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Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

A Menhely Alapítvány 2005. évi munkájáról szóló beszámolóban szereplő fotókat

Bazsa Tibor Zsolt,

a szerzők megjelölésével feltüntetett verseket és grafikákat

a „Fedél nélkül” alkotói

készítették.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ENGEDÉLYEZTÉK MEGJELENÉSÉT.
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Beszámoló a

BEVEZETÉS

Menhely Alapítvány

A Menhely Alapítványt 1990 januárjában, a Blaha Lujza téren zajló hajléktalandemonstráció hatására
hozta létre öt szervezet: a Szeta, a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, az Újpesti Családsegítő
Központ, az Oltalom Karitatív Egyesület és a Fővárosi Tanács VB. A kuratórium elnöke Dr. Győri Péter, tagjai Csongor Anna és Tánczos Éva.

2005. évi tevékenységéről

Alapítványunk fokozott felelősséget érez a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt, működésünk célja a fővárosban fedél nélkül élő emberek komplex szociális, mentális gondozása, reszocializálása.
Tevékenységünk e problémakörön belül igen szerteágazó. Intézményeink közös célja, hogy a hozzánk forduló rászorulók helyzetét alapvetően megváltoztassuk, veszélyeztetettségüket, kiszolgáltatottságukat csökkentsük, hajléktalan állapotukat lehetőség szerint megszüntessük.
A Menhely Alapítvány intézményeinek működtetését három, szervezetileg és gazdálkodásában elkülönülő egység végzi. Az egyes egységekhez jelenleg a következő intézmények tartoznak:
1.) Gondozási Központ
- Ügyfélszolgálati Iroda és Nappali Melegedő
Fedél Nélkül
Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat
- Szociális Szolgáltató Iroda
- Gondozási Központ
- Diszpécser Szolgálat
- Krízisautó
2.) Práter – „Vajda 3” Egység
- Hajléktalanok Szociális Otthona
- Éjjeli Menedékhely
Lábadozó
- Nappali Melegedő – Európa Szoba
Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat
3.) Menhely Alapítvány Módszertan

vezető: Kártyás Irén
Bp. VII. Kürt u. 4.
vezető: Sass Lajos

Tel/fax: 322-3423

Bp. X. Mádi u. 15/a.
vezető: Gaál Mária

Tel/fax: 261-0672

Bp. VIII. Baross u. 41.
vezető: Kártyás Irén

Tel/fax: 266-1901
Tel:
338-4186

vezető: Aknai Zoltán
Bp. VIII. Vajdahunyad u. 3.
vezető: Bazsa Tibor Zsolt

Tel/fax: 334-3965

Bp. VIII. Práter u. 29/b.
vezető: Aknai Zoltán
Bp. VII. Kürt u. 4.
vezető: Gurály Zoltán

Tel/fax: 333-5998
Tel/fax: 352-6916

2005. alapítványunk életében a budapesti hajléktalanellátó szervezetek együttműködésének fenntartására, a szervezetközi kommunikáció hatékonyságának növelésére, a tevékenységbe újonnan bekapcsolódó szervezetek integrálására irányuló erőfeszítések, illetve a nemzetközi kapcsolatok kialakításának éve volt.
Az előző évhez hasonlóan 2005-ben is a Szociális és Családügyi Minisztérium és Fővárosi Önkormányzat által közösen létrehozott Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány biztosította a Központi Régió intézményrendszerének működtetését, fejlesztését.
Az ellátáshoz közelített finanszírozási rendszer tervezhetővé, kiszámíthatóvá és szükségletekre,
problémákra érzékenyebbé teszi a szolgáltatások működését, így hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat. A közalapítvány programjainak lebonyolításában szakértőként több munkatársunk is közreműködött. A pályázatok értékelésében nehézségeket okozott, hogy a kötetlen felhasználású források lényegesen csökkentek az előző évhez képest, így forráshiány miatt a szakmailag megfelelő projektek egy részét el kellett utasítani. Egyéb – az előző évi kormányhatározat alapján kapott – kötött
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felhasználású kereteket viszont érdeklődés hiányában
nem, vagy nem teljesen sikerült felhasználni1. Az
ugyancsak a kormányhatározatban szereplő külső férőhelyek finanszírozása lényeges előrelépés a segítséggel önálló lakhatásukat biztosítani tudó otthontalan
emberek ellátásában, felhasználásával alapítványunk a
bonos rendszert és Práter utcai Nappali Melegedőnk
lakhatási programját üzemelteti.

HAJLÉKTALAN – DAL
Hajléktalanság, kérded: mi az?
Menj ki, próbáld magad
Mit érnek körülíró, tudományos szavak
Ha hiányoznak az ölelő falak
Panasz, minden szó s kín mi elhagyja ajkam
ÁLMODTAM
Nővel, családi földön dolgoztam
Megébredve – félholtan, Istent kárhoztam
Fedél nélkül – t olvastam, a Kürt utcában mosdottam
Vajdán éjjel aludtam, miután krízisautóban
ocsúdtam
Takaróba burkoltan.

2005 januárjában bírálták el a BMSZKI mint főpályázó
Bejelentettek a diszpinek
által az EQUAL Program 2004. évi pályázatára beadott
Forró tea s fedél a fejem felett
Másnap a Práterben melegedek
anyagot, melyben alapítványunk a Fővárosi Szociális
Majd továbblépek… Lépnék
A társam kéri a pénzét…
Közalapítvány-Budapesti Szociális Forrásközponttal
A 28 – as rögös úton döcög,
együtt fejlesztési partnerségi tagként vesz részt. A
Megálló: Mádi utca, a szoci pörög
Ördögi körökbe, a tb hiányt köhögve
program keretében alapítványunk Práter utcai Nappali
Állítja:
Melegedőjében álláskereső irodát működtetünk, tréninHalott vagyok, több mint 2 éve.
geket tartunk, valamint a Fedél Nélkül utcalapban rendszeres tematikus mellékletet készítünk és jelentetünk meg az otthontalan emberek bevonásával,
emellett bővítjük a terjesztői gárdát, és számukra szociális munkás segítségét is biztosítjuk. A projekt
keretében munkatársaink részt vettek több – a külföldi partnereink által szervezett – konferencián is. A
program megvalósítása során az adminisztrációra, elszámolásra vonatkozó részletes és merev, viszont állandóan változó, és így egyre követhetetlenebbé váló szabályok miatt nagyon sok problémánk
volt. Ennek ellenére igyekeztünk minden határidőt betartani, ami sajnos nem mondható el az Irányító
Hatóságról, az év végéig csak a június 30-ig tartó előkészítő szakasz utófinanszírozását kaptuk meg.
Az alapítványunkat érintő programok költségvetése összesen 62 mFt, és a projekt 2007 végén fejeződik be.
2005. május 6-án társszervezeteinknél dolgozó kollegáinkkal, szakemberekkel és a munkánkat segítő,
támogató „civil” barátainkkal közösen ünnepeltük alapítványunk 15. születésnapját. Az egész napos
játék keretében „autóbuszos szociális városnézést” szerveztünk intézményeinkbe, ahol a résztvevők
különböző feladatokat oldhattak meg, illetve adatokhoz, információkhoz juthattak, majd az esti órákban Kürt utcai épületünk tetőterében egy vetélkedőn „értékes nyereményekért” adhattak számot tudásukról.
2005 tavaszán közreműködtünk az Állami Számvevőszék hajléktalanellátó intézményrendszerrel kapcsolatos vizsgálatának előkészítésében, a szempontok kialakításában, a kérdőívek véleményezésében, majd szeptembertől decemberig Diszpécser
Szolgálatunk működését és Kürt utcai Nappali Melegedőnk és utcai gondozó szolgálatunk tevékenységét vizsgálták. Az általuk készített jelentést megkaptuk, ez intézményeinknél mindent rendben talált, illetve a jogszabályi háttérrel, az ellátórendszer
finanszírozásával kapcsolatban tett néhány olyan
1 Például a fedél nélkül élő emberek foglalkoztatására irányuló első pályázati felhívásra egyetlen szervezet sem
nyújtott be pályázatot.
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megállapítást, amely a jövőben segítheti a megváltoztatásukra irányuló tevékenységünket. Ebben
bízva várjuk az országos vizsgálatot lezáró jelentést is, melyet várhatóan április végéig fognak elkészíteni.
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A jogszabály-módosításokkal kapcsolatos előző évi törekvéseink ismét
sikertelenek maradtak. Márciusban újból napirendre került az 1/2000.
SZCSM rendelet módosítása. A tervezet végrehajthatatlan
szabályokat, létszámelőírásokat és a szakmai munkát ellehetetlenítő
nyilvántartási rendszert tartalmazott. Mindezzel kapcsolatban
egyeztettünk a társszervezetekkel, illetve az egyéb szakágazatok
képviselőivel. Az utcai gondozó szolgálatok dokumentációjára alternatív javaslatot dolgoztunk ki, majd a minisztérium kérésére két nap alatt
elvégeztük szakmai egyeztetését. Ezt követően semmiféle
tájékoztatást nem kaptunk további sorsáról, a jogszabály 2005 végéig
nem jelent meg, és nincs is információnk várható megjelenéséről. Így
viszont jelen pillanatban nincsenek használható szakmai szabályok az
utcai gondozó szolgálatok működéséhez, és a jelenleg hatályos
nyilvántartási rendszer alapján normatív állami támogatásuk korrekt
elszámolása sem lehetséges.
2005 novemberében meghívást kaptunk egy koppenhágai „minikonferenciára”, ahol Krízisautó programunk tevékenységét mutattuk
be. A rendezvényen kilenc Európai Uniós ország 14 utcai gondozó
szolgálata mutatkozott be, célja az volt, hogy elősegítse a programokban dolgozó szociális munkások és önkéntes munkatársak nemzetközi csereprogramjának elindítását. A Budapesten élő fedél
nélküli emberek helyzetének, a Krízisautó szolgáltatásainak és a fővárosi ellátórendszer működésének bemutatásával sikerült felkeltenünk a résztvevők érdeklődését; többségük jelezte, hogy szívesen
dolgozna nálunk a program keretében 6-8 hetet. Ennek alapján bízunk abban, hogy sikerül bekapcsolódnunk a projektbe, és így alapítványunk utcai szociális munkásai is részt vehetnek az általuk kiválasztott külföldi szervezet munkájában.
PETHŐ GÁBOR: AD SIDERA

Anyám, ki már könnycseppé
váltál szemem sarkában
és patakká folydogálsz
arcomon keresztül,
Ki már soha fel nem száradsz
- szánd meg fiad egy imával.
Anyám, ki már redővé
lettél homlokomon
s minden gyötrő évvel szaporodsz,
Ki már soha el nem simulsz
- szánd meg fiad egy imával.
Anyám, ki még mosoly
sose voltál szájam szegletében
és nevetésbe se fulladt panasz.
Ki már talán soha
meg nem gyógyítod a lelkem
- szánd meg fiad egy imával.
És mondd: lesz még kenyér
és hozzá kolbász
és lesz még jó bor
és hozzá áldás
és lesz még öröm
és hozzá hit
és egyszer majd föld, mely beborít.

A dániai konferencián sikerült megismernünk a római hajléktalanellátó intézményrendszer felépítését, tevékenységét is, mely
nagyon hasonlít a budapesti működéshez. Azt gondoljuk, hogy
egymás szakmai programjának alaposabb tanulmányozásával
ötleteket kaphatunk saját szolgáltatásaink fejlesztéséhez, ezért
2006 májusában három napos szakmai kiránduláson szeretnénk részletesebben is megismerkedni munkájukkal.
2005-ben a Menhely Alapítvány működésében a legfontosabbnak azt tekintettük, hogy intézményeink működése munkánk
szakmai színvonalának megőrzése mellett folyamatos, komolyabb krízisektől mentes maradjon, miközben rugalmasan reagálnak a fedél nélkül élő emberek változó helyzetére és szükségleteire. Örömmel mondhatjuk el; ez tavaly sikerült, bár
egyes szolgáltatásaink esetében ennek érdekében minden erőtartalékunkat mozgósítanunk kellett.
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A továbbiakban a Fővárosi Önkormányzattal 1999. június 24–én kötött Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően egységeink 2005. évi működéséről számolunk be.

KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ
Kürt utcai Ügyfélszolgálati Irodánk és Nappali Melegedőnk a főváros legforgalmasabb nappali ellátást
nyújtó intézménye. Alapvető célunk, hogy rászorulók tömegének biztosítsunk mindenki számára nyitott, elérhető szolgáltatásokat; meg tudjuk őrizni
munkánk szakmai színvonalát, és az egyéni élethelyzetekre szabott, személyre szóló segítséget
nyújtsunk a hozzánk forduló fedél nélküli embereknek.
Ügyfélszolgálati Irodánk 1990 augusztusa, Nappali
Melegedőnk 1997. november 1. óta működik. 2005ben hétfőn, szerdán és pénteken 8-15 óráig, kedden
és csütörtökön 8-16 óráig tartottunk nyitva. Intézményünkben két főállású utcai szociális munkás, három szociális asszisztens, egy karbantartó-raktáros, egy takarító dolgozik. Az ügyeleteket adó szociális munkások a Hajléktalan Gondozási Központ teamjének tagjai.
Nappali Melegedőnktől 2005-ben 47.860 alkalommal kértek segítséget a rászorulók (32.545 férfi –
68%, 15.315 nő – 32%). Ez az elmúlt évekhez hasonlóan 190 fős napi átlagforgalmat jelent, viszont
a segítséget kérők közül a nők aránya emelkedik (2004-ben 25% volt). Melegedőnket a legtöbben
2005. február 7-én keresték fel, ekkor 343 ember járt nálunk. Továbbra is célunk, hogy szolgáltatásainkkal elősegítsük ügyfeleinek élethelyzetének megváltozását, a kivezető utak megtalálását.

A nappali melegedőkre vonatkozó előírásoknak megfelelően intézményünkben tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk. A tisztálkodáshoz kapcsolódóan krízishelyzetben lakossági felajánlásokból tudunk ruházatot adni. Törülközőt, szappant, samÁGYTÓL, ASZTALTÓL…
pont, borotvát, hajszárítót, mosóport is használhatnak ügy- …Szóval így csinálod!? Akkor szétmegyünk!
feleink. Ezt a szolgáltatásunkat naponta átlagosan 20 fő veS a lány keze a vadul lendült, a zacskó pedig tompa puffanással ért fölszi igénybe, 2005-ben összesen 5.025 alkalommal tisztáldet a járdán.
A férfi szája határozatlanul nyílt, de végül néma maradt. Egyik lábáról
kodtak, vagy mostak nálunk a rászorulók, és 786 esetben
a másikra állt a szitokáradatban.
segítettünk ruházat pótlásában.
- Ezt nem csinálod velem többet. – őrjöngött tovább egyre zajosabban
a lány.
Sorba puffantak a ruhászsákok, a hálózsák és egyebek az utca kövén.
A fiú ide-oda támolygott, szedegette a puffanástól felrepedt zsákokból
kiömlő dolgokat, s takaros kis kupacba rakta őket a fal mellett.
A lány lassacskán kifogyott a szavakból és már csak a keze járt. Már
csak a hajítások öblösebb, majd laposabb ívéből lehetett érezni a kihunyó, majd ismét felhorgadó indulatot.
A fiú megadóan rakosgatta a kupac tetejére a zsákokat. Végül egészen
komoly mennyiség gyűlt össze.
Már csak a lány dolgai voltak odabenn, s aznap éjszakára ez így is maradt.
Másnap viszont – mint már nem először – alább ereszkedtek a kedélyek, s a férfi zsákjai is újra visszakerültek a lányé mellé. Az életük
ismét egybefonódott, és a szatyraik, zsákjaik újra egymás mellett, egy
számon pihentek a Menhely Alapítvány csomagmegőrzőjében…

Csomagmegőrzőnk szerda kivételével minden nap nyitva
van, átlagos ügyfélforgalma napi 16 fő, összesen 306 ember
csomagját őrizzük. Csomagmegőrzőnk a főváros legnagyobb raktározási kapacitást kínáló intézménye, mely a város könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el, ezért
szinte állandóan tele van. A csomagok a fedél nélküli emberek minden vagyonát tartalmazzák. Tárolási idejük egyénileg
változó, a három hónap körüli időtartam jellemző. Szolgáltatásunkat 2005-ben 4.075 alkalommal vették igénybe látogatóink.
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1. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

Menhely Alapítvány

Tavaly Ügyfélszolgálati Irodánk hétfőn, szerdán és pénteken 9-15 óráig tartott nyitva. Az iroda hozzájárul a fedél nélkül élő emberek jövedelmi, szociális helyzetének, egészségügyi állapotának javításához, alapvető információk közvetítésével, iratok pótlásával, beszerzésével és egyéb szolgáltatások
biztosításával segíti elő társadalmi integrációjukat. Számítógépes nyilvántartásunkban összesen
17.397 ügyfél szerepel Ebből az „aktív”, vagyis az elmúlt öt évben minket legalább egyszer felkereső
emberek száma 16.546 (12.400 férfi - 75%, 4.146 nő – 25%).

2005. évi tevékenységéről

2005-ben 6.497 ügyfél (4.902 férfi – 75%, 1.595 nő – 25%) járt nálunk. Összesen 20.797 alkalommal
kerestek fel minket, és 43.666 különféle ügyben nyújtottunk számunkra segítséget. Egy ügyfelünk
2005-ben átlagosan háromszor fordult meg nálunk, és öt–hat problémája megoldásában kérte segítségünket. A legtöbben 2005. február 2-án voltak irodánkon, ekkor 195 ember keresett fel minket.
Ügyintézés

Ügyintézések a Kürt utcai Ügyfélszolgálati Irodán 2005-ben
Jan Febr Márc Ápr
Máj
Jún
Júl Aug Szept

Okt

Nov

Dec

Össz.

