
Programok: 

Utazas A Szabadsagba: 
Ennek a 14-16 hetes programnak az a celja, 

hogy tamogassa a noket, hogy azonositsak a 
visszaelesszeru viszonyban letezo mintakat. 

Arra torekszik hogy a nok felepiteset segitse az 

onbecsules es a bizalom megteremteseben es 
a tudas fejleszteseben, valtoztatasban. 

 

Bepillantas: 
Az 5 hetes program celja, hogy tamogassa az 
egyeneket abban hogy jobban megismerjek 
magukat es elkezdhessek a betekintest arra 
hogy kik ok, a celjuk az onbesculesuk es 
bizalmuk javitasa. Segit nagyobb bizalmat es 
az onmegvalositast egyen szamara szukseges 
keszsegek megteremtesere. 

 

Te es en anya: 
Ez a 10 hetes program az anyak 

felhatalmazasa es tamogatasa annak 

erdekeben, hogy tovabb megertsek a hazai es 

szexualis eroszakban elo gyermekeik es 

fiataljaik igenyeinek kezelesben betoltott 

szerepet. Az anyaknak a gyermekek es a 

fiatalok ellenallo kepessegenek 

megteremteseben valo segitsegnyujtas az 

egyik legfontossab eleme a 

szolgaltatasainknak. 
 

Testbeszed: 
Megtervezve hogy lehetove tegye az 

onismeret, onbecsules, onbizalmat es 
onmagat, mint az egyen akinek joga van a 

szabadsaghoz es az egeszseges, 

kiegyensulyozott eletmodhoz valo altalanos 
felhatalmazast, fejleszteset es elemozdulasat. 

 

 

 

Csaladon Beluli Es 

Szexualis Eroszakkal 

Valo Visszaelesek 

Tamogatasa 
Traumaval kapcsolatos es a traumara erzekeny 

tamogatasi szolgaltatasok koze tartoznak a 

kozpont otthoni vagy tajekoztato szolgaltatasok 

• Egy az egyhez tamogatas. 

• Kockazatertekeles es kockazatkezeles. 

• Biztonsagi es vedelmi tervezes. 

• Birosagi tamogatas. 

• Erzelmi tamogatas. 

• Fizikai, mentalis egeszseg es jolet 

tamogatasa. 

• Tajekoztatas, utmutatas. 

• Erdekkepviselet. 

• Tanacsadas es tamogatas a 
lakasepitessel es a letelepitessel 
kapcsolatban. 

• Hozzaferes a gyermekek es a fiatalok 

tamogato szolgaltatasaihoz. 

• A tanacsadasi szolgaltatashoz valo 

hozzaferes. 

• Hazi es szexualis bantalmazasi kepzes a 

szakemberek szamara. 
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A noi segely a hazai, szexualis bantalmazas 
elleni kuzdelem vezeto ugynoksege, es arra 
torekszik hogy az egeszseges es nem 
bantalmazo kapcsolatok elomozditasara 
torekedjen. 

Menedekszolgalat 
A menedekhely egyszemelyes es 
tobbszemelyes (anyak gyerekekkel) surgossegi 
szallast biztosit azok szamara akik eroszakban, 
bantalmazasban elnek. 

Menedekszolgalat a kovetkezoket ajanlja: 

• Kockazatertekeles es kockazatkezeles. 

• Egy az egyhez tamogatas. 

• Fizikai, mentalis egeszseg es jolet 
tamogatasa. 

• Tamogatas a joleti ellatasokhoz. 

• Bejelentkezes uj orvoshoz. 

• Az iskolahoz es az ovodakhoz valo utalasok. 

• A tanacsadasi szolgaltatashoz valo 
hozzaferes. 

• Csoportos munka nok szamara. 

• Hozzaferes a gyermekek es a fiatalok 
tamogato szolgaltatasaihoz. 

Tamogato szolgaltatas 
• A lebego tamogato csapat szamos tamogato 

szolgaltatast kinal a hazai, szexualis 
visszaelesek altal erintett noknek 

• A szolgaltatas celja, hogy segitse a noket 
otthonuk fenntartasaban mikozben a hazai, 
szexualis eroszakra es visszaelesekre 
jellemzo nehez es osszetett igyenyekkel 
foglalkoznak. 

 

Hazai es szexualis bantalmazas: 
Csaladon beluli visszaeles, a minosites es 
az eroszakos magatartas, beleertve a 
szexualis eroszakot, fenyegetest, 
kenyszerito uralmat es ellenorzest. 

Felismeri a kovetkezo viselkedest 
vagy helyzeteket partneretol vagy 

korabbi partneretol? 
• Egyik pillanatban bajos, agressziv 

kovetkezoleg. 

• Tulsagosan feltekeny, birtoklo. 

• Megakadalyozza hogy a csaladjat es a 

baratait lathasa. 

• Folyamatosan kritizal es lebecsul. 

• Ellenorzi a penzt. 

• O mondja meg hogy mit kell viselni, kivel 
talalkozhatsz, mit gondolj. 

• Nyomon kovet vagy viszael a kozossegi 
media, online vagy barmilyen mas 
digitalis eszkoz segitsegevel. 

• Kovet, zaklat telefonon, uzeneteken 
keresztul, szemtol szemben, vagy 
harmadik szemelyen keresztul. 

• Olyanokat mond ami banto vagy 
kellemetlen? 

 

Erzi az alabbiak valamelyiket? 
• Mintha tojashejakon jarnal csak hogy elkeruld 

tarsad duhosseget? 

• Valasztasaid ala vannak asva tarsad 
igenyeivel? 

• Aggodsz milyen hatassal lesznek a tortentek 
a gyermekeidre? 

Ha felismeri a fentiek 
valamelyiket… 

ITT VAGYUNK HOGY 

SEGITSUNK! 

 

Gyermekek es fiatalok 
szemelyszolgalat 
• Egy az egyhez tamogatas. 

• Erzelmi tamogatas. 

• Fizikai es mentalis egeszseg es jolet 
tamogatasa. 

• Csoport munka. 

• Meghatarozot korhatar-megfelelo programok. 

• Segito kezek – altalanos iskola. 

• Transzformatorok – 8-12 ev kozotti gyermekek 
szamara akiknek tapasztalatuk van a csaladon 
beluli visszaelesekkel. 

• Az egeszseges eletmod – Az elso eletkor utan. 

Segito kezek, altalanos iskola: 
Alapveto temak: 
1.Jogunk van hogy mindig biztonsagban erezzuk 

magunkat.  
2.Semmi sem olyan szornyu vagy kicsi hogy nem 

beszelhetunk rola valakivel. 

3.Masoknak joguk van biztonsagban erezni 
magukat korulotunk. 
 

Az egeszseges eletmod, az elso 
eletkor utan: 
Celja a fiatalok oktatasa azaltal hogy olyan 
informaciokat nyujt amelyek lehetove teszik 
szamukra hogy tajekozott donteseket hozzanak 
az eletukrol. Ez a program felhivja a figyelmet a 
csaladon beluli eroszak temajara, es segiti a 
fiatalokat az egeszseges kapcsolatok 
felismereseben es azoknak a fenntartasaban.



 


