Telekom Adományvonallal a bántalmazott anyákért
2008. j úliusb an és aug us zt us ban a Bapt ist a Szeretetsz olgálat A lap ítv ányt t ám og at ják az ok, akik a
Tele kom Ad om ányv onalat hívj ák a 1 788 ‐as sz ám on. Az alapítvány a bef olyt ös szeget a
bánt alm az ott any ák é s gyerme keik befogad ás ára felé pített vidék i anyaott hon fe jles ztésére kív ánj a
ford ít ani.
2007‐ben Magyarországon 5287 olyan regisztrált bûncselekmény fordult elô, amely családon belüli erôszaknak minôsül.
Az alacsony feljelentési hajlandóság miatt a bûncselekmények valódi száma azonban sokkal magasabb lehet. A Baptista
Szeretetszolgálat ezért számos más szociális tevékenysége mellett 2004 tavaszán angol mintára létrehozta anya‐ és
leányotthonát.
Az otthon más átmeneti menedékházakkal ellentétben az ország egész területérôl fogadja a bántalmazott édesanyákat
és gyermekeiket, így biztosítva a védelemre szoruló nôk kikerülését a bántalmazók közvetlen környezetéből. Az Anya‐ és
Leányotthon nem csupán menedéket nyújt: a bent lakók védelme érdekében éjjel‐nappal zárva tartott ajtók mögött,
pedagógusok, szakgondozók, teológusok segítségével professzionális módon, egyéni foglalkozások keretében
foglalkoznak a rászoruló anyákkal és gyermekeikkel. A különbözô nevelô, oktató, képességfejlesztô és ismeretterjesztô
programoknak köszönhetôen a bántalmazott leányok és asszonyok új életet kezdhetnek a menedékotthonban eltölthetô
egy‐másfél év után.
A társadalomba való beilleszkedés érdekében az anyák mentálhigiénés segítségben, az önnállóság és felelôsségtudat
erôsítését célzó terápiában részesülnek, hiszen a bántalmazó és bántalmazott között kialakuló függôségi viszony gyakran
e két területen okozza a legnagyobb károsodást.
A magyarországi statisztikák alapján egy‐egy bántalmazott nônek és gyermekének hónapokat, rosszabb esetben akár
egy évet is várnia kell arra, hogy bekerülhessen egy ilyen, védelmet és biztonságot nyújtó otthonba. A Baptista
Szeretetszolgálat Alapítvány éppen ezért tervezi az Anya‐ és Leányotthon fejlesztését, s a jelenlegi 14 fôs kapacitás 40
fôssé bôvítését, hogy így még több bajba jutott asszonynak és gyermeknek tudjon kiutat mutatni és megoldást találni.
A Telekom Adományvonal (1788) a Magyar Telekom vezetékes és mobil hálózatából érhető el, a hívás és az sms‐küldés
ára 100 forint.
Domino előfizetésről kezdeményezett hívás kivételével az összeg áfamentes.
A két hónap alatt beérkező hívások ára a hívók adományaként teljes egészében a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványé.
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