Információ közvetítés, tanácsadás

701

714

606

617

529

597

516

283

615

574

657

402

6.811

Adókártya beszerzés

396

336

250

252

252

278

198

161

255

259

267

190

3.094

Lakcímbejelentés

98

98

61

71

69

76

66

20

62

65

47

32

765

Iskolai bizonyítvány beszerzés

23

13

7

10

6

8

11

7

11

16

8

9

129

Csomagmegőrző jegy kiadás

14

12

10

16

6

6

8

7

7

6

6

7

105

Fénykép készítéshez jegy kiadás

28

26

19

28

23

16

17

13

25

22

28

16

261

3

6

6

0

2

1

5

0

1

3

3

0

30

30

36

39

25

39

26

6

1

34

27

25

15

303

Anyakönyvi kivonatok beszerzése

300

254

192

230

216

266

213

178

299

271

260

166

2.845

Költségmentesség elintézése

750

672

510

594

563

687

536

413

647

619

667

367

7.025

Személyi igazolvány beszerzése

346

299

251

289

263

337

265

246

327

308

339

179

3.449

Lakcímkártya beszerzése

366

301

252

297

266

334

272

252

316

319

341

176

3.492

Hajléktalan igazolvány kiállítása

717

623

500

534

467

503

368

342

529

498

575

338

5.994

TAJ szám beszerzése, pótlása

353

279

195

226

236

282

226

172

232

254

258

169

2.882

Postacím biztosítása

193

167

162

175

172

125

96

102

126

118

115

88

1.639

Recept kiváltásának támogatása

201

233

207

216

186

209

62

0

194

189

157

124

1.978

11

17

12

28

28

24

14

10

25

14

11

6

200

6

10

16

6

7

9

10

1

9

4

12

3

93

32

25

41

29

25

34

25

10

30

24

46

29

350

0

0

6

1

1

1

0

0

4

1

0

0

14

132

132

85

121

95

107

77

44

117

98

105

69

1.182

Ruhajegy kiadása

73

37

59

55

44

34

0

3

64

47

49

25

490

Segélyjavaslat kiállítása

71

91

49

37

34

50

40

20

45

33

44

21

535

4.844

4.381

3.529 4.010 3.031 2.285

3.974

Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása

Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egyéb irat beszerzése
Egészségbiztosítás beszerzése
Egyéb ügyintézés
Társszervezetekhez való átküldés

összesen

3.535 3.857

3.769 4.020 2.431 43.666

Szolgáltató - ügyintéző tevékenység
Ügyfélszolgálati Irodánk segítséget nyújt iratok, okmányok beszerzésében (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, munkaviszony igazolás, TAJ szám, adókártya, költségmentességi igazolás, közgyógyellátási igazolvány, hajléktalan igazolvány). Intézményünk postafiókot biztosít a különböző ügyintézések során keletkező le-
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vélküldemények kézbesítésére, fogadására és a
hajléktalan emberek magánleveleinek postázását,
kezelését is végzi. 2005-ben kb. 2.500 küldeményt
adtunk fel, és 8.500 levél érkezett postacímünkre.
Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szemüveg
Ügyfélszolgálati Irodánkon az Összefogás Közalapítvány pályázati támogatásának felhasználásával
továbbra is lehetőségünk van a rászoruló fedél nélküli emberek számára orvosi szakrendelésen felírt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, szemüvegek kiváltására, illetve team döntés alapján önrész vállalása mellett hozzájárulunk fogpótlások,
fogsorok elkészítéséhez. A kisebb pályázati támogatás és a rászorulók számának növekedése miatt
azonban önrész befizetését kell vállalniuk ügyfeleinknek., ez gyógyszereknél 10 %, szemüveg kiváltásnál pedig 700 Ft/darab. Természetesen van lehetőség arra, hogy ha valaki nem képes ezt sem vállalni, akkor team döntés alapján önrész nélkül is
hozzájuthat gyógyszeréhez, szemüvegéhez, vagy gyógyászati segédeszközéhez. Az önrészes rendszer bevezetése miatt patikát kellett váltanunk, mivel ezt a korábbi gyógyszertárunk technikailag nem
tudta megoldani. Programunkat a fedél nélkül élő emberek egészségi állapotának javítása, valamint
társadalmi integrációjuk elősegítése érdekében továbbra is fontosnak tartjuk. 2005-ben 1.978 alkalommal recept, 30 esetben gyógyászati segédeszköz, 303 alkalommal szemüveg kiváltásában segítettük ügyfeleinket.
2. FEDÉL NÉLKÜL

A 13. évfolyamát élő „Fedél Nélkül - Hajléktalanok Lapja” szerkesztősége 1997 óta működik a Kürt
utcai melegedőben, ahol egészen 2005 nyaráig két részmunkaidős koordinátorunk fogadta terjesztőinket, szerzőinket, érdeklődő olvasóinkat, a sajtó munkatársait, azonban nyertes pályázatainknak köszönhetően jelenleg hét főből álló stáb kéA Kürt utcai Nappali Melegedő ügyfélforgalma 2005-ben
pes az újsággal kapcsolatos ügyekkel fog(összes ügy fél 47.860)
lalkozni.
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A lap terjesztése az évek alatt kialakult
rendszerben zajlik, lényegében változatlanul, azaz hajléktalan emberek terjesztési
szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. A
lapot közvetlenül a nyomda alkalmazottjától vásárolják meg hatodik éve változatlanul 15 Ft/db áron. Bevételeikről nem kell
elszámolniuk. Naponta átlagosan 30 terjesztő jelenik meg Nappali Melegedőnkben, 2005-ben összesen 7.696 alkalommal kerestek fel minket.

A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek
egészségi állapota 2005-ben (összes adat 6.368)

2005-ben sikerült nagy lépéseket tennünk álmaink megvalósítása felé:
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Terjesztőink legjobbjait Kiemunkaképtelen
munkaképességű
munkaképtelen
melt Terjesztői státusszal ju8%
8%
22%
talmaztuk, nekik több szolgáltatást nyitottunk meg,
egyéni esetkezelésüktől pedig életvezetésük harmonikusabbá válását reméljük,
munkaképes
olyan alap megteremtését,
62%
mely javuló mentális állapotot, javuló munkavégzést
tesz lehetővé. Az új feladatok elvégzésére egy nagy
nemzetközi projekt kis szereplőiként kaptunk esélyt, az Európai Unio EQUAL programja és a Magyar
Köztársaság támogatásával három főállású szociális munkást alkalmazhatunk 30 hónapra, akik
mindannyian aktívan részt veszA SZIGORÚ SZOCIÁLIS MUNKÁS, A DACOS KOLDUS, S A TALÁN MEG SEM JELENŐ RENDŐR
nek az újság ügyeinek vitelében,
ESETE EGY TÉLI NAPON
ügyeletet adnak, helyszíni ellenTörtént egyszer, hogy a Fedél nélkül stábja gondolt egyet, s megszállta fővárosunk legforgalmasabb közőrzést végeznek, szükség esetén
tereit, hogy kampányoljon egy kicsit a lapról.
segítenek, vagy éppen tiltanak,
Utolsó előtti színterünk, a hét vezér egyikéről elnevezett közterület volt. Szépen kitoltuk a feltuningolt
zsúrkocsit (Fedél nélküli – nek alternatív „utcakész” stand), s elkezdtük didergésünket a 2 – 3 Celsiusban.
számon kérnek. Az év második
A járókelők jöttek s keltek (volt már ki nagyon korán a fáradtságból ítélve), mikor egy regisztrált terjesztőnk is megjelent, a kerekét elveszíteni akaró standunknál.
hat hónapjában munkatársaink
Emberünk panaszolja is serényen, hogy mennyi „fekete terjesztő” szokta ellepni a teret, most
összesen 950 munkaórát töltöttek
is ott áll egy a bolt előtt (nevezzük vidékiesen Meccsnek), s koldul a lappal.
Na, ezt megnézzük (gondolta magában a szociális munkás) s beszélgetünk is a szerencsétlennel, biztosan
helyszíni ellenőrzéssel, közben
megért minket. (csak keményen s pozitívan) A „tett”helyszínre érkezik az immár kőprofi szigorú szociámintegy 3.250 helyszínt látogattak
lis munkás: „Engedélyt és a kitűzőjét elkérhetném?”
meg, közel 750 találkozásra került
„Nekem olyan nincs” – hangzik a válasz
Akkor lenne oly szíves, nem a lapunkkal koldulni… - így a naiv próbálkozás a szoci részéről
sor terjesztőinkkel.
(mindenestre a koldus számára egyértelműen)
átmenetileg

tartósan

Szintén e program kapcsán bővíthettük lapunk terjedelmét is, július
óta állandó, négyoldalas mellékletet jelentetünk meg az EQUALprojekt keretében működő szolgáltatásokról, szolgáltatókról és
az igénybevevőkről. A melléklet
készítését, beleértve a teljes munkafolyamatot (írás, tördelés,
nyomtatás, stb.) három félállású
hajléktalan szerzőnk végzi, az ő
munkájuknak összefogására, valamint az újság szerkesztésére
pedig főállású szerkesztőt alkalmaztunk.
Az Összefogás Közalapítványtól
elnyert támogatásnak köszönhetően 2006 októberéig negyven ter-

csökkent

Szó – szót követett (egyértelművé vált, hogy a „nagy könyvben” – pl.: „Hogyan legyünk a szakma legjobbjai”, nem készítettek fel az ilyen helyzetekre), s látszott, hogy egyénünk nem tágít helyéről s folytatja
tevékenységét.
„Akkor, rendőrt hívok” – így a szociális munkás
„Ki vagy te itt, „anyukád térdkalácsát, bármikor elkapunk s leszúrunk”
Eközben a telefon kicsöng, 2 perc múlva felveszik:
„Rendőrség, tessék parancsolni”
„Jó napot kívánok, a Fedél Nélkül szociális munkása lennék s itt állok a …”
„A tér melyik oldalán? A XIV. vagy a X. kerületi őrsöt kapcsoljam?”
Az egyetlen körülöttem állót (igen, őt akihez a rendőrt hívom!) kérdezem:
„X. vagy XIV. kerület?”
„X. ker.” – hangzik a készséges válasz.
„Szuper akkor kapcsolom a kollégákat a X. kerből.”
Újabb két perc várakozás, majd a már ismert mondat: - „Igen, tessék?”
Még egyszer ecsetelem a helyzetet, s hangzik a frappáns eligazítás: - „Küldöm a kollégákat, de nem
tudom megmondani mire érnek oda” (??)
A percek (inkább 10 percek) telnek, mindkét félnek deres a bajsza vagy a helye.
-

Meddig várjak még itt? – kérdi a hajléktalan ember, inkább unottan, mint agresszívan.
„Jó ember, én nem tarthatom itt Önt, akarata ellenére!” – hangzik a jó szociális munkás (ez
esetben mókás) szabadságot nem korlátozó válasza.

Majd az idő eltöltése céljából rendőrös anekdoták jönnek, de a járőr sehol.
„Inkább bemegyek hétfőn a Kürtbe, mennék haza” – hangzik el.
Kit érdekel – gondolja a szociális munkás -, hiszen végül is ez volt a cél, s amilyen eltökélt (jó egy órát
vártuk a járőrt), el is hiszem neki!
Visszaballagunk, ki a standjára, ki a boros kannához, kezet rázunk s további jó estét kívánunk!
A csattanó: Kollégám meséli, hogy már több mint egy órája áll lent két rendőr az aluljáróban.
-

„Aha, ők biztos a XIV. kert képviselik”… Nem baj, majd legközelebb…
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jesztőnk részére szolgálati időt vásárolhatunk a Társadalombiztosítótól, tehát e terjesztőink munkával
töltött napjait figyelembe veszik majd nyugdíjaztatásukkor. E pályázat ügyeinek intézésére, illetve a
terjesztőkkel való munkára újabb főállású kollegát alkalmazunk. A két projekt egymásra épül, így nagyon bízunk, benne, hogy a szolgálati idő vásárlására majd 2006 után is kaphatunk lehetőséget.
Az új státuszokat új feladatok elvégzésére kaptuk
ugyan, de nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy minden kollegánknak legyen lehetősége – apró, állandó
feladatok elvégzésével – lapunk a részvételre lapunk
teljes tevékenységében.

A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek jövedelmi
viszonyai 2005-ben (összes adat 6.449)

egy éb
4%
rendszeres
önkormány zati
ellátás
4%

2004 februárjában kiírt, folyamatosan futó művészeti
ellátás
pályázatunkra a tavalyi év végéig 134 különböző
2%
alkalmi munka
23%
8%
személytől, több mint 400 pályázat, összesen majd
munkanélküli
1.400 pályamunka érkezett. Külön öröm, hogy páellátás
lyázatunkon már nem csupán a fővárosi, hanem vi1%
déki városokban élő hajléktalan emberek is indulnak
szép számmal. Zsűrink havonta, kategóriánként hánincs jöv edelme
rom-három művet díjaz szerény pénzjutalommal
61%
(netto 5.000, 3.000, 2.000 forint). A díjazott munkákat közöljük lapunkban, így elmondhatjuk, szerzőink
egy része már hozzájuthat némi fizetséghez publikációiért. Novemberi díjátadónkat nagylelkű támogatónknak köszönhetően – lassan hagyományosnak mondható helyszínen – a MÚOSZ székházában
rendezhettük.
rendszeres TB.

állandó munka

2003-ban indult dokumentumtárunkban ma már több mint 210 szerző ezernél több, még kiadatlan
kéziratát őrizzük. A beérkezett kéziratokból újabb kötetre való anyag válogatását végezzük abból a
célból, hogy szerzőink ismét megjelenhessenek a könyvpiacon. Elkészült tíz vers műfordítása angol
nyelvre, amit nemzetközi kapcsolataink építésekor és idegen nyelvű kiadásainkban hasznosíthatunk.
Lezajlott jótékonysági festészeti akciónk, ahol Tóth Avanti Péter festőművész másfél tucat, terjesztőinkről készült festményeire licitálhatott a nagyérdemű, a vártnál szerényebb bevételt pályázatunk
pénzdíjaira fordítjuk.
2004-ben elindult önálló weboldalunkat kéthetente frissítjük, folyamatosan bővülő archívumunk már
hatvan utolsó lapszámunkat tartalmazza, utcalap-linktárunk pedig egyedülálló.
Eredményeinkkel nem vagyunk még megelégedve,
jelenleg is további terveink vannak. 2006-ra legfontosabb feladatnak futó projektjeink működtetésén túl
aktív szerzőink összefogásának, akár jogi személlyé
formálódásának elősegítését tekintjük, hogy saját
sorsuk alakításában sokkal többet tehessenek. Szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal
regisztrált terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük oldalszámunk további emelését, s várhatóan
2006-ban csatlakozhatunk az Utcalapok Nemzetközi
Szövetségéhez (INSP).
Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, színes lapot szeretnénk életre kelteni, mely kívül-belül
méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok he10

A „PROGRAM”
Nagydarab ember görnyed a számítógép monitora
előtt. Látszik, hogy nehezen boldogul. Idegesíti,
hogy ülnie kell, ujjai nem szokták a billentyűket.
Szorong. Ott ül, abban a szobában, ahova korábban
segítségért, adományért járt. Hajléktalan volt, ez
meg egy őket ellátó hely. Régebben itt viselkednie
kellett, hogy kapjon valamit - ezt nem szerette. Nem
esett jól neki, hogyha szemére hánytak valamit, még
akkor sem, ha igazuk volt. Ő nem tehette meg
ugyanezt. Neki semmi köze nem volt a segítők magánéletéhez. És most itt van, bejöhet ide és hallja a
beszélgetéseket magánügyekről is, hiszen kollega.
Egyszer csak mégis bekövetkezett, amitől tartott:
megint nem csinált meg valamit, megint elszúrta. És
már megint csak kérni jöhet be ide. Ha bejön ismét
abbahagyják a beszélgetést az internetes telefonról,
az autókról stb. és ráfigyelnek. Minden a helyére került, ennek pedig örülni lehet. A nagydarab ember is
tud majd talán egy kicsit örülni annak, hogy a világ
kerek, mert így becsukott szemmel is el lehet téblábolni benne.

lyütt létező, népszerű utcalapoknak. A laphoz
szorosan kapcsolódó, utcai szociális munkásokból álló stábunk öt-hatszáz hajléktalan ember
sorsának alakulását képes figyelemmel kísérni,
segíteni.
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3. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
2005-től az utcai szociális munkára működési
engedély, és ezt követően normatív állami támogatás kérhető. Kürt utcai Nappali Melegedőnk
utcai gondozó szolgálata 2005. február 1-től a
Fővárosi Közigazgatási Hivataltól kapott működési engedélyt. A szolgáltatás integrált intézmény keretén belül működik, amelynek része
melegedőnk és Vajdahunyad utcai szállónk is.
Az állami támogatás egy utcai szolgálat számára
6.300 eFt/év, ami két főállású utcai munkás bérét
és a működési költségeket fedezi. Ugyanakkor a
téli időszakban szükséges mindennapi, folyamatos működést nem teszi leheP. M.-né, Terézia munkája
tővé. Ezért a jövőben ezen a területen szükség van további források biztosítására is. Tevékenységünket nagyban segítette, hogy utcai gondozó szolgálatunk számára az Öszszefogás Közalapítvány pályázatán egy Renault Kangoo személygépkocsit kaptunk.
Nappali Melegedőnk az utcai munka háttérintézménye, biztosítja a szükséges eszközöket, feltételeket (szükség esetén gépkocsi, élelem, ruházat, gyógyszerek, iratbeszerzések, ügyintézések). Utcai
szociális munkásaink lakossági és egyéb bejelentések, ügyfeleink jelzései alapján és a terület bejárásakor kutatják fel a rászorulókat, és a szociális munka eszköztárát felhasználva próbálják megoldani az utcán, közterületen élő emberek problémáit. Együttműködnek a legkülönbözőbb társszervezetekkel és más utcai gondozó szolgálatokkal (mindezt megerősítjük a téli krízisidőszakra megkötött
együttműködési szándéknyilatkozattal is). Munkatársaink a VII. kerületben és a kapcsolódó frekventált közterületeken végzik tevékenységüket.
Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat ügyfeleinek
lakhatási viszonyai 2005-ben

2005-ben 35 helyszínen kerestük fel az utcán
élő embereket lakossági bejelentések és a terület bejárása során, és 124 emberrel vettük
fel a kapcsolatot, közülük 48 új embert regisztráltunk. A helyszínek közel egyharmadán nem
lakik senki, az ott talált emberek egy-két éjszakát töltöttek el helyben, majd más lakhatási
megoldást választottak. 22 helyszínen 51 embert látogattunk rendszeresen. Az erős fluktuáció következtében az 51 ember nem állandó
létszám, mivel az elkezdett gondozás és folyamatos kapcsolattartás segítségével ügyfeleink más lakhatási találnak.. De az is előfordul,
hogy közülük többen visszatérnek, megjelennek ismét a helyszíneken. A gondozott embe-

(összes adat 35 hely szín)

teljesen fedetlen
közterület
36%
aluljáró

nem lakás céljára

8%

szolgáló hely iség
10%
v édettebb hely
46%
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rek 8 %-a aluljáróban, 10 %-a nem lakás céljára szolgáló helyiségben (üzlet, pince, garázs), 46 %-a
védettebb helyen (árkádok, kapuk, kirakatok, beugrók) húzta meg magát, teljesen fedetlen közterüleMenhely Alapítvány
ten 36 %-uk töltötte az éjszakáit. Jövedelmi viszonyaik alapján 42 % rendelkezik valamilyen rendsze2005. évi tevékenyres jövedelemmel, 27 % él alkalmi munkából, 23 % kartonozásból, koldulásból, guberálásból tartja
ségéről
fenn magát. 2005-ben átlagosan hetente két szállíA "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott válaszok a Kürt utcai
tásunk volt valamely hajléktalanellátó intézménybe,
Ügyfélszolgálati Irodán 2005-ben
a szállítások száma nyáron általában kevesebb, té(nők, összes adat 1.545)
len természetesen nagyobb. A szállítások túlnyoegészségügy i
egy éb
mó része krízisszállásokra történt.
intézmény
Beszámoló a

1%

1%

közterület, nem
lakás
albérlet,

21%

Az általunk gondozott emberek egészségi állapota
általánosan rossznak mondható, de a konkrét esetek helyszíntől, évszaktól, időjárástól függően nagyon nagy különbséget mutatnak. Rossz egészségi állapotú ügyfeleink gyakran csak a legvégső
esetben fogadnak el segítséget, mivel állapotukat,
fizikai erőnlétüket jobbnak vélik a valósnál, gyakran
elbagatellizálják betegségeiket.

