
 
 
 
Beszámoló  
a hazai krízisközpontok működéséről  
és  
az ott folyó munka eredményeiről 

 

 

Előadó: Proszonyák Ida 

Krízisközpont vezető 





John Wesley   
 1703.-1791. 

 

Tégy meg minden jót, ami tőled 
telik, 

 
Amilyen eszközzel csak tudod, 

 
Amilyen módon csak tudod, 

 
Ahol csak tudod, 

 
Akivel csak tudod, 

 
Ameddig csak tudod. 



Előzmények  2004. 

• 1009/2004 (II.6.) Kormányhatározat a társadalmi 
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának rövid, közép- 
és hosszú távú céljainak megvalósításáról. 

 

• 2004. őszén megjelenik az Esélyegyenlőségi 
Kormányhivatal pályázati kiírása családok átmeneti 
otthonai számára. 

 

• Régiónként 1-1, valamint Bp-en további 1  CSÁO 
kap lehetőséget 



Kezdetek 2005.  

• 2004. év végéig a pályázati program keretében a 
CSÁO-ban plusz férőhelyeket alakítottak ki, 
átalakítást, beruházást végeztek a nyertes 
szervezetek.  

• Megtörtént a nagy értékű eszközök és gépkocsi 
vásárlása. 

• 2005. januárjában indult a program, megkezdődött 
a bántalmazottak befogadása, a tapasztalatok 
adminisztrálása. 

• A regionális krízis-központok a pályázati 
programjukban megjelentetett szakmai programot 
valósították meg néhány éven keresztül.  

• Szoros kontroll, félévenkénti ellenőrzés a megbízó 
részéről.  



2005.  



Kezdeti nehézségek és szakmai dilemmák 

Saját szakmai program, 
képzés, önképzés 

OKIT és a 
krízisközpontok 

munkájának 
összehangolása 

A 
jelzőrendszernek 
is tanulnia kellett  

Támogató 
jogszabályok 

hiánya 

A bántalmazottak 
komplex segítése 



„Tégy meg minden jót, ami tőled telik, 
Amilyen eszközzel csak tudod, 

Amilyen módon csak tudod,…” 

Szakmai útkeresés 
Hibák és fejlődési fázisok 

 

 

 

 

 

 

 

Krízis – hálózat 

egységesedése   

Fejlődési 

lehetőségek 

Bevonódás  

Kompetencia 

határok 

feszegetése  

Komplex segítő 

módszerek 

bővülése  

Szakmai 

protokoll 

létrejötte 



Bécs  
tanulmányút  
2009. 
 



A krízisközpontok szakmai protokollja 
2014.  

1. Alapelvek 

2. Irányelvek 

3. Jogszabályi keretek 

4. Célcsoport meghatározása 

5. Jogok és kötelezettségek 

6. Szolgáltatások  

7. Szakemberek és feladataik 

8. A gondozási folyamat leírása 

9. Kapcsolattartás 

10. A gyermek oktatáshoz való joga 

11. Adminisztráció 

12. Biztonsági megfontolások 

13. Együttműködés az OKIT-al, és egyéb  

14. Munkamódszerek  

 



A Krízisközpont 
szolgáltatásai 

• Védett lakhatás. 
• Teljes körű ellátás a 

család szükségleteinek 
megfelelően. 

• Szociális munka 
• Pszichológiai t.adás 
• jogi tanácsadás 
• Szabadidős tevékenység 

szervezése 





Szabadidős 
tevékenységek 



Szabadidős 
tevékenység – 
felnőtteknek  



Szabadidő eltöltés vagy 
terápia? 



A terápiás 
házimunka  



A krízisellátás folyamata 

A 4-8 hétig tartó folyamat részei: 
 
Felvételi eljárás, felvétel, probléma feltárás, cselekvési terv 
megfogalmazása, megvalósítás, esetmunka lezárása. 
  

A megfogalmazott terv gyakran változik, külső és belső okok miatt.  
 
Fontos, hogy a problémák megoldásában prioritást kell felállítani, a 
krízisellátásnak nem lehet célja a teljes problémahalmaz megoldása. 
 
A módszerek: a szociális munka teljes tárháza, továbbá egyéb segítők 
bevonása. 
 
Elengedhetetlen a természetes támogatók felkutatása, a kapcsolati háló 
feltérképezése. 



A krízisellátás kimeneteli 
lehetőségei 

• A bántalmazott további intézményi segítségre szorul, 
CSÁO átmeneti férőhelyére kerül ( kb. 45 % ) 

• Visszatér otthonába – a bántalmazóval együtt él tovább 
(25 %) 

• Természetes támogatókhoz távozik (18 %) 
• Visszatér otthonába – a bántalmazó nélkül ( 5 %) 
• Önálló lakhatási megoldást talál – pl. albérlet, bérlakás 

(5%) 
• Egyéb megoldás ( 2 % )  



 „ Nem mindig 
 lehet megtenni, 
 amit kell. 
 De mindig meg   
 kell tenni, amit 
 lehet.” 
 
             Bethlen Gábor 



 
Köszönöm a figyelmet! 

www.anyaotthon.eoldal.hu 
E-mail: mozesida@gmail.com 

http://www.anyaotthon.eoldal.hu/