éjjeli
menedékhely
22%

ágy bérlet
8%
átmeneti szálló
7%
szív ességi lakás
37%

egy éb szociális
intézmény

4. FILMKLUB – KÜRT „MOZI”

A filmklubot „mozielőadásként” működtetjük, célja
nem a csoportos gondozás vagy terápia, hanem
egyszerű és felhőtlen szórakozás nyújtása a hajléktalan emberek részére. A filmklubnak helyet adó terem befogadó képessége 45 - 50 fő, az esetek
többségében ennyi ember meg is jelenik a filmvetítéseken. A technikai feltételek biztosítottak: DVD
és VHS lejátszó, kivetítő, vetítővászon. A klub látogatásának feltétele csupán a házirend elfogadása
és betartása. A vetítések előtt némi aprósüteménnyel és üdítővel tudunk szolgálni, valamint egy
adományozó jóvoltából továbbra is működik ital-automatánk.
3%

A filmvetítés után, ha mutatkozik rá igény, lehetőség van a látottak vagy egyéb témák átbeszélésére.
A műsor összeállításában a filmklubot látogató emberek igényeit is figyelembe vesszük. A terem
egyik falán egy kihelyezett lapra bárki felírhatja, hogy a következő időszakban melyik filmet szeretné
megnézni. A levetítendő filmek listáját három hónapra előre tervezzük meg, és úgy válogatjuk össze,
hogy magyar és külföldi, könnyű és komolyabb, művész- és akciófilm is szerepeljen. Egy-két közkedvelt régi film mellett főként az elmúlt 2-3 év filmterméséből válogatunk. A gyakori olvasási nehézségek miatt nem szinkronizált filmet nem szoktunk
vetíteni. Amennyiben halláskárosodott
látogatja
meg a klubot, akkor – az új
DVD lejátszó segítségével
– a magyar hanggal párhuzamosan magyarul feliratozva vetítünk. 2005-ben
a 48 vetítésen összesen
1.448 (átlagosan 30) látogató kereste fel klubunkat.
12
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5. NYITOTT HÁZ

Menhely Alapítvány

A Nyitott Ház és Rejtvényfejtő Klub hatodik éve működik keddenként 12-16 óráig. A klubot két szociális munkás
2005.vezeti.
évi tevékenyÜgyfeleink számára igény szerint tudunk társasjátékokat, kártyát, egyéb szórakoztató eszközöket biztosítani, ségéről
valamint lehetőség van napi és hetilapok olvasására, hirdetési
újságok böngészésére is, rendelkezésre áll egy
A "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott válaszok a Kürt utcai
Ügyfélszolgálati Irodán 2005-ben
számítógép és walkmanek is. A rejtvényfejtést ked(férfiak, összes adat 4.796)
velők hétről-hétre hozzáférhetnek a friss rejtvényújságokhoz, melyek pályázatait segítünk beküldeni. A
egészségügy i
fentiek mellett rendelkezésre áll kicsi, de változatos
intézmény
közterület, nem
állományú könyvkészletünk, melyből kölcsönözni is
1%
lakás
lehet.
31%

egy éb

éjjeli

A klub szolgáltatásainak igénybevétele nincs feltémenedékhely
1%
telekhez kötve, mindössze annyit várunk el ügyfe26%
leinktől, hogy pihenésükkel vagy időtöltésükkel ne
átmeneti szálló
zavarják társaikat. Klubunk működésének fő célja,
5%
albérlet,
hogy a nehéz körülmények között élőknek is leszív ességi lakás
ágy bérlet
32%
gyen lehetősége kikapcsolódni. Sok látogatónk
3%
egy éb szociális
szívesen vonja be a játékba a szociális munkásointézmény
kat és fordul hozzájuk információért. A klub nép1%
szerűsége folyamatosan növekszik. Az időjárás
nagy szerepet játszik a forgalom alakulásában, de
vannak, akik évszaktól és időtől függetlenül minden kedden meglátogatnak minket. Tavaly a 46 klubalkalmon összesen 1.416 (átlagosan 31) vendégünk volt.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA
Szociális Szolgáltató Irodánk tevékenysége a fővárosban, sőt egyes szolgáltatások tekintetében országosan is
egyedülálló módon segíti a rászorulók jogosultságainak érvényesítését, juttatásaival megkönnyíti munkába állásukat
(erkölcsi bizonyítvány beszerzésre, jogosítvány pótlása, stb.), elősegíti családjukkal való kapcsolataik normalizálását
(utazási utalvány). Tapasztalataink szerint az állami és önkormányzati szervek működése elsősorban a tájékoztatás
terén komoly hiányosságokat mutat, ügyfeleik pontos és közérthetően megfogalmazott információkkal való ellátására
gyakran nem fektetnek kellő hangsúlyt. Szintén jellemző a hivatalok működésére, hogy minden szerv csak az általa
nyújtható ellátásokkal kapcsolatosan tájékoztatja úgy-ahogy a hozzá fordulókat, de egyáltalán nem tipikus, hogy az
ügyfél személyes adottságaiból, lehetőségeiből kiindulva a számára kedvezőbb, vagy
egyáltalán elérhető ellátási formáról felvilágosítást adjon. Mindez különösen jellemzi a
hajléktalan emberekkel való bánás-
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módot, hiszen itt egyéb, a kommunikációt
BAKOS PÁL: KÖTETLENÜL
megnehezítő körülményeken is túl kellene
Szavak, jelek, jelek szavak;
Fejem alatt kopott kabát,
jutni. Munkánk során törekszünk a fenti
kopott kabát fejem alatt.
nem értem az urak szavát.
Fejem alatt kopott kabát,
Urak szavát már nem értem,
problémák orvosolására, a vonatkozó jogékszerem kincs: marék zsarát. kidőlt rozsdás kerítésem.
szabályok és ezek gyakorlati alkalmazáEső mosta macskakövek,
Nem kérek én senkit számon,
hamu, korom beterített.
megakadt a szó a számon,
sának teljes körű ismeretére, valamint
Beterített hamu, korom,
márciusi vadvirágok,
megitták egy liter borom.
ablakomban varjú károg.
ügyfeleink bizalmának elnyerésére, a veSzáraz kenyér eledelem,
Szavak, jelek, jelek szavak,
lük való korrekt kapcsolattartásra. Irodánk
véget ért a veszedelem,
kopott kabát fejem alatt;
szavak, jelek, jelek szavak,
betemettek, eltiportak,
működési rendje és szolgáltatásai tavaly
kopott kabát fejem alatt.
szárazfára akasztottak.
sem változtak, részben ügyintézési tevékenységünk keretében megpróbáljuk ügyfeleinket meglévő jogosultságaik alapján ellátásokhoz juttatni, másrészt különböző juttatások formájában a munkába álláshoz és családjukkal való kapcsolattartáshoz igyekszünk őket segíteni. Irodánk, illetve tevékenységünk az évek során közismertté vált a
fővárosban élő otthontalan emberek között. Immár hatodik éve a téli időszakban (december és május
között) heti három nyitvatartási napon (hétfő, csütörtök, péntek) fogadunk ügyfeleket, ebben az időszakban, kisegítő jelleggel egy plusz szociális munkás kollegát foglalkoztatunk.
2005 végéig – 1992 októberi megnyitásunk óta – 11.954 rászoruló keresett fel minket legalább egy
alkalommal. 2005-ben 5.211 esetben fordultak meg nálunk ügyfeleink, közülük 810 ember először
járt nálunk. A teljes évet tekintve átlagos napi ügyfélforgalmunk 49 fő volt. 2005-re jellemző volt, hogy
az ügyfelek száma érezhetően növekedett, az ügyek bonyolultabbá váltak, s ez jelentős pszichés
többletterhelést okozott és okoz munkatársaink számára. Több munkatársunkon a krónikus fáradtság, és a kiégettség markáns jelei mutatkoznak. Délutánonként a korábbi negyed három helyett már
fél kettőkor kénytelenek vagyunk beszedni a személyi igazolványokat, vagyis az ezután érkezőket
már nem tudjuk fogadni. Leterheltségünk sajnos ettől a megoldástól sem csökkent, sőt úgy érezzük,
hogy még nőtt is, hiszen 3 óra helyett nagyon sokszor csak 5 óra körül tudjuk bezárni az irodát.
Ügyintézések a Szociális Szolgáltató Irodában 2005-ben

Hónap

ÜgyfélÚj
szám ügyfél

Jogsegélyszolgálat

CsekkMunkaÖnkorAnya- Utazási Egyéb
Nyugbefizetés,
nélküli el- mányzati sági el- utaltevéPosta
ellátás
illeték
látás
ellátás
látás
vány kenység
(Ft)

Január

448

80

9

145

54

96

8

143

128

41

67.500

Február

553

93

3

200

61

86

10

150

211

109

86.340

Március

493

97

6

146

89

83

10

191

125

61

58.600

Április

509

67

12

189

62

160

23

143

156

82

38.500

Május

454

80

6

179

57

85

6

149

133

74

47.700

Június

456

63

7

160

67

93

13

161

102

77

40.000

Július

313

58

7

106

31

51

5

105

67

48

34.400

Augusztus

181

19

0

75

10

34

1

29

34

53

10.000

Szeptember

460

68

5

187

40

76

5

127

125

75

46.700

Október

525

56

10

180

45

80

7

145

105

177

29.900

November

355

58

7

128

29

49

5

113

77

43

41.100

December

464

74

8

131

49

40

5

271

89

51

27.400

Összesen

5.211

813

80

1.826

594

933

98

1.727

1.352

891

528.140

Havi átlag:

434

68

7

152

50

78

8

144

113

74

44.000
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A Szociális Szolgáltató Iroda szolgáltatásai 2005-ben:
1.)

Menhely Alapítvány

Nyugellátások ügyintézése

2005. évi tevékeny-

ségéről
2005-ben 228 ember nyugellátási ügyében jártunk el oly módon, hogy levelezési címük is irodánk
postafiókja volt. Ügyükről külön nyilvánA Szociális Szolgáltató Iroda ügyfélforgalma 2005-ben
tartást vezetünk, mely összes le(összes ügyfél 5.211)
velezésüket is tartalmazza. Nyugellátásukkal kapcsolatosan összesen 1.735
600
esetben fordultak meg nálunk ügyfelek.

A 228 ügyből 95 jelenleg is folyamatban
van, így ezek eredményéről még nem
tudunk. A már lezárult 133 igény az
alábbiak szerint alakult: megállapították
és folyósítják az ellátást 61 ügyfelünknek; elutasították a kérelmet (jogosultság hiányában, nem ment el orvosi bizottság elé, eltűnt, stb.) 72 esetben.
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Mivel a nyugdíjak ügyintézésekor jellemzően közterületen élő fedél nélküli
emberekkel foglakozunk, a fenti arányok
igen sikeresnek mondhatóak. A megállapított és folyósított ellátások együttes összegét tekintve,
amennyiben átlagosnak vesszük a minimálnyugdíj 2005. évi összegét – 24.700 Ft/hó – és egy ügyfél
esetében csak egy évre eső folyósítással számolunk, elmondhatjuk, hogy irodánk 61X12X24.700Ft =
18.080 eFt összegű ellátás igénybevételéhez segítette hozzá ügyfeleit kizárólag ezen résztevékenységének keretében.

A fentiek mellett még kb. 141 olyan ügyfél nyugdíjügyében is eljártunk, akiknek nem irodánk postafiókja volt az értesítési címe (hanem pl. hajléktalanszálló, ismerős, stb.), ami 563 ügyintézést jelentett. A
megállapított ellátások közül a leggyakoribbak a rokkantsági és öregségi nyugdíj, de ebben az évben is
majd minden nyugellátási forma intézése előfordult
(pl: özvegyi nyugdíj és árvaellátás, öregségi és rokkantsági résznyugdíj, rokkantsági járadék, stb.).
A rendszeres szociális járadék és az átmeneti járadék ügyekben a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2004
szeptembere óta, noha a vonatkozó jogszabály nem
változott, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató
állásfoglalása alapján (ez nem jogszabály!) gyökeresen megváltoztatta a megállapítás feltételeit. Csak
azokban az esetekben állapítja meg ugyanis az ellátást, amikor a kérelmező a munkaképesség csökkenés megállapításának időpontjában munkaviszonyban állt. Emiatt az összes ilyen igényünket elutasítja
a Fővárosi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, hiszen
15

ügyfeleink utolsó munkaviszonya jellemzően több évvel
korábbi, és az Országos Orvosszakértői Intézet Orvosi Bizottsága maximum fél-egy évre visszamenőleg állapítja
csak meg a munkaképesség-csökkenést. Ráadásul a
MÁV Nyugdíjbiztosító Igazgatósága nem alkalmazza ezt
az új gyakorlatot, hanem a korábbi feltételekkel állapítja
meg az ellátásokat. Ezt az eljárást mind a vonatkozó jogszabállyal, mind a korábban, 21 évig folytatott joggyakorlattal
ellentétesnek
ítéljük,
illetve
súlyosan
diszkriminatívnak tartjuk, ami fokozottan sújtja nem csak
az otthontalan embereket, hanem minden hátrányos helyzetű rászorulót. Így ezekben az esetekben peres úton próbáljuk érvényesíteni az igényeket. Eddig 34
peres eljárást kezdeményeztünk a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál. Az eredményességről még nem
tudunk beszámolni, mivel jelenleg a Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Legfelsőbb Bíróság jogegységi
döntésére, illetve az Alkotmánybíróság állásfoglalására vár.
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2.)

Munkanélküliek ellátásai

Ezekben az ügyekben a munkaviszony-igazolások beszerzése, valamint a munkaügyi központok, az
önkormányzatok és ügyfél közötti kommunikáció elősegítése a feladatunk. Tapasztalatunk szerint
ügyfeleink egyre nagyobb része önmaga is képes elintézni a munkanélkülisége jogán járó ellátásokat. Tavaly 594 esetben jártunk el munkanélküli járadék ügyében.
2005 november 1-től a Foglalkoztatási Törvény változásával megszűnt a munkanélküli járadék, helyette álláskeresési járadék, illetve álláskeresési segély nevű ellátásokat vezették be, melyek megállapítási feltételei is lényegesen megváltoztak. A Fővárosi Munkaügyi Központ Bp. VIII. Baross u. 124.
sz. alatti Kirendeltségének munkatársa az
A Szociális Szolgáltató Iroda ügyintézései 2005-ben
új feltételekről előadást tartott munkatársa(összes ügy intézés 7.501)
ink részére.
any asági ellátás
1%
utazási utalv ány
23%
egy éb

önkormány zati

iratbeszerzés

ellátás

18%

12%
munkanélküli
ellátás
8%

posta
ny ugellátás

12%

25%

jogsegély szolgálat
1%
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3.)
Anyasági ellátások
Egyre több családos rászoruló keres fel
bennünket az anyasági ellátások ügyintézése céljából. Míg korábban általában a
családi pótlék és iskoláztatási támogatás, a
GYES valamint a rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügyintézése miatt fordultak hozzánk, 2005-ben az összes anyasági
ellátás (a fentieken kívül: GYED, GYET,
anyasági támogatás és terhességi gyermekágyi segély) intézése is rendszeressé
vált. Ilyen ügyekben összesen 106 esetben
jártunk el ügyfeleink érdekében. Az anyasági ellátásokkal kapcsolatban a szükséges
iratok beszerzése, az igények benyújtása
az illetékes MÁK-hoz, egészségbiztosítási
pénztárhoz, illetve önkormányzathoz, vala-
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mint vitás esetekben a probléma megoldása a feladatunk.

Menhely Alapítvány

A legtöbb gondot a rendszeres gyermekvédelmi támogatás intézése jelenti, ugyanis ezt az ellátást az
önkormányzat folyósítja, és a jogos támogatás megállapítása helyett sokszor vitatják illetékességüket.
4.)
Önkormányzati ellátások
Az önkormányzatok által folyósított ellátások
közül a legfontosabbak irodánk tevékenységében: a rendszeres szociális segély (91
esetben), az időskorúak járadéka (13 esetben), az átmeneti segély (672 esetben), valamint a közgyógyellátási igazolvány (143
esetben). A rendszeres szociális segélyek
esetén problémát okoz, hogy az illetékes önkormányzatok sok esetben nem idézik orvosi
bizottság elé azokat ügyfeleinket, akiknek
rokkantságát még nem állapították meg, és
emiatt ellátatlanok maradhatnak. A közgyógyellátásra jogosult ügyfeleinknek – amíg meg
nem kapják az ezt tanúsító igazolványukat –
kiváltjuk a szakorvos által felírt gyógyszereiket.

2005. évi tevékenységéről

REKORDÖSSZEGŰ SEGÉLY
(MEGTÖRTÉNT ESET ALAPJÁN)
Budapest XYX. kerületi
Polgármesteri Hivatal
Szociális Osztály
Ügyiratszám: 7748/2005

Tárgy: F Ferenc átmeneti szoc. segély ügye
HATÁROZAT

A Budapest Főv. XYX. ker. Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályának nevében a kérelmező részére
500.- Ft, azaz ötszáz forint
összegű Átmeneti (szociális) segélyt állapítok meg.
Megkeresem a keb. Pénzügyi Osztályt, hogy a fenti összeget házipénztárból fizesse ki a
kérelmezőnek.
Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az önkormányzat képviselőtestületéhez címzett, de Osztályomhoz benyújtott illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
INDOKLÁS
Fent nevezett kérelmet nyújtott be átmeneti segély folyósítása iránt. Kérelme indoklásában előadta, hogy megélhetésére kéri a segélyt.
Az eljárás során megállapítottam, hogy nevezett kérelme megalapozott, a jogszabályban
előírtaknak megfelel.
Mindezen indokok alapján a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam.
Határozatom az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló, többször módosított
1957. évi IV. tv. 6. § és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. 45. § /1/ bekezdésén, valamint a Budapest Főváros XYX. ker. önkormányzata
Képviselő-testületének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII. 16.) számú rendeletének 43., 44., valamint 45.
§ /1/ bekezdésén alapul.

398 esetben jártunk el aktív korúak rendszeres szociális segélye ügyében. 2005 szepBudapest, 2005. 02. 03.
tember 1-től, legnagyobb örömünkre végre
Erről értesültek:
1./ F Ferenc
megváltozott a Szociális Törvény, ettől az
2./ Pénzügyi Osztály
a polgármester nevében eljáró
3./ Irattár
főosztályvezető-helyettes
időponttól az együttműködésre kijelölt szerv
nemcsak a lakó-, hanem a tartózkodási hely
szerinti önkormányzat által kijelölt szerv is lehet. Így a vidéki lakóhellyel rendelkező, ám életvitelszerűen a fővárosban élő ügyfeleink együtt tudnak működni a fővárosi munkaügyi központokkal, családsegítő szolgálatokkal.
Az átmeneti segélyek esetében egyre kevesebb az értelmezési probléma a Fővárosi Önkormányzat
rendeletével kapcsolatban,
és egyre harmonikusabb
együttműködésünk a Hajléktalanok Ügyfélszolgálati
Irodájával.
5.)
Fogyatékossági
támogatás
2001. július 1-től állapítható
meg a súlyos fogyatékos
személyek által igénybe
vehető fogyatékossági támogatás. 2005-ben 104
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esetben jártunk el ezen ellátás megállapításában. Az ügyek elbírálása a korábbi nehézkes gyakorlathoz képest némileg felgyorsult.
6.)
Egyéb ügyek intézése
A korábbi évekhez hasonlóan tavaly is tovább nőtt azoknak az ügyfeleknek az aránya, akik bonyolultabb, hosszabb ügyintézést igénylő problémákkal fordultak hozzánk. Ilyenek például a táppénz, a munkajogi kérdések, a hadi és nemzeti gondozási
ügyek, semmisségi és kárpótlási kérelmek,
adóbevallások, hiteles fordítások, speciális
képesítések, egészségbiztosítások megkérése stb.
7.)

Jogsegélyszolgálat

Ügyvédünk, Dr. Berecz Sándor 2005-ben
Tóth Tibor munkája
80 ügyfelet fogadott. A jogsegélyszolgálat keretében szóbeli jogi tanácsadás,
beadványok szerkesztése, valamint esetenként – külön megbízás alapján – jogi képviselet ellátása
történik. Beadványkészítésre akkor kerülhet sor, ha az ügyfél rendelkezik a szükséges iratokkal, valamint információkkal. Amennyiben ezek nincsenek meg, beszerezzük (például: tulajdoni lap, anyakönyvi kivonatok, bírósági iratok), illetőleg az ügyfél maga jár utána. Az ügyintézés során gyakran
előfordul, hogy az ügyfelek csak elindítják az ügyet, de annak folyamatában már nem foglalkoznak
vele (például a bírósági tárgyaláson nem jelennek meg).
A leggyakrabban előforduló ügyek:
− Családjogi ügyek: házassági bontóperek2, gyermekelhelyezési3, gyermektartásdíj iránti perek.
− Polgári ügyek: munkadíj ki nem fizetése miatt indított perek, kártérítési perek (munkavégzés során keletkezett sérülések, balesetek, gépkocsi balesetek), kártalanítási perek (büntetőügyben való
felmentést vagy az eljárás megszüntetését követően), ingatlannal kapcsolatos
SZÍNVAKUL
ügyek, pénztartozásokkal kapcsolatban fizetési felszólítás, fizetési meghagyás
falak: sárga! karton: fehér! pecsét: kék!
megküldése.
ha sorba állsz, ma nem zabálsz, de „kúúl”
a bort (vörös!) ne itt magukba töltsék
− Munkaügyi perek: nyugdíjjal, rendszeres szociális járadékkal kapcsolatos
az ég fölül reciklikált azúr
munkaügyi perek.
holdhónap négy múl: számláján a nyugdíj!
ne utazzon rám, mingyá’ beadom
− Büntetőügyek: pénzbüntetés kiszabása esetén részletfizetési, vagy halasztás
ha grafofób, tegyen keresztet erre
még húsz személyi, s négy szockataton
iránti kérelem benyújtása és tanácsadás büntetőügyekben.
fél öt felé, jövel! (veszed neszét?)
vécékukkancs szexista közbeszéd
beszédeleg, kerül mibe kerül
és éjjel is, mert nem lesz soha vége
selejtezett kartonok szeme fénye
hályogosul, ügyfélszíntelenül…

8.)
Juttatások
Tavaly az előző évekkel azonos módon láttuk el ügyfeleinket hitelezett utazási
utalvánnyal. Mindenkinek adtunk jegyet, ha hivatalos ügyében személyesen kellett megjelennie valamely vidéki hatóságnál (156 esetben), illetve évente egy al-

2

Általában több éves különélés után kerül benyújtásra a házasság felbontása iránti kereset, jellemző, hogy a feleknek nincs sem ingó, sem pedig ingatlan vagyona.
3 Sokszor előfordul, hogy valamelyik fél szeretné, ha nála kerülnének elhelyezésre a gyermekek, de nem tudja biztosítani a gyermek neveléshez szükséges feltételeket (lakhatás, rendszeres havi jövedelem).
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kalommal akkor, ha ügyfelünk magánjellegű okból
kívánt vidékre utazni (1.571
esetben). Emellett a húsvéti
és a karácsonyi ünnepeket
megelőző három ügyeleti
napon mindenki kaphatott
jegyet, aki vidéken élő családjánál akarta tölteni az ünnepet (97+199 esetben).
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2005-ben az erkölcsi bizonyítvány (197 esetben), a
jogosítványhoz szükséges az orvosi alkalmassági vizsgálat és a kiállítás illetékére (214 esetben), az
útlevél és az iskolai bizonyítványok kiállításának illetékére, szabálysértési ügyekben a részletfizetési
kérelmek illetékére, a tulajdoni lap kiállításának illetékére, valamint az iskolai bizonyítványok kiállítási
díjára összesen 531.140 Ft-ot fordítottunk.
Az egyes emberek ügyeiben történő segítségnyújtáson felül fontos célunk az is, hogy a tipikus, leginkább az illetékességre vonatkozó problémákat az egyes eseteken keresztül általánosan is próbáljuk
megoldani. Több esetben fordulhatott ügyfelünk segítségünkkel az illetékes bírósághoz, közigazgatási hivatalhoz, illetve néhányszor az Országgyűlési Biztosok Hivatalához.
Egyre több visszajelzést kapunk mind a társintézményekben
dolgozó szociális munkások, mind ügyfeleink részéről, hogy
bár munkánk egyre bonyolultabb és szerteágazóbb, de egyben egyre hatékonyabb is. Civil szervezetként egy hatósághoz, vagy hivatalhoz képest sokkal szabadabban és rugalmasabban tudjuk kezelni az ügyeket. Minden héten két kolléga átnézi a teljes hét forgalmát az összes ügyintézést, illetve
minden második héten irodánkban tartott értekezletünkön
megbeszéljük az újdonságot jelentő, illetve a nagyon bonyolult eseteket.
A folyamatos jogszabályváltozások nyomon követése érdekében az irodánkon dolgozó szociális munkások 1994 óta
egy évenként frissített kézikönyvet szerkesztenek, amely a
teljesség igényével tekinti át az ügyfélszolgálati irodánkon
előforduló különböző ellátási típusukra való jogosultság feltételeire vonatkozó jogszabályokat. Pályázati támogatásoknak köszönhetően 1998-tól minden évben ingyenesen juttattuk el a velünk kapcsolatban álló hajléktalan ellátó intézmények, családsegítő központok és kórházak szociális munkatársainak. A „Kézikönyv a szociális intézményekben dolgozók
számára” című kiadványunkat 2005-ben az Összefogás Közalapítvány támogatásának köszönhetően 350 példányban jelentettük meg.
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„KICSINEK LÁTSZOL INNEN”
Jó napot, jó napot, József a becses nevem,
De ahogy így elnézem, magát itt a Mádiban még nem ismerem.
Hogy mit mondott? Személyi nélkül nem jöhetek be?
Óh, e balga földi dolgok! Tessék, itt van – szól nevetve.
Lám, maga sem ismer még meg engem.
Engedje meg hát, hogy magam ismét megnevezzem.
József vagyok, feltaláló, nevem kíséri számos találmány
sorsom rögös útját pedig sok gonoszság, nehézség és ármány.
Íme, néhány zseniális ötletem: modern árcédula, 3D-s televízió
nocsak, véletlenül épp itt van nálam
– várjon, várjon, hová siet? Engedje meg, hogy megtaláljam!
Nézze, ez az újságcikk is rólam szól!
Elolvasná? Hát persze, Önnek oly nagy örömmel odaadom!
Látja azt ott, látja? Az árcédulám is ott lóg a falon!
Abban, tudja, az a maradandó, hogy minden szám összerakható,
s ha az ár egyszer megváltozik, nem kell új cédula, csak elég a régit
szépen átforgatni. Mindjárt megmutatom, adja csak ide
– ugye milyen egyszerű ketyere?
Elmondanám azt is, mi a tévém elve,
De fontos dolgom akadt –teszi hozzá sietve.
Utazni szeretnék. Le vidékre. Hamar.
Hiszen leendő mecénásom látni akar.
Hogy mit mondott? Magáncélút nemrég kaptam, nem mehetek?
De ez hivatalos út lesz, előtte szépen lepihenek
hiszen fáradtan nem tárgyalhatok, ha a tévémen keresni akarok.
Ugye, elfogadja hivatalos útnak? Ennyi csak kijár egy feltalálónak?
No, mi lesz, kedves, segítsen már rajtam…
Nem segít, nem segít… most miért hagy sz.. bajban?
Mindegy. Nem ülhetek itt addig, míg szakállam kinő
– mondtam, hogy épp könyvet írok? S hogy miről, kiről?
Hát magamról is, persze. – Ó, hogy szavát ne felejtse
De ezt még oly szívesen elmondanám – hisz életem nagy talány
Szóval könyvet írok, hogy megörökítsem
Mindazokat, kik nekem segítettek (itt lenn).
Hát Isten áldja őket – szól hálásan, kissé megremegve
de ugye azt azért tudja, hogy maga nem lesz benne?
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GONDOZÁSI KÖZPONT
A Menhely Alapítvány szociális munkásai 1989 óta foglalkoznak a fedél nélküli emberek gondozásával. Vajdahunyad utcai menhelyünk működésében már munkánk megkezdésekor problémát okozott,
hogy a nem ott lakó, „csupán” problémáik megoldásában segítséget kérő klienseink bejöttek a szállóra. Ez – ügyfeleink egyre növekvő száma miatt – rövid időn belül jelentősen zavarta intézményünk napi
működését. A gyakran teljesen átláthatatlan helyzet
megoldása érdekében a gondozási tevékenységet
megpróbáltuk fokozatosan elkülöníteni a szálló szolgáltatásaitól.
Mivel a konkrét ellátáson kívül fontosnak tartottuk,
és a mai napig tartjuk a személyes kapcsolattartáson keresztül megvalósuló segítségnyújtást, gondozási tevékenységünkhöz új helyszínt kerestünk. Először a józsefvárosi Illés utcában béreltünk ki egy kis
irodát. Ekkor még minden hozzánk fordulóval igyekeztünk gondozási kapcsolatot kialakítani, azaz valamennyi segítséget kérő fedél nélküli emberrel megpróbáltunk egy kölcsönösen vállalt kapcsolat keretein belül, előre megbeszélt módon, ígéretekre és elvárásokra alapuló, és a kölcsönös együttműködés révén hatékony segítői munkát végezni. A kapacitásunkhoz képest igen nagy igény miatt nyár
végére szociális munkásainknak már 60-70 kliense lett, és az események számunkra és ügyfeleink
számára is gyakran átláthatatlanná, követhetetlenné, és mindezek következményeként gyakran befolyásolhatatlanná váltak. Az esetszám miatt személyes kapcsolatot nem tudtunk kialakítani (gyakran
fenntartani is nehezen). Nyilvántartásunkat kartonos rendszerűre módosítottuk, és gyakran előfordult,
hogy a helyzet adta kényszerből kollégánk helyett jártunk el. Időközben kinőttük az irodát, és az is
egyértelművé vált, hogy egész tevékenységünket fejleszteni, specializálni kell.

A helyzet megoldásában a Fővárosi Önkormányzat segített: a Dózsa György úti, akkor még munkásszállóként üzemelő épület földszintjén rendelkezésünkre bocsátott egy irodahelyiséget. Itt alakítottuk
ki első Ügyfélszolgálati Irodánkat, a ’”Dózsát”, ami
ANDRÁSSY GYÖRGY: ELESETTEN
azóta az erzsébetvárosi Kürt utcába költözött.
Mi szabja meg osztályrészünk,
Nem tudod és nem is érzed,
Azokkal a klienseinkkel, akikkel nem szakadt meg
Ki irányítja a létünk?
Nem láthatod azt a képet,
Mitől fordult így a kocka,
A mélységes sötétséget,
a személyes (adott szociális munkáshoz köthető)
Hogy kerültünk a mocsokba?
Amit nyújt nekünk ez élet.
segítő kapcsolat, továbbra is az Illés utcában találMi a bűnünk, az hogy élünk?
Lézengünk a semmiségbe,
Meg van írva, ez a végünk?
Esdekelve arra kérve
koztunk, így korábbi tevékenységünket „szétváFélredobva és leírva,
Magasságos Istenünk,
lasztottuk”. Az itteni munkánkból fejlődött ki GonNincs itt helyünk csak a sírba?
Tegyen végre mi nekünk
dozási Központunk, ami többszöri költözés után, jeMit vétettünk ellenetek,
Valami jót, könnyebbséget,
Ruhánk rongyos, testünk beteg,
Kínjainkból már elég lett.
lenleg a Baross utcában a Diszpécser Szolgálat
Éhezünk és koldulunk,
Régen betelt már a pohár,
Az aggaszt, hogy itt vagyunk?
Megszenvedtünk, mondd még mi vár?
mellett működik, egy irodában az alapítvány munItt vagyunk, mert mi is élünk,
Mi vár ránk, és mi lesz velünk,
káját segítő gazdasági és pénzügyi egységgel.
Tőletek csak annyit kérünk,
Hogy vegyetek emberszámba,
Ne legyünk így meggyalázva.

Továbbra is csak szenvedünk,
Elesetten, kitaszítva,
Lassan senkiben sem bízva.

Lenézve és kitaszítva,
Mert aki ezt így kibírta,
Ezt a rohadt életet,
Épp eleget szenvedett.

Tesznek értünk valamit?
Nem akarnak hallani,
Semmit rólunk, pusztuljunk,
A végén úgyis meghalunk.

A Gondozási Központban jelenleg 13 felsőfokú
végzettségű szociális munkás dolgozik. Munkatársaink előre meghatározott rend szerint ügyelnek az
ügyfélszolgálati irodákon és a Gondozás Központban, valamint kötetlen munkaidőben a fedél nélkül
élő emberek egyéni és családgondozását végzik.
Munkájuk részeként közösen megbeszélt időben

Na de addig, emberek!
Néha-néha legyetek
Segítőek, megértőek,
Ennyit kérünk és nem többet.
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fogadják klienseiket a Baross utcai irodán, szükség esetén elkísérik őket különböző hivatalokhoz, hatóságokhoz, vagy meghatalmazásuk alapján különböző ügyeikben járnak el helyettük és nevükben.
Emellett rendszeresen látogatják ügyfeleiket a szállásokon, közterületen, egészségügyi intézményekben. Munkatársaink igyekeznek kapcsolatot teremteni és fenntartani kliensük kezelőorvosával, a társintézmények szociális munkásaival, ügyintézőkkel, hatóságok
képviselőivel annak érdekében, hogy ügyfeleik folyamatban lévő ügyei
gyorsan, hatékonyan, és számukra kedvezően fejeződhessenek be.
Munkánk része az ügyfeleket érintő, életükkel, egészségi állapotukkal
kapcsolatos információk megértetése, segítségnyújtás a feldolgozásban, és közvetítés az ügyfél és a vele kapcsolatba kerülő intézmények
között.
Szociális munkásaink gondozottjaikat többnyire az irodai ügyeletek során ismerik meg, de előfordul, hogy közterületen, kórházban, stb. találkoznak velük először. Az elmúlt több mint tíz év tapasztalata alapján az
esetkezelésben nem eredményes a „jószándékú” kényszer alkalmazása. Véleményünk szerint akkor működhet jól egy gondozási folyamat, ha azt személyes tartalommal töltjük meg, és ha kölcsönös a felek
egymás iránti bizalma, elfogadása, a kapcsolat dinamikáját, a felmerülő
konfliktusaikat folyamatosan értékelni, értelmezni tudják, valamint ezek
feldolgozása is közösen történik. Mindennek jó alapja lehet a korábbi,
ügyintéző-típusú kapcsolatfelvétel, és a lassan kialakuló együttműködés, az idő során egymás „feltérképezése”, megismerése. Tapasztalataink szerint az esetkezelési munka tanulási, reszocializációs folyamatát külső – akár segítő szándékú – kényszerrel hosszú távon hatékonyan nem lehet létrehozni. Hiába van egy rászoruló ember relatíve jó szociális és mentális állapotban, ha nem tud jól „működni” a segítői kapcsolatban, akkor a szociális munkás sem képes segíteni
neki, és ugyanez igaz fordítva is. A kapcsolatteremtő és -megtartó képesség nem biztosíték arra,
hogy valaki a helyzetén változtatni fog, de az élet valamennyi területén szükséges ahhoz, hogy teljes,
felelős és felnőtt életet lehessen élni. Az emberek fedél nélküli „státuszukban” (ami természetesen
csak egy a sok közül) is különböző stratégiákkal, hasznosítható belső energiával próbálják mindennapjaikat elviselhetőbbé tenni, vagy éppen helyzetükből kilépni. Az eredményes gondozás záloga,
hogy akkor történjen a segítségnyújtás, az együttműködés lehetőségének felajánlása, amikor a személyiségállapot olymértékben nyitott, hogy segítségével a rászoruló jobban, hatékonyabban tudja
belső energiáit hasznosítani. Az esetkezelés során munkatársaink azon klienseikkel foglalkoznak,
akiknek személyiségállapota lehetővé teszi az előrelépést, hiszen egy újabb, felesleges kudarcélmény ügyfeleink számára igen megviselő, ráadásul
L. F. EMLÉKÉRE
gyakran rosszabb állapotot eredményez, mint a kiinAz apja, akit nem is ismert. Anyja, aki, míg élt, hárdulási pont volt.
mójukat próbálta összetartani. A bátyja, akit öt éve
találtak holtan egy óbudai lépcsőházban. A nővére,
aki eltűnt még a nyolcvanas években. Régi munkatársak, ivócimborák, mit számít ez már? Szállólakók,
lerántós érdekbarátok, lakására ácsingózó szomszédok, orvosok, akik csodájára jártak szívósságának,
kerttulajdonosok, mind áldották ügyes kezét. Ki emlékezik rá? Néhány szépen kizöldült pázsit, mostanra
belepte a hó, jövőre ki gondozza majd? Tavasszal, ha
metszeni kell a gyümölcsfákat, gazdáik felsóhajtanak-e: kit találunk helyette?
Betűk az urnafülkén: megáll-e bárki előttük elmerengve: ki lehetett?
És meddig tart, hogy azon tűnődöm: szerda van, az ő
napja, de miért késik?

Fentiek alól néhány speciális élethelyzet kivételt jelenthet. Például a gyógyíthatatlan betegek esetében
más szempontok elsődlegesek a gondozási kapcsolat folyamán. Tapasztalataink szerint a hajléktalan
ellátást hosszú idő óta igénybe vevő fedél nélküli
emberek egy része megkeményedett, bizalmatlanná
vált a konkrét ellátáshoz köthető szociális munkával
szemben, mert problémái - a segítő kapcsolattal ellentétben - nem szűnnek meg egy esetleges intéz-
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mény-váltáskor. Észrevehető, hogy minden csalódás után nehezebb a segítő kapcsolat (újra)felvétele, és a korábbi feldolgozatlan eseményekkel, sérelmekkel is meg kell birkózni.

HURRÁ, NYARALUNK!
Két órán át dülöngéltem az előtérben. Itt még nálam is
részegebbek vannak. De mindenki csöndben, csak zacskók zörögnek. A sorrend is csak úgy magától megy, néma szembenézések irányítják.
Végre bejutok egy kis angyalhoz. Mire feleszmélek,
egész életemet kikérdezi. Csak nézek bambán. Nyugdíjra
hajtok, csak jár valami huszonöt év után. Mondom, nem
bírom az ácsorgást, visszajárást. Jó, találkozzunk máskor, máshol.
Három hónap alatt vagy tízszer találkoztunk, addig üldözött telefonon, míg meg nem beszéltünk egy időpontot.
Én meg elmentem. Az egész ügymenetben semmi fennakadás nem volt.
És tessék, nyugdíjas vagyok, hetvenkétezer forint, hat
hónapra visszamenőleg!

A gondozási kapcsolatok személyes jellegük miatt mentálisan nagy terhet rónak munkatársainkra, párhuzamosan csak 5-6 esettel, emberrel
vagy családdal lehet intenzíven odafigyelve, a felelősséget felvállalva foglalkozni. A gondozási
kapcsolatok hossza változó, abban az esetben,
ha kliensünk viszonylag kis segítséggel rendezni
Hurrá, ihatunk!
tudja helyzetét, vagy a vele kötött szerződés
konkrét probléma megoldására irányul, lehet igen rövid idő, de komplex segítségnyújtás esetén akár
több év is. Gondozási kapcsolatból klienst egymásnak nem adunk át, ugyanis tapasztalataink szerint
nincs garancia arra, hogy a segítő kapcsolat a személycsere után is működik.
A Gondozási Központ munkatársai 2005-ben 65-70 fedél nélküli ember, család gondozását végezték. Klienseink rendszerint heti egy alkalommal keresik fel intézményünket, tavaly összesen 3..200
alkalommal találkoztak szociális munkásainkkal. Az esetek kezeléséhez kollégáink rendelkezésére
áll a Menhely Alapítvány intézményeinek valamennyi szolgáltatása, juttatása (pl.: gyógyszer-, ruha-,
élelmiszerjuttatás, iratok beszerzése, munkaközvetítés), és egy közösen kialakított normarendszer
alapján mindaddig természetbeni vagy készpénz segélyben részesíthetik gondozottjaikat, amíg nem
sikerül létfenntartásukat más forrásból (munkajövedelem, nyugdíjjellegű ellátás, stb.) biztosítani.
Szociális munkásaink klienseik helyzetének rendezése érdekében konzultálhatnak az alapítványunk
alkalmazásában álló szakemberekkel: jogásszal, pszichológussal, orvossal, valamint lehetőségük
van egyéni vagy csoportos szupervízió igénybe vételére is. Ezek a szakmai támogatások, fórumok
hatékonyan használhatók, segítségükkel megelőzhető munkatársaink szakmai kiégése, ami saját és
klienseik egészségét is veszélyeztetné. A szupervízió megkönnyíti a problémásnak ítélt esetre vagy
helyzetre történő rátekintést, a megoldás érdekében segíti az átmeneti eltávolodást, emellett szociális munkásainkat közös gondolkodásra ösztönzi, így a team együtt dolgozhatja ki a közös szakmai
értékeket, szükség esetén pedig konszenzussal módosíthatják azokat, vagy dönthetnek a speciális
helyzetből fakadó kivételekről.
A fedél nélküli emberek egyéni és családgondozásával kapcsolatos tevékenységünket évek óta nehezíti a hajléktalan emberekkel, hajléktalansággal kapcsolatos társadalmi előítéletek erősödése. Ez
nagymértékben rontja gondozottaink esélyét helyzetük rendezésére, hiszen hajléktalanságuk stigmává, szégyenteljes titokká vált, ami életük valamenynyi területét meghatározta. Ezzel nehezebb lett a
velük foglalkozó szociális munkások munkája is, hiszen a gondozási folyamatban külön feladattá vált
az egyén saját helyzetével és az őt sújtó előítéletekkel kapcsolatos viszonyának tisztázása, ami
nélkül előre jósolható a folyamatgondozás sikertelensége. A gondozás első szakaszában kell
megtudnunk, milyen kép alakult ki a fedél nélkül élő
emberben önmagáról, milyen atrocitások érték, milyen veszteségekkel szembesült, és mindezek –
saját tempójában történő, és teherbírását maximálisan figyelembe vevő – feldolgozásában is segíte22

nünk kell. Párhuzamosan kell együttműködnünk a hajYAMA: ELÉG BIZARR
léktalan léthez vezető út konfliktusainak, és a mindenNegyven fok plusz vagy mínusz huszonnyolc fok,
napok gyakran egészen más típusú problémáinak felÉs én akkor is a betonon alszok,
Néha belém rúgnak, néha leköpnek
dolgozásában. Bár az okok tipizálhatók, természetes,
Kicsit ádázabbak lettek az emberek.
hogy saját életét mindenki egyéni, meg nem ismételhető történetként éli meg, miközben hajléktalan emberként gyakran ütközik bele a fedél nélkül élőkről
kialakított sztereotip gondolkodásmódba.
A szociális munkások fontos feladata az előítéletek csökkentése, a társadalmi szolidaritás növelése.
Munkánk során örömmel tapasztaltuk, hogy az előítéletek ugyan erősödtek, azonban a segítőkészség is egyre nagyobb. Az e téren 2000/2001 tele óta megfigyelhető kedvező folyamat azóta is változatlan, idén télen is sok segítőszándékú lakos jelentkezett alapítványunknál. Tapasztalataink alapján
elmondhatjuk, hogy a fedél nélküliek egy részét a helyi közösség segíti, ellátja, folyamatosan odafigyelnek állapotukra, és ennek a kapcsolatnak erejét az adja, hogy kölcsönösen tudnak egymásnak segíteni, például a ház körüli teendők átvállalásával. Az elsődleges segítség mellett fontos eredmény az is, hogy aki
megismert egy hajléktalan embert, és kapcsolat alakult ki közöttük, a későbbiekben kevésbé lesz személytelen, eltávolító, esetleg előítéletes, hiszen bevonódott egy segítő viszonyba, és már ember-ember viszonylatban
gondolkodik. (2004-ben az általunk is javasolt gimnazista Misetics Bálint
nyerte el az Év Egyéni Adományozója címet.) Bálint többek között alapítványunkat is támogatta utcai zenélésből összegyűjtött adománnyal). Évek óta
nő azon vállalkozások száma, akik különböző termékek, szolgáltatások vagy
készpénztámogatás adományozásával segítették munkánkat. 2005-ben
alapítványunk ismét elnyerte a MATÁV Adományvonal-lehetőségét, így a telefonálók 2006-ban két hónapon keresztül szervezetünket támogathatták. A
korábbi évekhez hasonlóan végeztük 1%-os, illetve a „Tégy az emberért”
kampányunkat, melyek alapítványunk anyagi segítése mellett a társadalmi
tudatformálás fontos eszközei. Második éve működünk együtt az „Utca embere” mozgalommal, mely önkéntesekből áll, és alapvetően utcai akciókkal
(Szolidaritás Éjszakája, „koldus-rendelet-tervezet”) hívják fel a figyelmet a
fedél nélküli emberekre, de a szakmai megközelítések országonkénti öszszehasonlításával is foglalkoznak, valamint honlapot működtetnek. Szakmai tanácsot nyújtottunk részükre, illetve takarókat, teát biztosítottunk akcióikhoz.
Alapítványunknál Breitner Péter szociális munkás másfél éve félállásban szakmai koordinátorként
dolgozik. A munkakör létrehozását többek között az tette szükségessé, hogy az alapítvány több dolgozójánál, illetve bizonyos teamjeinél a kiégés, a stáberozió, a kliensektől való elidegenedés kezdődő jeleit, a szakmai tettvágy és érdeklődés csökkenését lehetett észlelni. Feladata elsősorban ezen
folyamatok visszafordítása szakmai, közösségi programok szervezésével, különböző szakmai csoportosulások életre hívásával, és szükség szerint egyéni segítség nyújtása a felmerülő szakmai kérdésekben. A koordinátor az elmúlt időszakban megszervezte az új kollégák „betanulási szabályzatainak” elkészítését, melyek intézményenként részben eltérőek. Ezek
MÉLOSZ: MORCOSSÁ VÁLT...
segítségével a belépő kollégák strukturált képet kapnak alapítváMorcossá vált nékem a
nyunkról, tevékenységünkről, a szakmai-etikai szabályokról, az elláVilág,
Tört szívfalak között
tásban betöltött szerepünkről. A munkahelyi szocializációs folyamat
Egyre jobban fáj a dadogás
Szertelen szeretetlenségeitek
során megismerkedhetnek társintézményeinkkel, az ellátórendszerHiányának töménysége
rel, rendelkezésükre bocsátjuk a legfontosabb tanulmányokat,
Lazábban is túl sűrű lenne.
szakmai anyagokat, dokumentumfilmeket. Emellett új kollégáinkat
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továbbra is mentorálja egy régóta nálunk
dolgozó munkatárs. Mind az új, mind a régi
kollégák számára nyitott a koordinátor által
vezetett interjúelemzés-interjútechnika kurzus, illetve az októberben indult esetmegbeszélő csoport. Utóbbin a Fedél Nélkül esetkezelést végző munkatársai részére kötelező
a részvétel, de a Gondozási Központból is
többen járnak.
Alapítványunknál már több éve folynak –
eredetileg önszerveződő – interjúelemző találkozók, melyeken hajléktalan emberekkel
készült szociológiai mélyinterjúkat dolgozunk
fel. A történeteket, sorsokat pszichológiai,
szociológiai, társadalomtörténeti szempontból vizsgáljuk, de ez a „műfaj” arra is lehetőséget ad, hogy valamelyest a jelenlévők saját tapasztalatait, élményeit is feldolgozzuk.
Mindez laza szemináriumi formában történik,
s a kurzus befejezéseképpen minden résztvevő maga is készít egy interjút, Molnár Ferenc munkája
amihez közösen alakítjuk ki a szempontrendszert és az interjútervet, majd ezeket is elemezzük.
A munkatársaink kérésére a két éve elindított a roma-hajléktalanság problémájával kapcsolatos
szakmai műhelyt befejeztük. A fórum részeként megismerhetővé vált a cigányság európai és magyarországi története, életformájuk és szokásaik, és a résztvevők szubjektív, a cigánysággal, cigányokkal kapcsolatos személyes és szakmai élményeinek feldolgozására, kibeszélésére is sort kerítettünk.
A két munkacsoport résztvevői közösen készítenek és elemeznek interjúkat. Munkánkat segíti, hogy
a programokat szakmai műhelyként akkreditáltattuk az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Szakmai továbbképzéseket minősítő pályázatán.

A koordinátor szükség esetén „belső konzulensi” feladatokat is ellát, ezzel segítve kollégáink felsőfokú tanulmányait, és feladata a szociális szakembereket képző intézményekkel való kapcsolattartás,
terepgyakorlatok szervezése, koordinálása is. Alapítványunk tavaly több főiskoláról és egyetemről
fogadott gyakornokot, de rendszeressé volt az együttműködés a Raul
„NEM MESE EZ, GYERMEK”
Wallenberg Szakképző Iskola és Gimnáziummal is, ahonnan szociális
Van már városunkban a hajléktalan emberekhez telepített mindenféle hajléktalan intézmény, úgymint szállók,
asszisztensek járnak hozzánk gyakorlatra. Gyakori az is, hogy szociális
népkonyhák, melegedők, orvosi rendelők, kórházak,
szakos (de kommunikáció, államigazgatás és egyéb szakok is előfordulügyfélszolgálati irodák, egyebek, még munkaügyi központ is, hozzávaló képzett személyzettel: szociális muntak) hallgatók telefonos megkeresés után, mint „nem hivatalos” gyakorkásokkal, szakácsokkal, orvosokkal, ápolónőkkel, ügyintézőkkel, lett aztán hajléktalan óvoda is, óvónénikkel,
nokok fordulnak meg intézményeinkben. Igényük néha csak annyi, hogy
sok kicsi hajléktalanovissal. Tevékenykedik továbbá az
eddig felsoroltakhoz rendelt diszpécser szolgálat, buzgó
szétnézhessenek az intézményben, de leggyakrabban konzultációt szediszpécserekkel, akik telhetetlenek és nem érik be ennyiretnének készülő szakdolgozatukhoz. Ez általában több alkalmat jelent
vel, mert a jövőben koordinálni akarnak hajléktalanszülészetek, hajléktalanbölcsik, hajléktalaniskolák, hajléktaés esetenként konzulens – szakdolgozó viszonnyá alakul. A koordinátor
lankáefték, hajléktalan szociális otthonok (bocsánat, ez
már van), és hajléktalantemetők között és fölött is. Várösszefogja és segíti az alapítványnál dolgozó tereptanárokat. A hallgatók
juk tehát intézményalapító, profilbővítő bábák, dadusok,
tanító nénik, és bácsik, ügyvezetők és élelmes temetkefogadása, és színvonalas segítése javítja szervezetünk munkaerőzési vállalkozók jelentkezését éjjel-nappal a 338-4186-utánpótlási esélyeit, de a tereptanárkodás, a hallgatókkal való kapcsolat
os telefonszámon!
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a kollégáinknak is hasznos. A tereptanári munka megkönnyítése érdekében tervbe vettük egy „tereptanári CD” elkészítését, amely szakirodalmakat, jogszabályokat, etikai kódexet stb. tartalmaz.
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DISZPÉCSER SZOLGÁLAT
Diszpécser szolgálatunk célja, hogy a folyamatosan bővülő, fejlődő, változó fővárosi és Pest megyei hajléktalanellátó rendszer működéséről információkat gyűjtsön, rendszerezzen, közvetítsen,
segítsen a meglévő lehetőségek minél optimálisabb kihasználásában, mind az ellátásban közvetlenül dolgozó intézményeknek, mind az igénybe
vevő hajléktalan embereknek. Ez szolgálatunk
konkrét működésében a krízishelyzetek azonnali
elhárításától információs anyagok kiadásáig terjedő
tevékenységi skálán valósul meg.
Az elmúlt tizenöt évben kiépült a fedél nélküli emberek ellátásának országos és fővárosi intézményrendszere. A központi régióban jelenleg 164 intézmény foglalkozik hajléktalanok ellátásával, és emellett még számos egyéb szociális szervezet nyújt többek között számukra is szolgáltatásokat. Jelenleg
több mint 800 intézmény adatait gyűjtjük, rendszerezzük, és tüntetjük fel kiadványainkban.
Telefonszolgálatunk munkatársai 1994 november 15. óta napi 24 órában várják a fedél nélkül élők,
az érdekükben telefonáló szociális munkások, egészségügyi és egyéb intézményekben dolgozók, valamint a lakosság hívásait kritikus helyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy szolgáltatásunk közismert legyen, folyamatosan megjelenünk fizetett és ingyenes hirdetésekben közterületeken, intézményekben, a tömegkommunikációban és az interneten.
2003 novemberétől működik a regionális diszpécser szolgálatok országos hálózata, ezen belül telefonszolgálatunk látja el a közép-magyarországi regionális diszpécser szolgálat feladatait, illetve mi
koordináljuk a vidéki szervezetek tevékenységét, az egész hálózat működését is.
A 338-4186-os telefonszámon hívható budapesti és
Pest megyei diszpécser
szolgálat folyamatos működését 4 főállású és 4 részmunkaidős munkatárs biztosítja, valamennyien felsőfokú végzettségűek. 2005ben 17.846 telefonhívás érkezett szolgálatunkhoz.
Segélyvonalunk tevékenységi köre az indulás óta fokozatosan bővült, jelenleg a
következő funkciók ellátására képes:

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások havi megoszlása 2005-ben
(összes hív ás 17.846 db.)
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1. Beérkező hívások:
1. 1. Elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek
megoldása
2005-ben rászorulók elhelyezésében kérve segítséget 1.284 alkalommal keresték meg telefonszámunkat. A legtöbbször (455 esetben) szociális munkások hívtak minket, de sok rászoruló (253 alkalommal), illetve ismerősének segíteni akaró magánszemély (175 esetben) is telefonált. Általában családok
vagy egyedülálló szülők és gyermekeik elhelyezésében kérték segítségünket, de előfordult, hogy
egyedülálló férfi, nő ügyében kellett közreműködnünk. Jelentős számban (299 alkalommal) egészségügyi intézmények kérték beteg, ápolásra szoruló
hajléktalan emberek elhelyezését. A bántalmazott
nők elhelyezésében segítséget jelentett, hogy az év
közepétől megkezdte működését az ICSSZEM által
fenntartott Kríziskezelő Központ telefonszolgálata,
de a működésükkel, intézkedéseik hatékonyságával kapcsolatos információink ellentmondásosak.
1. 2. Adományok közvetítése
Telefonszámunk nyilvánosságából adódóan gyakoriak a különféle magánszemélyektől, intézményektől, vállalkozásoktól érkező felajánlások. Minden esetben megkeressük azt az intézményt, melynek
az adott támogatásra a legnagyobb szüksége van4, közvetítünk a felek között, szükség esetén a
szállításban, vagy a szervezetek közötti szétosztás koordinálásában is közreműködünk. 2005-ben
541, adománnyal kapcsolatos hívás érkezett szolgálatunkhoz; 451 esetben segítőkész magánszemélyek telefonáltak.

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2005-ben
szociális
egészségügyi egyéb intípus
ügyfél
magánszemély rendőrség
összesen
munkás
intézmény tézmény
utcai bejelentés
73
150
1.978
147
42
114
2.504
konkrét személy elhelyezése
253
455
175
39
299
63
1.284
az adatbázisainkban szereplő konkrét
információk közvetítése

323

2.574

837

82

128

236

4.180

az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

38

1.045

337

14

13

87

1.534

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése

28

5.735

172

28

39

94

6.096

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos
hívás

102

189

391

45

19

63

809

adomány közvetítés

1

28

451

2

0

59

541

egyéb hívás munkaügyben

9

128

345

8

6

102

598

magán jellegű hívások

1

8

284

7

0

0

300

828

10.312

4.970

372

546

818

17.846

összesen

4

Kész listákkal rendelkezünk arról, hogy mely intézmények fogadnak szívesen ruha, bútor, élelmiszer adományt.
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1. 3. Információ közvetítés
Az információkkal kapcsolatos telefonhívások három típusát különböztetjük meg:
1. 3. 1. A fővárosban és Pest megyében fedél nélkül élő emberek helyzetére, az ellátórendszer felépítésére, működésére vonatkozó általános kérdésekkel 2005-ben 1.534 alkalommal keresték meg
diszpécser szolgálatunkat.
1. 3. 2. Konkrét információkat,
adatokat kérve, illetve adva (különböző szolgáltatások, címek,
telefonszámok, stb.) az elmúlt
évben 4.180 esetben hívták fel
szolgálatunkat; leggyakrabban,
2.574 alkalommal a társintézményeinkben dolgozó szociális
munkások telefonáltak.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és időpont szerinti
megoszlása 2005-ben
(összes hív ás 17.846 db.)
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1. 3. 3. A Diszpécser Szolgálat
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által végzett koordinációs tevékenységgel, az általunk szerveügy fél
szociális munkás
magánszemély
rendőrség
egészségügy i intézmény
zett programokkal kapcsolatban
2005-ben 6 096 telefonhívás érkezett hozzánk, ezek többsége közterületen élő emberek ellátásával, a krízisautók és az utcai gondozó szolgálatok valamint a háttérintézményeik tevékenységével függött össze.

1. 4. Közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések fogadása
A főváros közterületein élő fedél nélküli emberek ellátása a szervezetek együttműködésével valósul
meg, ezen belül telefonszolgálatunk feladata az utcán, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben krízishelyzetbe kerülő emberekre vonatkozó bejelentések fogadása. A leghidegebb időszakokban próbáljuk felkelteni a lakosság figyelmét, és kérjük, hogy hívja telefonszolgálatunkat, aki bajban lévő hajléktalan emberről tud. Minden bejelentésnél igyekszünk a helyzetet a lehetőségek szerint legpontosabban felmérni, majd ennek alapján a "mentés" legpraktikusabb formáját kiválasztani. Eszméletlen
vagy sérült emberhez minden esetben azonnal mentőt küldünk. A sürgős esetekhez a krízisautók
azonnal, a kevésbé sürgősekhez az utcai
HALLÓ, HALLÓ!
gondozó szolgálatok ügyeleti idejükben
Halló, maguk viszik el a hajléktalanokat? Na itt van egy, jöjjemennek ki. A helyszínre küldött szociális
nek ki végre! Hogyhogy hova? Hát ide a lépcsőházba, ide ette
be magát három napja, akkor mikor jönnek? Mondom, itt van a
munkásokkal minden esetben együttházban, az itt az utolsó ház az utcában, megtalálják az maguk,
csak el kell jönni az ipszilonkereszteződés szárán, aztán felforműködünk, és segítséget nyújtunk a fedél
dulni, akkor elérik a körsétányt, ott szoktam a madarakat etetni,
mert szegényekre ilyenkor senki se gondol, ott gubbasztanak a
nélküli emberek elhelyezésében. 2005-ben
murván, szóval ezután jobbra le a kőrakásnál, ahol van tudja az
2.504 közterületen krízishelyzetbe került
a zugkocsma, persze megint ott iszik az uram, hol vannak
ilyenkor a fináncok, ebben az országban már mindent lehet???
hajléktalan emberre vonatkozó bejelentés
Most mit nem ért? Pedig itt van, hányszor mondjam még el
magának? Na ha ideértek, nem tudnak bejönni, mert a kapu
érkezett a Diszpécser Szolgálathoz. A legzárva van, én nem mondom meg a kódot még magának sem,
hogyisne, még bejön akárki is, a múltkor képzelje el, az uram
több esetben, 1.978 alkalommal, segíteni
nem vitt kulcsot, hát még azt sem engedtem be, takarodjon oda,
akaró magánszemélyek telefonáltak, de
ahol addig volt. Milyen állapotban van? Hát milyenbe lehet,
mit gondol, amikor egész nap vedel? Ja, hogy ez a hajléktalan,
kaptunk hívásokat a rendőrségtől, illetve
ezt kérdezi? Mittudomén, nem nézegetem, maguk csak jöjjenek
gyorsan, aztán vigyék. Mi az, hogy még azt sem tudja, hova
nem szociális ellátó intézményektől (pl.
jöjjenek? Most mondtam el, mit nem lehet ezen érteni, hát minek vannak maguk???
MÁV, metró forgalmi ügyeletek) is.
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6-9 óráig

egy éb intézmény
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2. A budapesti hajléktalanellátó intézményrendszer
működésére vonatkozó információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása:

CIKOY POLL LÁSZLÓ:
ÖREG CSÖVES
Az utca az otthonod,
E tarka-barka zajos ház,
Körülötted tolong az élet,
Miközben beveted aszfalt ágyadat.

2. 1. Éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres férőhelyeinek nyilvántartása
Kiballagsz kertedbe, a parkba,
S ülsz mélán a fák alatt,
Naprakész információkkal rendelkezünk a fővárosi éjjeli
Míg öledbe a természet által
Küldött levelek hullanak.
menedékhelyek és átmeneti szállások üres férőhelyeiről.
Fáj a fejed, gyomrod háborog,
A budapesti éjjeli menedékhelyek kihasználtságát 3 esti
Bámulsz bambán, találgatod,
A Nagyfőnök, a természet
időpontban, és reggel kérdezzük meg. A helyek függvéNeked mit is írhatott.
nyében irányítjuk a szállás nélküli embereket a kevésbé
Ősz van megint, ősz van megint!
Csontjaidan elmúlt telek jajgatnak,
telített intézményekbe. Az átmeneti szállók üres féÉs a szíved majd megszakad,
rőhelyeiről hetente kétszer kérünk információt, így a hozMert nem tudod, lesz-e néked még tavasz.
zánk forduló rászorulóknak és szociális munkásoknak
azonnal meg tudjuk adni ezeket az adatokat. Munkatársaink az üres férőhelyek nyilvántartása céljából 2005-ben körülbelül 14.000 alkalommal hívták fel az intézményeket.

2. 2. A hajléktalanellátó intézményekre vonatkozó információk gyűjtése, pontosítása, kiadványok
szerkesztése és terjesztése
Az éjszakai menedékhelyek és átmeneti szállások mellett a speciális szállók, ingyenkonyhák, nappali
melegedők, információs irodák és a hajléktalan egészségügyi ellátás rendszere is kiépült a fővárosban. Az ezekre, illetve a szállások működésére vonatkozó adatokat különböző kiadványokban gyűjtjük, rendszerezzük és hozzuk nyilvánosságra. Ezek „A fővárosi hajléktalanellátó intézmények”, a
„Pest megyei hajléktalanellátó intézmények” és az „Anyaotthonok, családos szállók” című füzeteink,
melyek tartalmazzák az adott terület összes, hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezetét, az ellátás jellege szerinti bontásban. Tavaly fővárosi kiadványunkat havonta, másik két füzetünket negyedévente aktualizáltuk és küldtük meg összesen 300 intézménynek. Az „Anyaotthonok, családos szállók”
című füzetet a második negyedévtől a regionális diszpécser szolgálatok adatai alapján állítottuk öszsze, a „Hajléktalanellátó Intézmények Magyarországon” című kiadványt pedig 2005 őszén a Délmagyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat szerkesztette, mi a budapesti és Pest megyei adatok
közlése mellett a sokszorosításban működtünk közre. A füzetet a vidéki szolgálatok közreműködésével juttattuk el az ország összes hajA Diszpécser Szolgáthoz érkező telefonhívások típusok szerinti megoszlása
léktalanellátó intézményébe.
2005-ben
(összes hív ás 17 846 db.)

3. Egyéb szolgáltatások:
"Keresik"
szolgáltatással

programinformációk

kapcsolatos hív ás

közv etítése

5%

34%

általános információk

adomány közv etítés

közv etítése
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egy éb hív ás
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konkrét információk
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konkrét személy
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magán jellegű
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hív ások
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3. 1. Keresőszolgálat üzemeltetése
Telefonszolgálatunkhoz gyakran érkeznek hívások, melyekben családtagok, barátok, ismerősök, vagy szociális munkások, esetleg intézmények (tüdőgondozók, hivatásos pártfogók, rendőrség) keresnek olyan
embereket, akikről feltételezhető,
hogy igénybe veszik a hajléktalanellátó intézményrendszer szolgáltatásait, de pontosan nem tudják, hol is
lehetne megtalálni őket. Mivel nin-
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csen olyan egységes név szerinti nyilvántartás, melyből kiderülhet, hogy kit melyik szociális ponton
Menhely Alapítvány
lehet elérni5, a probléma kezelésére 1996-ban kidolgoztuk „Keresik” szolgáltatásunkat. Ennek lé2005. évi tevékenynyege, hogy a hajléktalan emberek felé üzenetet közvetítünk, amelyben közöljük, hogy ki és milyen
ségéről
ügyben keresi őket.
2005-ben a keresett személyek névsorát kétA Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások havi megoszlása
2005-ben
hetente küldtük meg az éjjeli menedékhelyek,
(összes hív ás 17.846 db.)
információs irodák, népkonyhák, melegedők,
utcai gondozó szolgálatok számára, összesen
2500
96 intézménybe. A „Keresik” szolgáltatással
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3. 2. Szakmai továbbképzések szervezése éj1024 992
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A kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy erősítp
no de
au s ze
sük a hajléktalanellátó rendszerben működő intézmények formális és informális szakmai kapcsolatait. Ezért hoztuk létre 1995-ben az éjjeli menedékhelyek, 1998-ban a fővárosi utcai gondozó szolgálatok, 1999-ben pedig a Pest megyei szociális
intézmények szakmai fórumait. Ezeken a találkozókon a különböző szervezetekben dolgozó szociális
munkások, intézmény- és részlegvezetők ismertetik terveiket, kicserélik tapasztalataikat, megbeszélik – sok vonatkozásban egymáshoz hasonló – problémáikat, segítve ezzel az egyes intézmények
működését, közös szakmai normák kialakulását. Ezt erősítheti a fővárosi utcai gondozó szolgálatok
munkatársainak közös esetmegbeszélő csoportja, mely 2001 novembere óta működik, valamint a
2002-ben létrehozott vezetői esetmegbeszélő csoport. A két esetmegbeszélő csoport és a három
szakmai fórum minősített szakmai továbbképzésként
működik, munkájukban való részvétellel képzési pontok szerezhetők. Ezen kívül mi szervezzük a Regionális Diszpécser Szolgálatok havonta megtartott találkozóját is. 2005-ben a fővárosi éjjeli menedékhelyek és a Pest megyei szociális intézmények Szakmai Fórumára havonta egy alkalommal, az utcai gondozó szolgálatok összejövetelére a téli időszakban
kéthetente, a tavaszi-nyári időszakban havonta került
sor; az esetmegbeszélő csoportok tagjai 22 alkalommal találkoztak egymással. Munkatársaink összesen
70 szakmai találkozó megszervezésében, lebonyolításában működtek közre.

3. 3. A fővárosi éjjeli menedékhelyek együttműködésében megvalósuló munkásszálló térítési díj támogatási rendszer (bonos rendszer) koordinálása
A munkásszálló térítési díj támogatási rendszer, mely
Egy intézményközi név szerinti nyilvántartás komoly szakmai és adatvédelmi problémákat vetne fel, így létrehozását nem is tartjuk szükségesnek.

5

29

1995 óta működik, a fővárosi éjjeli menedékhelyek és telefonszolgálatunk együttműködésében valósul meg. Munkásszállókkal szerződve férőhelyeket biztosítunk hajléktalan emberek számára, oly
Menhely Alapítvány
módon, hogy a téli hónapokban a térítési díj 2/3 részét pályázati támogatásokból átvállaljuk, és mind2005. évi tevékenyössze 1/3 költséget hárítunk a lakóra. A Diszpécser Szolgálatra a programban a technikai, pénzügyi
ségéről
lebonyolítás mellett koordináló
TÖRVÉNYTELEN HELYZET
feladat hárul. Az éjjeli menedékTisztelt Menhely Alapítvány!
helyek jelzik a beutalásokat
Szeretnek bejelenteni egy hajléktalan házaspárt, akik többszöri
ügyeleteseinknek, akik naponta
kérésünkre sem hajlandóak elhagyni a Budapest V. Sz. utca 20. előtti
járdát, akadályozva ezzel a gyalogosközlekedést, és bepiszkítva a
lekérik a programban résztvevő
közterületet. Egészen egy héttel ezelőttig az utca túloldalán egy kis
munkásszállókon előző este ott
ház bemélyedésében húzták meg magukat, ami önmagában már eleve
törvénytelen, de itt meg elviseltük őket segítettük őket többször is
alvók névsorát, és a létszám isélelemmel és ruhával. Ennek ellenére most még kedves kérésünkre sem
hajlandóak eltávozni.
meretében adják ki az üres heKérem, küldjenek ki egy autót értük a saját érdekükben. A férfi
combnyaktörést szenvedett és kórházban lenne a helye. Biztos vagyok
lyeket, illetve visszajelzik a bebenne, hogy valahol lenne hely számukra, de ők állandóan azt ismétlik,
utalónak, hogy ügyfele igénybe
hogy nem akarnak odamenni a szállóba. Most a saját jogaikra
hivatkoznak, és arra hogy a Rendőrségnek is ki van adva parancsba, hogy
veszi-e a szolgáltatást. Progranem intézkedhetnek. Ez önmagában igen érdekes érvelés, hiszen ha én egy
szekrényt kirakok a jardara, az törvénytelennek számít, hiszen
munk 2003 nyarától egész évközterületet foglaltam el, noha egy szekrény nem piszkít a járdára, sem
nem zaklatja a járókelőket.
ben működik, 2004/2005 telén a
Ebből következik, hogy a hajléktalanoknak NINCS joguk a járdán aludni,
korábbi nyári rendszer lakói köezt semmilyen jogszabály nem írja elő. Kérem, távolítsák el őket innen,
mert nem hallgatnak a szép szóra, erőszakot pedig nem vagyok hajlandó
zül 40 ember maradt bent a
alkalmazni senkivel, pláne nem beteg és elesett emberekkel szemben.
munkásszállókon, december 1Tisztelettel:
K. Andor
től április 16-ig pedig 60 új, „téli”
férőhelyet üzemeltettünk. 2005.
április 26-án 90 beutalt költözött be a nyári rendszerbe, ebből december 1-én 51 lakónk vette igénybe az általunk bérelt férőhelyeket. Ők egész télen fél áron használhatják a munkásszállókat, míg az
újonnan induló rendszerben 2005/2006 telén további 50 férőhelyet üzemeltetünk az Összefogás a
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával.
December 1-től egy új munkásszálló bevonásával régi tervünket sikerült megvalósítanunk; házáspárok, élettársi kapcsolatban élők elhelyezésére 20 páros férőhelyet is sikerült bérelnünk. Ezzel kapcsolatos tapasztalataink nagyon jók, a férőhelyek gyorsan megteltek, és komolyabb konfliktusok sem
merültek fel. Úgy tűnik, mindenképpen érdemes a bonos rendszert ebbe az irányba is továbbfejleszteni, hiszen a koedukált férőhelyek hiánya a fővárosi ellátórendszer régi és nehezen megoldható
problémája.
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3. 4. A téli krízisellátások
tevékenységének koordinálása
A Budapesten működő,
fedél nélkül élő emberek
ellátásával
foglakozó
szervezetek a téli időszakra felkészülve 1996
óta minden évben felmérik lehetőségeiket, és
egyeztetik
különböző
programjaik egymásra
épülését. Vállalt felada-

A Diszpécser Szolgálathoz érkező utcai bejelentések és konkrét
személyek elhelyezésére irányuló telefonhívások
2000. - 2005.
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taikat és együttműködésük kereteit együttműködési szándéknyilatkozatban rögzítik, melyet csatolnak
Menhely Alapítvány
az általuk benyújtott pályázatokhoz. Ebben az együttműködésben Diszpécser Szolgálatunkra a bo2005. évi tevékenynos rendszer működtetése és az utcai bejelentések fogadása, a Krízisautó munkájának közvetlen iráségéről
nyítása mellett szervező, koordináló feladat hárul. Az éjjeli menedékhelyekhez hasonlóan nyilvántartjuk az ideiglenes férőhelyek KARÁCSONY
telítettségét. A közterületről A diszpécser a karácsonyi eszem-iszomtól eltelten, önmagát sajnálva az ünnepi ügyelet miatt, éppen a gépbe írja az
lábadozólistát, amikor megcsörren a telefon, immár sokadszor a nap folyamán. Gyors pillantás a hívószámkibeszállított emberek ápolá- aktuális
jelzőre: ismeretlen szám. A harmadik csörgésre felveszi a kagylót.
sát, gondozását vállaló lá- - Menhely diszpécser, miben segíthetek? – kérdezi rutinszerűen. A vonal túlsó végén hosszabb várakozás után az idős
női hang, kissé halkan szólal meg.
badozó intézmények lakóiról - Kérem, tudom, hogy nem ez a dolga és elfoglalt, de szeretnék egy kis segítséget kérni. Nem magamnak, egy hajléktalan párnak, mert Karácsony van.
név szerinti nyilvántartást - Mi ünnepektől függetlenül segíteni próbálunk, miről lenne szó? – várja az ilyenkor szokásos szöveget, miszerint a
vezetünk, hogy jelezhessük bejelentő látott az aluljáróban vagy a kapualjban hajléktalanokat. Kezébe veszi a tollat és várja az információkat, amelyek meglepő részletességgel érkeznek.
az utcai gondozó szolgála- - A Deák téren, az aluljáróban, a Király utca felé, a telefonfülkékkel szemben, a folyosón egy pár ül sok zacskóval, takaróval, rajtuk kellene segíteni. – A diszpécser gyanúja beigazolódását látván türelmesen kérdez.
toknak, ha ügyfelük elhagyja - Milyen konkrét segítségre gondol, asszonyom? Valamelyikük rosszul van, segítséget kértek öntől? Hiányos az öltöéhesek, szállóra mennének? – teszi fel a rutinkérdéseket.
az intézményt. A közterüle- zetük,
- Nem, nem! Jól vannak!
ten talált rászorulók ellátá- - Akkor? – a vonal túlsó végéről remegve jönnek a halk szavak.
- Nekem most mennem kell az unokámékhoz és lejár a pénz is... Szaloncukor és csillagszóró kellene. Bejglit már vitsában együttműködünk az tem le, kérem, segítsen! – és ezzel megszakad a vonal.
A diszpécser püföli a billentyűket, ahogy írja naplót:
utcai szociális munkásokkal, 67. hívás: 18:12 bejelentő (msz) a Deák téren lévő csöviknek szaloncukrot kér. Vigyünk nekik... persze, mi leszünk a
krízisautókkal, szükség ese- JÉZUSKA
Leütve az utolsó két betűt, hirtelen vibrálni kezd a képernyő a szeme előtt: ...KA ... Ez a két betű a belső használatban
tén fertőtlenítést, orvosi különös jelentést hordoz: KA, vagyis Krízisautó. Az étellel, teával, ruhával, gyógyszerrel felszerelt autó, amelyik kritikus helyzetekben küldhető ellátásra szoruló hajléktalanokhoz. Eben a pillanatban egy hirtelen jött szélroham remegvizsgálatot szervezünk szá- teti meg az ablakokat. A diszpécser erre felriad különös révületéből.
„... a KA megy.” – írja be a sor végére és nyúl a telefon után.
mukra, illetve az üres fé- Egy fél óra múlva csöng a telefon, a kijelzőn ismerős számok. – A KA lesz. – gondolja a diszpécser és felveszi a
rőhelyek ismeretében elhe- kagylót.
- No, mi van? – kérdi.
lyezést biztosítunk az éjjeli - Képzeld, itt van a fiatal pár, jól vannak, nem akarnak sehová sem menni... – kezdi sorolni a kolléga.
- OK., de miért kellett a szaloncukor? – vág bele értetlenül a diszpécser.
menedékhelyeken, lábadozó - Mert van itt nekik egy fenyőfájuk –biztos megmaradt egy árusnál–, amit feldíszítettek színes papírral meg minden
egyébbel, de szerintük csak szaloncukorral ér valamit a Karácsony. Még jó, hogy volt nálunk az adományba kapott
intézményekben. Munkájuk édességek között. Kálmán meg talált a zsebében egy csomag csillagszórót és felrakta azokat is a fára. Meggyújtottuk,
most csodáljuk a fát, olyan otthonos lett itt minden és békés. A pár köszöni a gyors intézkedést. Várjál, küldenek
hatékonyságának növelését és
Neked valamit… Mákos bejgli tiszta konyharuhába tekerve – Hogy ez honnan van nekik? – Kéred?
segíti számítógépes adatbá- - Ühmmm. – préseli ki az ajkai között a választ a diszpécser. Helyére teszi a telefonkagylót, és mosolyogva pillant a sarokban álló
karácsonyfára.
zisunk, melyben több mint
3.500, közterületen élő ember neve, születési ideje, és az ügyükben megtett korábbi lépések adatai
szerepelnek. 2005/2006 telén Diszpécser Szolgálatunk 21 utcai gondozó szolgálat, 5 krízisautó és 5
lábadozó intézmény munkájának koordinálását végzi.
2005-ben a Diszpécser Szolgálat működésében a legkomolyabb problémákat az utcai gondozó szolgálatokkal kapcsolatos feladatok ellátása okozta.
2005. január 1-től az utcai
szociális munka korábbi pályázati finanszírozását normatív állami finanszírozás
váltotta fel. Az ehhez szükséges működési engedélyezési eljárás során annak ellenére sem sikerült szakmai
szempontjainkat érvényesíteni, hogy még 2004 őszén,

31

az engedélyezési eljárásokat megelőzően több jogszabály-módosítási javaslatot is kidolgoztunk. Így
tudomásunk szerint több mint 40 utcai gondozó szolgálat kapott a főváros területére működési engeMenhely Alapítvány
délyt. A koordinációt különösen megnehezíti, hogy az engedélyeket a hatályos jogszabályok szerint
2005. évi tevékenymind a kerületi önkormányzatok jegyzői, mind a Szociális és Gyámhivatalok vezetői, mind – önállóan
ségéről
megszervezett utcai gondozó szolA magánszemélyek telefonhívásainak típus szerinti megoszlása
gálat esetében – bármely magyar2005-ben
országi település jegyzője6 kiállít(összes hív ás 4.970 db.)
programinfromációk
hatja, és nincs olyan adatbázis,
általános információk
közv etítése
"Keresik"
amelyből meg lehetne állapítani,
közv etítése
3%
szolgáltatással
7%
hogy pontosan hány szervezet kakapcsolatos hív ás
pott működési engedélyt. További
8%
nehézségeket okoz, hogy a jogadomány közv etítés
konkrét információk
9%
közv etítése
szabályokban nincs használható
egy éb
17 %
hív ás
definíció az utcai szociális munkámunkaügy ben
ra, a jelenlegi szabályozásból még
7%
az sem derül ki, hogy az utcai szociális munkás a fedél nélkül élő
utcai bejelentés
emberekkel az utcán foglalkozik.
konkrét személy
39 %
magán jellegű
Így az engedélyezett szolgálatok
elhely ezése
hív ások
4%
tevékenysége nagyon széles ská4%
lán szóródik, a kilakoltatás előtt álló
vagy frissen kilakoltatott emberek
elhelyezésével foglakozó szolgálatoktól a szenvedélybetegek ellátását végző szervezetekig minden
előfordul. A kialakult helyzet eredményeként jelenleg nem lehet tudni, hogy a város konkrét területein
melyik szolgálat, milyen időtartamban és milyen szakmai tartalommal végez szociális munkát, és ez
az előző évhez képest, amikor az Összefogás Közalapítvány meghatározott feltételrendszerrel finanszírozta a tevékenységet, határozott visszalépésnek tekinthető. Ebből következően 2005/2006 telén
csupán a szervezetek Együttműködési Szándéknyilatkozata – az adott szó kötelez elvén – teremti
meg a koordinációhoz nélkülözhetetlen alapokat és kereteket. A kialakult helyzet közvetlenül veszélyezteti a főváros közterületein élő emberek ellátását, és jelenleg úgy tűnik, hogy kormányzati koncepció hiányában nem számíthatunk megváltozására.
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A budapesti és Pest megyei regionális tevékenység ellátásával kapcsolatban különös figyelmet fordítottunk arra, hogy hangsúlyosabban jelenjünk meg reklámokban, újságcikkekben Pest megyében, és élő, napi kapcsolatot
alakítsunk ki a területen működő hajléktalanellátó intézményekkel. Az előző évben néhány,
korábban csak a budapesti ellátórendszerben
működtetett szolgáltatásunkat (az éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállások üres férőhe6

KOVÁCS ZSOLT: TÖREDÉK II.
AZ UTCA
Holt lelkek szürke árnya takarja el naphosszat
sugaraidat,
élünk akár a vakondokok, bár talán most ők a
boldogabbak
a depresszió különböző fokaival megáldott réveteg
tekintetek
s teljes testükben remegő lelkek jönnek csak veled szemben
félsz, ugye Félsz?
ma még csak megveted, vagy valahol
sajnálod
de mi lesz, ha holnap Te is velük bolyongsz?
kitől remélsz akkor majd sajnálatot?

Önállóan megszervezett utcai gondozó szolgálat esetében a szervezet székhelye szerint illetékes önkormányzat
jegyzője állítja ki a működési engedélyt. Így fordulhatott elő, hogy egy Pest megyei kistelepülés jegyzője állított ki
működési engedélyt Érdre és három budapesti kerületre.
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lyeinek nyilvántartása, „keresik” szolgáltatás) kiterjesztettük a megye egész területére, illetve a
szakmai fórumokon, esetmegbeszélő csoportokon való részvétel lehetőségét felajánlottuk a Pest
megyei szervezetek munkatársai számára is. Ők 2005-ben mind gyakrabban éltek ezekkel a lehetőségekkel, tehát a kapcsolatépítésben, ápolásban jelentős sikereket értünk el, de sok munka kell még
ahhoz, hogy mindez szervesen kapcsolódjék tevékenységünkhöz, és kialakíthassuk azokat a speciális szolgáltatásokat, együttműködéseket, amivel ezen – a fővárositól sok vonatkozásban alapvetően
eltérő – intézmények tevékenységét segíteni tudjuk.
típus
utcai bejelentés

Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

A Diszpécser Szolgálathoz érkező telefonhívások havi megoszlása 2005-ben
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen
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A regionális diszpécser szolgálatok hálózatának koordinálását is az előző évben megkezdett módon
folyattuk. A rendszeres találkozók szervezése mellett közösen üzemeltettük országos rendszerként a
„Keresik” szolgáltatást, és az éjjeli menedékhelyek férőhelyeinek kihasználtságára vonatkozó adatokat is országos szinten összesítjük minden nap. A
hat vidéki régióból három 2005. május 1-től 2005.
október 15-ig csak a nappali órákban működött, éjszaka és hétvégén telefonvonalaikat átirányították a
mi számunkra. Az előző évhez hasonlóan viszonylag kevés olyan hívás érkezett be ezeken a vonalakon, melyekkel kapcsolatban azonnal intézkednünk
kellett, ezeket az eseteket a régiókból kapott információk felhasználásával ügyeleteseink meg tudták
oldani.
2005-ben az Egészségügyi Centrumokkal való
együttműködésünk sem változott lényegesen, a
négy intézmény közül van olyan, amelyikkel folyamatosan, komolyabb nehézségek nélkül együtt tudtunk dolgozni, olyan, mellyel a fedél nélkül élő emberek ellátása kapcsán visszatérően konfliktusokba
keveredünk, és olyan is, mellyel nem sikerült
együttműködést kiépítenünk. Helyzetünket nehezíti,
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Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

hogy szeptembertől elmaradtak a korábban működő havi egyeztető megbeszélések, így már lehetőség sincs a különböző intézmények, szolgáltatások és szakmai irányok közelítésére, tehát az
Egészségügyi Centrumokkal kapcsolatos tevékenységünket az
utóbbi hónapokban a helyzet elfogadása, a csendes beletörődés
jellemzi.

CSAK HIVATALOSAN
„Jó napot kívánok! Kovács János
törzsőrmester vagyok a huszonnégy kerület Rendőrkapitányságról. Bejelentem hogy egy feltehetően hajléktalan személy betöréses tettenérés közben szükséges nagydolgát végezte ezért
egy nadrágcsere indokolt melynek
lebonyolításában kérem a segítségét. Kérem, intézkedjen!”

Diszpécser Szolgálatunk megalakulása, 1994 óta, minden évben
2-3 alkalommal szervezünk munkatársaink számára szakmai tanulmányutakat. Napi, gyakorlati munkájukat könnyíti meg, ha tisztában vannak a főbb szakmai elképzelésekkel, irányokkal. Formális és informális kapcsolatrendszerük bővítését is segítik ezek a tanulmányutak, a személyes ismeretség, a konkrét tapasztalatok az intézmények működéséről, tárgyi
és személyi feltételeiről segíti a hozzájuk forduló hajléktalan emberek hatékonyabb ellátását. Fontos
szerepe van ezeknek a kirándulásoknak a team fejlődésében, tagjai együttműködésének fejlesztésében, közös normák, eljárások kialakításában is, hiszen a munkatársaink a beérkező telefonhívások
kezelésekor egyedül, saját tudásukra, kreativitásukra támaszkodva kénytelenek egy kétszemélyes,
és csupán telefonbeszélgetésen alapuló viszonyban dolgozni. Az ebből fakadó együttműködési nehézségek kezelésében fontos szerepe van szakmai kirándulásainknak is. 2005 szeptemberében
hosszabb idő után először jutottunk el külföldre, egy három napos kirándulás keretében azokkal a
bécsi programokkal ismerkedtünk meg, melyek közel állnak telefonszolgálatunk tevékenységéhez.
Több okból is nagyon hasznos volt ez a látogatás, egyrészt a hasonló szolgáltatásokat megismerve
ötleteket kaphattunk saját tevékenységünkhöz, másrészt a bécsi rendszer áttekintése lehetővé tette,
hogy nagyobb rálátásunk legyen a budapesti hajléktalanellátó intézmények, és ezen belül a Diszpécser Szolgálat működésére; és levonhattuk azt a következtetést, hogy van mire büszkének lennünk.
2006 őszén a varsói hajléktalanellátó intézményrendszerrel szeretnénk hasonlóképpen megismerkedni.
A Diszpécser Szolgálat beérkező hívásai
2002. - 2005.
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konkrét személy elhely ezése
az ellátórendszerre v onatkozó általános információk közv etítése
az adatbázisainkban szereplő konkrét információk közv etítése
a Diszpécser Szolgálat programjaihoz kapcsolódó infromációk közv etítése
"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos hív ás
adomány közv etítés
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2005.

2005 decemberében a Szociális
Törvény módosítása lehetővé tette, hogy az Ifjúsági, Családügyi,
Szociális és Esélyegyenlőségi
Miniszter regionális hatáskörű
diszpécser szolgálatokat jelöljön
ki7. Bízunk abban, hogy ez megteremti a Diszpécser Szolgálat
működésének jogszabályi alapjait, ami megkönnyítheti szakmai
munkánkat, míg a kapcsolódó
„garantált finanszírozás” – a telefonszolgálat létrehozása óta először – középtávon is tervezhetővé teszi szolgáltatásunk működését.

Beszámoló a

KRÍZISAUTÓ

Menhely Alapítvány

A Krízisautó működtetésének célja, hogy a téli időszakban napi 24 órában Budapest bármely részén
krízishelyzetbe, életét, testi és mentális épségét veszélyeztető körülmények közé kerülő fedél nélküli
emberhez viszonylag rövid időn belül ki tudjanak
menni olyan képzett és tapasztalt szociális munkások, akik segíteni tudnak a veszélyeztető helyzet
megoldásában.

2005. évi tevékenységéről

Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe kerülő
hajléktalan emberekről tudomást szerezzünk, évek
óta rendszeresen igyekszünk felhívni a lakosság figyelmét szolgáltatásunkra, újságcikkekben, tévéműsorokban kérjük segítségüket, illetve együttműködünk a BRFK-val és a Budapesti Mentőszolgálattal is. 2004/2005 telén későn, január utolsó hetében volt először nagy hideg, ami viszont
március elejéig elhúzódott. Ezt tükrözi a lakossági hívásszám is: január közepéig valamivel kevesebb
bejelentés érkezett, mint tavaly, viszont ez csak február harmadik hetében kezdett csökkenni, sokkal
lassabban, mint az elmúlt években, így még márciusban is kétszerese volt a tavalyinak. A folyamatosan magas hívásszám arra utal, hogy nem csak szélsőséges időjárási körülmények esetén keresnek
meg minket, hanem szolgálatunk mára „beépült” a köztudatba. A bejelentéseket a Diszpécser Szolgálat 24 órában működő 338-4186-os telefonszámán várjuk, ügyeletesünk a kapott információk alapján mérlegeli, hogy mit tesz: mentőt hív, információt ad, vagy szociális munkást küld a helyszínre.
Hívásaink általában lakossági bejelentések, amelyek olyan hajléktalan emberekről tudósítanak, akik
közterületen, aluljárókban, házak bejáratánál, lépcsőházakban fekszenek, és nem, vagy nehezen eldönthető, hogy tulajdonképpen milyen állaA Menhely Alapítvány által működtetett Krízisautó tevékenysége
potban vannak, ugyanakkor a bejelentők az
2004-2005 telén
esetek többségében konkrét segítséget
(2004. november 1-től 2005. április 3-ig, 176 ügyelet)
remélnek ügyükben, vagy éppen félelmet,
dühöt éreznek a házban menedéket keresők
miatt, és szabadulni szeretnének tőlük. A
lakossággal való kapcsolatunkban – amellett,
hogy igyekszünk a bejelentők segítségére
lenni, és megnyugtatásukra intézkedni – a feladatunknak tartjuk a hajléktalan ember és környezete közötti közvetítést, a tolerancia növelését is.
A napi 24 órában működő Krízisautó tevékenysége az elsősegély jellegű élelem, ruházat,
gyógyszer felajánlásától, a szociális, egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásától, a szállásokra
történő szállításon, más szociális és egészségügyi intézményekbe való közvetítésen keresz-

lakossági tervezett
összesen
bejelentés látogatás

hónap

ebből szállítás

november

99

241

340

43

december

133

211

344

57

január

133

232

365

66

február

126

227

353

67

79

282

361

47

összesen

570

1 193

1 763

280

2003/2004 telén

505

1 404

1 909

235

+12,87

-15,03

-7,65

+19,15

március (április 3-ig)

változás (%)
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Beszámoló a

tül a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő tevékenységi skálán valósul meg.

Menhely Alapítvány

Sajnos a telet az utcán töltők egyre rosszabb állapotban vannak. 2004/2005 telén többször is találkoztunk életkedvét teljesen elvesztett fedél nélkül élő emberrel, akiknél segítségünk leginkább az inségéről
tézménybe juttatásban való esetleges közreműködésre, vagy gyakori ellenkezésük esetén a rendszeres látogatásra, segítésre korlátozódott. A közterületen élő emberek
AZ OTTHONUNK
helyzete által felvetett kérdésekre nem tudunk megfelelő válaszokat adni;
2001-ben télen jelentették először, akkor este jött reggel
ezek egy része messze meghaladja a hajléktalanellátó intézményrendszer
ment, jól volt, dolgozott is. 2002-ben egészsége már teljesen megromlott (kórházfóbia, vérzékenység, hangszálfel- kereteit, lehetőségeit, speciális problémáik miatt a meglévő lehetőségeket
tapadás stb.), a könyvtár mellett lakik egy kutyával jól berendezkedett sokat olvas meg ír, elég fáradékony nem na- ők nem tudják igénybe venni8. Így végső soron a valódi megoldások hegyon mozog, meleg ruhát kért. 2003-ban az egyik közeli
ház lakói összefogtak és beengedték a szép fekete kutyá- lyett évről évre minden télen marad a „tűzoltás”, az életmentés. Tavaly
jával együtt a pincébe, az ott a lakók minden nap ellátják
télen a szakmai tehetetlenség-érzés minden korábbinál erősebb volt; több
étellel - itallal. 2004. – a tél hideg, a bácsi a kutyájával a
könyvtár bejáratában van nap mint nap, nagyon rosszul ügyfelünk problémájára nem tudtunk intézményes segítséget kínálni, így
néz ki, sokan jelentik, mi mindent megteszünk, minden
alkalommal megyünk, orvost is küldünk, és próbálunk akár végső stádiumban lévő gyógyíthatatlan beteghez is kijártunk az utcásegíteni, de nem tudunk, mert a kedves fekete kutya miatt
a bácsi sehova nem jön. 2005-ben kiderül hogy „gégerá- ra, szükség esetén akár naponta több alkalommal.
2005. évi tevékeny-

kos” … és nem jön, mert otthon akar meghalni, úgy, hogy
szeretik…

A korábbi évekhez hasonlóan a téli krízisellátásban részt venni kívánó
szervezetek 2004 augusztusában is Együttműködési Szándéknyilatkozatban rögzítették az általuk vállalt feladatokat, tevékenységi területeket, ezek egymásra épülését a
szakszerűbb, hatékonyabb, fokozottan az utcán élő rászorulókra koncentráló ellátási szerkezet kialakítása és működtetésébe érdekében. A szándéknyilatkozatot 21 szervezet, intézmény írta alá. Az
előző tél tapasztalatai alapján a programot eleve úgy terveztük, hogy a lehetőségekhez képest minél
több időben működhessen két krízisautó, ezért a Baptista Szeretetszolgálat heti 50 órában (munkanapokon 8 órától 18 óráig), a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei heti 24 órában (munkanapokon 18 órától 8 óráig), a Keresztény Advent Közösség heti 10 órában (vasárnap 8
órától 18 óráig), a Menhely Alapítvány pedig heti 108 órában (heti 7 napon 18 órától reggel 8 óráig,
és heti egy napon, szombatonként, reggel 8 órától 18 óráig) vállalta a szolgáltatás üzemeltetését.
Ezzel az ügyeleti renddel a fővárosban heti négy napon 18-24 óráig két krízisautó működött, amire
szükség is volt.
Alapítványunk a programot
az előző években már jól
bevált módon valósította
meg; a Krízisautó teamjében
elsősorban alapítványunk
önként jelentkező szociális
munkásai dolgoztak külön
díjazásért, kéthetente adva
egy ügyeletet, részt vettek
az ugyancsak kéthetente
megtartott team-megbeszéléseken is. A stáb szervezésének ez a módja bizonyí-

A Krízisautó ügyfelei (2000-2005)

800
170
600

127

116
86

400
67
200

237

344

572

452

498

0
2000-2001 2001-2002

2002-2003 2003-2004
férfi

8

2004-2005

nő

A közterületen élő emberek problémáinak típusai jelzik azokat a társadalmi problémákat, melyekre nem tudunk
megfelelő válaszokat adni; pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékkal élő emberek, állami gondozásból kikerült
fiatalok, idősek, párok alkotják a közterületek „törzsközönségét”.
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totta működőképességét, a
program megvalósításában
részt vevő 21 szociális
munkás már az előző évben
is dolgozott Krízisautónkon.
Tavalyi önkénteseink többségében megmaradtak, illetve újak is csatlakoztak
hozzájuk, így az ügyeleteink
többségében már három
ember tudott kimenni autónkkal.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

A gépkocsit az előző években már bevált elképzelések szerint szereltük fel; speciális lámpákat, reflektorokat szereztünk be, alapfelszerelésünkké váltak az esőtől, széltől óvó takarófóliák, a különféle
adományokból származó paplanok, takarók, polifoamok. Összességében is elmondható, hogy a magánszemélyek és különböző vállalkozások felajánlásai lényegesen megkönnyítették munkánkat, ruházat, cipők folyamatosan rendelkezésünkre álltak, takarókat, paplanokat egész télen tudtunk adni a
rászorulóknak, és az általunk kiosztott sütemények, csokoládék is túlnyomórészt adományokból származtak.
A Menhely Alapítvány által üzemeltett Krízisautó tevékenysége
A Krízisautó által felkutatott, megta2000. – 2005.
lált emberek közül azokat, akik
lakossági
tervezett
ebből
időszak
összesen
egészségi állapotuk miatt életvebejelentés látogatás
szállítás (fő)
szélyben vannak a közterületeken, 2000. november 15-től
166
806
972
113
mindenképpen kórházi, orvosi ellá- 2001. március 31-ig
táshoz igyekeztünk juttatni. Ebben 2001. április 1-től 2001.
37
221
258
20
lényeges segítséget nyújtottak társ- november 14-ig
szervezeteink orvosi programjai, a 2001. november 15-től
388
912
1 300
148
BMSZKI és a Hajléktalanokért Köza- 2002. március 31-ig
lapítvány 24 órás fürdési, fertőtlení- 2002. április 1-től 2002.
86
578
664
43
tési lehetőséggel összekapcsolt or- november 14-ig
vosi ügyelete, valamint a Máltai Sze- 2002. november 15-től
464
1 036
1 500
185
retetszolgálat Mozgó Háziorvosi 2003. március 31-ig
2003. április 1-től 2003.
Rendelője.
100
453
553
28
november 2-ig
Ugyancsak igyekeztünk kapcsolat- 2003. november 3-tól
505
1 404
1909
235
ban maradni azokkal az emberek- 2004. április 4-ig
kel, akiket más szolgálatok által lefe- 2004. április 5-től
90
517
607
29
dett területen találtunk ugyan, de 2004.október 31-ig
helyzetüket, mentális állapotukat kri- 2004.november 1-től
570
1 193
1 763
280
tikusnak tartottuk, és azokkal is, 2005.április 3-ig
akikkel valamelyik szociális munká- 2005. április 4-től
136
523
659
53
sunknak sikerült bizalmi kapcsolatot 2005. október 31-ig
2005. november 1-től
kiépítenie.
184
461
645
84
2005. december 31-ig
összesen:
2 726
8 104
10 830
1 218
37

Krízisautónk
Beszámoló
a azokat a klienseket, akiknek még nem volt komolyabb bajuk, de stabilan közterületen folytatott életre
Menhelyrendezkedtek
Alapítvány be, folyamatos kapcsolattartással, gondozással segítette abban, hogy helyzetük tovább ne romoljon,

hogy
hosszabb távon védettebb, biztonságosabb körülmények közé kerüljenek, akár az intézményes hajléktalan ellá2005. évi
tevékenytás rendszerében,
akár személyes, informális kapcsolatrendszerük felelevenítésével, ápolásával. Ennek érdekében
ségéről
rendszeresen látogattuk a város utcai gondozó szolgálatok által le nem fedett területein a Krízisautó által fellelt, és a
helyszínről el nem szállított hajléktalan embereket.
Ügyfeleink közül azokat, akik kevésbé súlyos állapotban voltak, de nem volt feltételezhető róluk, hogy egy éjjeli menedékhelyet reggel el tudnának hagyni, ápolásra, gondozásra szorultak, a lábadozó férőhelyeken helyeztük el.
Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium 2003/2004 telén a fővárosban létrehozott négy, napi 24 órában működő Egészségügyi Centrumot, melyekben folyamatos orvosi rendelés, fürdési, fertőtlenítési lehetőség, és
minimum 20 lábadozó férőhely áll a rászorulók rendelkezésére. A program működtetése során a férőhelyek nyilvántartását végző, és az utcai gondozó szolgálatok által történő igénybevételüket koordináló Diszpécser Szolgálatnak
sok konfliktusa volt a centrumokkal, elsősorban azért, mert az új intézménytípus célja, működésének szabályai, az
utcai munkához való kapcsolódása előzetesen nem volt kellőképpen tisztázva. Tél közepére sikerült elérni, hogy a
centrumok vállalták: valamennyi hozzájuk az utcai gondozó szolgálatok vagy a Krízisautó által beszállított embereket
orvosaik megvizsgálják, naponta 5-5 férőhelyet fenntartanak az utcai gondozó szolgálatok számára, illetve az általuk
felvett vagy kórházba utalt fedél nélküli emberek fertőtlenítő fürdetéséről is gondoskodnak.
2004. november 1. és 2005. április 3. között 154 napon 176 ügyeletet adott Krízisautónk. 570 alILLÉSI BÉLA IMRE:
kalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb intézményektől érPAPÍRDRÁMA
kező bejelentések alapján, 1 193 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott emPapírbölcsőben papírgyerek,
A Krízisautó
tevékenysége
helyszínek
kezében papírcsörgő csereg.
bereket. Egy estén átlagosan
10 helyszínt
kerestünk
fel. 280szerint
rászorulót szállítottunk orvosi rendePapírmamáján papírkötény,
2004. 11. 01. – 2005. 04. 03.
lőkbe, éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre. Bejelentéseink száma az előző évpapírbátyja kis papírlegény.
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mellett
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papírcsuhát.
végigkísérték a nagyon rossz állapotú, gyakran közvetlen életveszélyben lévő emberek „megJanuár van, épp’ papírhava,
Hűvös a kis lak papírfala.
mozdítására”, elhelyezésére irányuló – sokszor sikertelen – kísérletek, és ebből következően sajA papírcsaládfő begyújtana,
nos a halálesetek is.
fellobban hát egy papírgyufa.
Papírgyufa, ám valódi láng!
…hamuvá vált egy papírcsalád.

A 154 nap alatt 410 különböző helyszínre
jutott el Krízisautónk. 223 helyen (54 %)

A Krízisautó ügy feleinek életkor és nemek szerinti megoszlása
2004/2005 telén (összes adat 522 fő)
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csak egy alkalommal jártunk, de 123 olyan helyszínünk is volt (30 %), ahol legalább négyszer megfordultunk. Legtöbbször, 68 alkalommal, a Könyves Kálmán körúti benzinkút mögött jártunk, ahol egy kisebb
csoportnak segítettünk egy haldokló, de „otthonához” ragaszkodó társuk ápolásában. November 1. és
április 3. között 625 rászorulót sikerült névvel regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el), 20 %-uk volt nő. A legidősebb ügyfelünk 76, a legfiatalabb 17 éves volt9.
Krízisautónk évek óta – csökkentett időtartamban – nyáron is működik. Tapasztalataink szerint a nyári-őszi időszakban törA Krízisautó lakossági bejelentései a téli krízisidőszakban
ténő intenzív, célori(2000-2005)
entált
gondozási
munkával meg lehet
előzni, hogy klienseink a téli hónapokban
krízishelyzetbe kerüljenek.
Tóth Tibor munkája
Ebben
segít, hogy ilyenkor
nov ember
december
január
február
március
az egész intézményrendszer leterheltsége
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
is kisebb, könnyebb
bekerülni a szállásokra, kevesebben vannak az ügyfélszolgálati irodákon, melegedőkben, stb. A kevésbé kritikus időjárási
körülmények között könnyebben, hatékonyabban tudunk együttműködni ügyfeleinkkel, a gondozási
célok nagyobb részét sikerül megvalósítanunk, de több olyan eset is volt, amikor megtett lépéseink a
szó szoros értelmében életet mentettek.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

2005-ben, az előző évekhez hasonlóan, tavaszi-nyári tevékenységünket a kedvezőtlen időjárás miatt
ismét később, most április 4-én kezdtük, addig téli mindennapos működésünket folyattuk. A nyári hónapokban sem változtattuk meg alapvetően a munkamódszereinket, továbbra is elsőbbsége volt a
bejelentéseknek a krízishelyzetek azonnali megoldásának. Ezen a nyáron különösen hasznos volt a
Krízisautó működése, hiszen az előző téli időszakban bejelentések számának lényeges növekedése
miatt a korábbiaknál jóval kevésbé tudtunk gondozási kapcsolatokat építeni, egyéni esetkezelést végezni. Ezt tudtuk ellensúlyozni a nyári munkánkkal, a lakossági bejelentések csökkenésével lehetőségünk nyílt arra, hogy több időt tölthessünk el egy-egy helyszínen. Egy ügyeleti napra átlagosan
10,98 eset jutott.
A tél kedvezőtlen tendenciái a nyári időszakban is folytatódtak, 136 lakossági bejelentést kaptunk,
523 alkalommal látogattunk meg általunk gondozott embereket és 53 rászorulót szállítottunk autónkkal. Az előző év hasonló időszakához képest bejelentéseink száma 51 %-kal, a szállításoké 82 %-kal
nőtt, miközben látogatásaink száma lényegében változatlan maradt.
Helyzetünket nehezítette, hogy május végén ellopták gépkocsinkat10 és benne teljes nyilvántartásunkat is, így májusi tevékenységünk adatait utólag, elsősorban a Diszpécser Szolgálat nyilvántartása

9

Illetve november közepén elhelyeztünk egy bántalmazott anyát három gyermekével, a legkisebb 2 éves volt.
10 Szerencsére aznap este tartalékautónkkal működött a szolgálat, mivel elsődleges gépkocsink szervizben volt, így
csak a kevésbé értékes autónk tűnt el.
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ: CHICAGO-CIKLUS
Menhely Alapítvány
VII.

2005. évi tevékenyZajokba zárt magányban szuszog a park,
szarka araszol, varjú vacakol

ségéről
a barna talajban s kopottra kapart
lábas sápad a kongó flakonoktól
távol. Halmokba hordott kacaton
ragacsos pornóújság cafatok
sárgulnak s kormos a parázs nyomoktól

alapján kellett rekonstruálnunk. A kimutatásokban csak a többszörösen ellenőrzött adatokat tüntettük fel, ez magyarázza a látogatások
számának májusi jelentős csökkenését11.
Tevékenységünket – a korábbi évekhez hasonlóan – októberben heti
három estére bővítettük, így november 1-től komolyabb nehézségek
nélkül sikerült átállnunk a mindennapos működésre.

Tavaly az utcai gondozó szolgálatok normatív állami támogatásának
hatására a korábbinál jóval nagyobb számban jelentek meg új szolgálatok12, de mivel a jogszabályok nem írnak elő együttműködési kötelehangú habzó ajak torz szavak után
zettséget sem a Diszpécser Szolgálattal, sem az azonos ellátási terükap. Apró motyó szorong a barna
karban, arcra szórt hamu a napsugár.
leten működő szolgálatok számára, és a tevékenység szakmai tartalmát sem definiálják megfelelő módon; az újonnan létrehozott szolgálatok tevékenységének érzékelhető hatása a közterületen élő fedél nélküli emberek ellátásának rendszerére nem volt. 2005 nyarán a 2005/2006 téli ellátásra vonatkozó Együttműködési Szándéknyilatkozatot 26 szervezet, intézmény írta alá, míg az előző évben 25 szervezet vett részt a koordinált hálózat működésében.
a bokor alja. Húgyszagú matracon
fakó folt, rojtos rajta a tarka
takaró, szunnyad a szakadt sapka
alatta, forog s rúg a láb. Zaklatott

A szándéknyilatkozatban az előző évvel megegyezően ismét heti 108 órában vállaltuk a Krízisautó
üzemeltetését. A napi 24 órás és az esti dupla lefedettség biztosítása érdekében ismét együttműködtünk az üzemeltetést az előző évben is vállaló szervezetekkel, illetve a tevékenységbe újonnan bekapcsolódott a Máltai Szeretetszolgálat is. Ezzel sikerült biztosítanunk, hogy az esti órákban minden
nap két autó lássa el az ügyeletet. Az Együttműködési Szándéknyilatkozatban a Baptista Szeretetszolgálat heti 50 órában, a BMSZKI heti 30 órában, a Keresztény Advent Közösség heti 16 órában, a
Máltai Szeretetszolgálat 17 órában, a Menhely Alapítvány pedig heti 108 órában vállalta a szolgáltatás üzemeltetését.
Ősszel felkészítést szerveztünk a tevékenységbe újonnan
bekapcsolódó Máltai Szeretetszolgálat autóján ügyeletet
adó szociális munkások számára, több alkalommal kimentek autónkkal; részt vettek a teamjeinken, illetve ezt feldolgozó kiscsoportos foglalkozást szerveztünk számukra.
A Menhely Alapítvány Krízisautóján a stáb megszervezése
nem okozott problémát, az előző télen ügyeletet adó 21
szociális munkás közül 20 a továbbiakban szerette volna
folytatni a tevékenységet, így csak egy új munkatárs bevonására volt szükség, illetve december közepén egy másik
régi kollegánknak gyermeke született, az ő helyettesítését
kellett megszerveznünk. Önkénteseink is megmaradtak, illetve november-decemberben újak is érkeztek.

TŰZGYÍK: LÁBASHALAK
Azt mondtad: „Majd ha fagy
Fagyott, s két ujjad odalett”.
Azt mondtad: „Ha jön a kikelet”
S jött, kipattanó rügyek felett.
Találtunk egy házikót,
Vályog, romos, de fej fölé valót.
Bepucoltuk, ajtót véstünk,
„Miénk a világ!! Minek félnünk?
Köröttünk erdő, no városi nesz
Nincs rossz, aki minket észrevesz.
Nappal éltünk, este háltunk,
Csillagot már ablakon át láttunk.
Jó lett! Még gyermeket is vártunk.
Aztán jöttek a fogdmegek,
Tulaj-papirral, ingatlanossal,
S a szoc. háló (hittük, életünk re-startja)
Örökre kivetett a partra.
P.S: Ne félj, neked kettővel kevesebb,
De gyermekünknek már hat ujja lesz.

11 A látogatások adatait jellemzően csak a Krízisautó saját nyilvántartása tartalmazza, ezeket a Diszpécser Szolgálat
csak abban az esetben rögzíti, ha valami rendkívüli esemény történt, így ezek pontos adatait utólag csak kevéssé
sikerült rekonstruálnunk.
12 Tudomásunk szerint a fővárosban több mint 40 utcai gondozó szolgálat kért és kapott működési engedélyt, ebből
25-26 működik együtt a Diszpécser Szolgálattal.
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Gépkocsink felszerelésében, az általunk nyújtott juttatásokban változatlanul alapvető segítséget jelentettek a részben önkénteseink közreműködésével megszerzett adományok; süteményt, csokoládét, teát, ruhát kaptunk nagy mennyiségben. Decemberben a Vodafone Alapítványtól kaptunk
2 000 000 forintot, melyből az Utcai Szociális Munkások Egyesületének Eszközgyártási Programjától
vásároltunk kifejezetten fedél nélkül élő emberek számára gyártott felszerelési tárgyakat (takarót, fóliázott takarót, bakancsot, zoknit és sapkát).
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Az előző időszak kedvezőtlen folyamatai ebben a két hónapban mintha megszakadtak volna, a kedvező időjárás miatt kevesebb lakossági bejelentés érkezett hozzánk. Az általunk szállított emberek
száma is csökkent, ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a legrosszabb állapotú embereket a
nyári-őszi időszakban már elhelyeztük a lábadozó intézményekben, és volt olyan intézmény is – a
BMSZKI Dózsa György úti lábadozója – , ahol a korábbi működéshez képest lényeges változásként
megpróbálták őket a lehetőségekhez képest a leghosszabb ideig benntartani, illetve továbbhelyezni.
Így viszonylag ritkán fordult elő, hogy ugyanazt az embert kellett több alkalommal is szállítanunk, tehát a szolgáltatás hatékonysága nőtt.
2005. november 1. és december 31. között 61
napon 70 ügyeletet adott Krízisautónk. Ez idő
alatt 184 alkalommal mentünk ki a főváros
közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb
intézményektől érkező bejelentések alapján,
461 esetben látogattunk korábban megtalált,
általunk gondozott embereket. Egy estén
átlagosan 9

A Krízisautó tevékenysége 2005/2006 telén

(2005. november 1-től 2005. december 31-ig, 70 ügyelet)
hónap

lakossági
bejelentés

tervezett
látogatás

összesen

ebből szállítás (fő)

november

81

228

309

35

december

103

233

336

49

összesen

184

461

645

84
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helyszínt kerestünk fel. 84 rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe, éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre.
A 61 nap alatt 210 különböző helyszínre jutott el Krízisautónk. 121
helyen (58 %) csak egy alkalommal jártunk, de 43 olyan helyszínünk is volt (20 %), ahol legalább hatszor megfordultunk. A legtöbbször, 22 alkalommal, a Deák téren jártunk, ahol több nagyon
rossz állapotú, illetve idős fedél nélküli emberrel foglalkoztunk. November 1. és december 31. között 280 rászorulót sikerült névvel
regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el),
22 %-uk volt nő. A legidősebb ügyfelünk 88, a legfiatalabb 22 éves
volt.
Az elmúlt években a Krízisautó a főváros közterületein élő rászorulók ellátásának nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. Működésével
lehetőséget nyújt arra, hogy a lakosság és a különböző nem szociális területen dolgozó szervezetek, intézmények közvetlenül is
segíthessenek a bajba jutott fedél nélküli embereknek, és ezáltal
szolgáltatásunk az elsődleges – életveszély-elhárító feladatán túl –
fontos szerepet tölt be a tolerancia és a társadalmi szolidaritás növelésében, a fedél nélküli emberekkel kapcsolatos előítéletek
csökkentésében.

"VAJDA 3" MENHELY

ANDRÁSSY: EGYÜTTÉRZÉS
Megágyaztam a bokorba
Egy százlábú oly mogorva
Dülledt szemmel nézett rám
Tátva maradt tőle szám
Szinte kérdi kivagyok
A vackán mit akarok
Ez a bérelt fekhelye
Ide koszos ülepe
Nem tehénkedhet bele
Két hónapig kapargatta
Még ily komfortos alakba
Létre jött e oázis
Otthon ez nem kanális
Elszégyelltem magamat
A szavam is elakadt
Kis barátom én is élek
Hálni jár belém a lélek
Nincs családom otthonom
Puszta létem borzalom
Ruhám rongyos ingem szakadt
Arcom puffadt szemem dagadt
Lábam sebes kezem kérges
Tudom rám nézni is rémes
Mindenki rég elhagyott
Már mint egy élő halott
Úgy tengetem életem
Közel már a végzetem
Rám néz mintha elfogadna
Lassan arrébb andalogva
Pelyhes testét elvonszolva
Helyet adott a vacokba
Megértőbb egy ilyen állat
Régen tépjük már a szánkat
Mi is élni akarunk
Vagy tán jobb, ha meghalunk-

Vajdahunyad utcai menhelyünk a rendszerváltással újjászerveződő, hajléktalan emberekkel foglalkozó ellátórendszer egyik első intézményeként kezdte meg működését 1989 telén. Egységünk tevékenysége a kezdetekhez képest jelentős változásokon ment keresztül, megnyitása óta folyamatosan
újítjuk fel az épületet, valamint fejlesztjük szolgáltatásainkat, így intézményünk megfelel a jogszabályi
előírásoknak (ami egy volt munkásőr-épület esetében nem egyszerű dolog),
és lakóink komfortérzetét is javítottuk (vizesblokkok felújítása, cserjék ültetése, füvesítés, stb.).
Menhelyünk férőhelyei az alábbiak szerint tagolódnak:
Hajléktalanok Otthona

(felső szint, Kulcsos Ház)

Éjjeli Menedékhely éjszakai szállás

24 férőhely

05. 1-től 11. 14-ig

46 férőhely

11. 1-től 04. 30-ig

52 férőhely

1. Hajléktalanok Szociális Otthona: "Felső szint"
Felső szintünkön 24 idős, beteg, leromlott egészségi állapotú férfi gondozására rendezkedtünk be, akik önmaguk fenntartására segítség nélkül nem képesek, és a szó szoros értelmében életveszélyben lennének az utcán. Az itt lakó
emberek családi és egyéb külső kapcsolatokkal általában nem rendelkeznek,
életkoruk és egészségi állapotuk miatt átmeneti intézménybe történő elhelyezésük nem jelentene megoldást.
Lakóink számára a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: elhelyezés 3-5 ágyas
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szobákban; rendszeres orvosi ellátás; gyógyszerbeállítás, gyógyszerellátás; mindennapos ápolónői felügyelet; fodrászat, pedikűr, manikűr; gyógytornász; napi háromszori étkezés, ruhakészletünk
korlátlan igénybevétele; tévénézési-rádióhallgatási
lehetőség, könyvtár, rendezvények, szabadidős
programok szervezése.
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2005-ben két kirándulást szerveztünk. Hajóval elmentünk Szentendrére, ahol városnézés, hangulatos éttermi ebédelés, kedélyes borozgatás, sörözés, Duna-parti piknik és szieszta fért bele a programba. Az immár rendszeressé válik, hogy minden
évben elmegyünk egy napra Péteribe. Itt a bográcsban megfőzött ebédünk elköltését és nemes
nedűkkel történt leöblögetését követő, füvön, árnyas fák alatt végrehajtott pihentető nyújtózás után
a sportosabb szellemiségű lakókkal futballmérkőzést kerekítettünk a nap végére.
Ezen kívül felvettük a kapcsolatot a kerületi Nap Klub Alapítvány foglalkozásait látogató nyugdíjas
hölgyek társaságával, akik összejöveteleiken szívesen látták a mi hasonló korú férfilakóinkat. Néhány
alkalommal sikerrel invitáltuk moziba gondozottjainkat.
Az évek óta rendszeresen megtartott lakógyűléseink pozitív hatása egyre erősebben érezhető. Ezeken fogalmazzuk meg kölcsönös elvárásainkat, itt artikulálódnak az észrevételek, és fontos kérdésekben közös döntések is születnek. Érdekvédelmi Fórumunk eredményesen működik, döntéseit lakóink elfogadják, legitimitása továbbra is erős. A 2004 szeptemberétől elindított szobacsoportos foglalkozásokat továbbra is működtetjük. A csoportokat szobánként más szociális munkás vezeti. A foglalkozások lakóink körében továbbra is népszerűek, egymás közötti problémáik itt kibe- BEKERÜLÉS
Egy krízisgondozottam elhelyezését próbáltam megoldani. Szeretett volna a kliensem
szélődnek, tisztázódnak. A kollégák tapaszta- vidékre költözni, mindig is ott élt, csak a nagy véletlen hozta őt Pestre.
lataikat naplózzák, a csoportok előre megbe- Találtam is egy alföldi városkában egy befogadónak tűnő intézményt.
Az intézményről annyit tudtunk, hogy mozgáskorlátozott, de munkaképes emberekszélt tematika szerint folynak. Lakóink közér- nek biztosít lakhatást és munkát, és bizony feltételül szabta, hogy a kliens, a leendő lakó
az ott dolgozók szimpátiáját elnyerje. Hm.
zetét a kreativitásukat növelő manuális foglalA kliensről többet tudunk, de itt elég annyi, hogy fél oldalára lerokkant. Érteni kell
ezalatt azt, hogy nem csak nehézkesen jár, mint egy bádogember, de a mimikája eltér a
kozások is javítják, egyben hozzájárulnak kör- nem-rokkant emberekétől olyan szinten, hogy a nem-rokkant ember könnyen félreértheti
azokat. Beszéde nehezen érthető, ez lehet, hogy a sok káromkodástól van, nem a lerokkanyezetük barátságosabbá tételéhez.
Tavaly a 24 férőhelyen 28 különböző személy
fordult meg. Négyen távoztak az év során
(egy lakó rokonaihoz, egy éjjeli menedékhelyre, egy másik szállóra, S. Laci bácsi pedig elhunyt.) Üresen maradt férőhelyeiket szinte
azonnal betöltöttük. Az otthonunkban élők átlagéletkora 64,71 év. Jelenlegi lakónk közül
10 bácsit a téli időszakokban működtetett lábadozó részlegünkből vettünk fel. Egészségi
állapotuk, veszélyeztetettségük miatt számuk-

nástól. Elég a leírás ahhoz, hogy egyértelmű legyen, ez az ember nehezen lehet elsőre
szimpatikus.
Mit is tegyünk most? Az első benyomás nagyon fontos. Vajon a sármos, vagy a munkás karaktert hangsúlyozzuk kliensemnél. Melyik lesz tetszetősebb?
Első verzió: Alein-delonos, zselés frizurával, egy kölcsön Volvón, (természetesen fekete színűn) utazik a lakó napszemüvegben és sötét öltönyt „szerelünk” rá. Az első mondatokat a szájába adjuk, így kell kezdeni, de csak akkor mikor már a sofőr becsukta mögötte a fekete autó ajtaját: „Megjöttem, nézzük hol fogok lakni?” Hm. Ez mégsem jó, túl
biztos a felütés. Kezdjen mással, és a sofőr ne nyisson neki ajtót. Ő maga pattanjon ki lazán, könnyedén, már ahogy tőle telik: „Jó napot kívánok, sosem iszom, ugye szimpatikus
vagyok?”
Második verzió: Munkásruha, bakancs, esetleg traktoron érkezünk. A bakancs persze
sáros, ahogy illik, lehetne a ruha olajos, vagy trágyás? A trágyás mégsem jó, mert aztán
valószínű egy irodahelységbe vezetik, ahol a szociális munkás hamar megtalálja az illat
forrását. Legyen olajos, és akkor a bakancsnak sem kell sárosnak lennie. Nem kell útközben kiszállítani az embert, hogy ugorjon egy pocsolyába.
Bárhogy is ötletelek, veszett ügy, gondoltam. S láss csodát. A bádogember 3 éve lakja
e nemes intézményt. Annyira szimpatikus.
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ra a végleges elhelyezést biztosító idősek otthonát találtuk megfelelő intézménynek.
Az utóbbi idők legjelentősebb eredményének a stabil színvonalú házi egészségügyi ellátásunk kialakítását tartjuk.
2. Éjjeli menedékhely
Éjjeli Menedékhelyünk férőhelyeinek számát a korábbi években a Közigazgatási Hivatal előírásának
megfelelően ugyan 46-ra kellett csökkentenünk, de
november elejétől április végéig a megszüntetett
ágyakat időszakos férőhelyként – szokásunkhoz híven – ismét engedélyeztettük. Így, ebben az időszakban, hivatalosan is 52 ágyon tudjuk fogadni a
rászorulókat13. Éjszakai szállónk este 6 órától reggel
8 óráig tart nyitva, szolgáltatásaink a következők:
zsíros kenyér, tea; törülköző, szappan; fürdésimosakodási-, mosás-szárítási-, TV nézési-, főzésiételmelegítési lehetőség; indokolt esetben egészségügyi ellátáshoz segítés; alapgyógyszerek; szociális információk, valamint tanácsadás.
A menhelyre való bejutás feltételei egyszerűek: amennyiben van szabad férőhelyünk, azt bármely
magyar állampolgárságú felnőtt férfi igénybe veheti, ha rendelkezik fél évnél nem régebbi tüdőszűrő
lelettel és egy hétnél nem régebbi, az ÁNTSZ által kiállított, fertőtlenítésről szóló igazolással (az igazolásokhoz első alkalommal nem ragaszkodunk).
Amikor szállónk megtelik, a Diszpécser Szolgálat segítségével keresünk más intézményben szabad
férőhelyet a nálunk jelentkező embereknek, és az átküldött szálláskeresőt ellátjuk a másik éjjeli menedékhely megtalálásához szükséges információkkal, egyúttal értesítjük a szálláshelyet, hogy név
szerint kit várjanak.
2005-ben éjszakai szállónkon 363 személy összesen
17.094 éjszakát töltött. Átlagéletkoruk 46,1 év volt. 77
lakónk tavaly járt nálunk
először. Róluk bővebben:
az „újoncok” átlagéletkora
43,4 év. A legfiatalabb 21,
legidősebb 69 éves volt. Iskolai végzettségük alapján
a legtöbben, 33 lakónk
(42,9 %) szakmunkás, a
csak nyolc általánost végzettek száma 24 fő (31,2
%). 16 ember érettségizett

A "Vajda 3" Menhely Éjjeli Menedékhelyére beköltözők
korcsoportok szerinti megoszlása 2005-ben (összes adat 77 fő)
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13 Ezt a hat ágyat természetesen a nyári-őszi időszakban sem vesszük ki, sőt szükség esetén használjuk is őket, de
finanszírozást ekkor nem kapunk ezekre a férőhelyekre.
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(20,8 %). Hármuknak nem sikerült a nyolc osztály elvégzése sem (3,9 %). Egyetlen felsőkokú végMenhely Alapítvány
zettséggel rendelkező ügyfél akadt közöttük (1,3 %). Családi állapotuk szerint 45,5%-uk (35 fő) elvált,
2005. évi tevékeny42,9% (33 fő) nőtlen, 6,5% (azaz 5 fő) jelenleg is házas ember, özvegy, illetve élettárssal bír 2-2 fő
ségéről
(2,6 - 2,6 %). Nincs gyermeke 41 lakónknak (54,7 %), egy illetve két gyermeke van 13 - 13 embernek (17,3 – 17,3 %), három gyerekesnek 8 fő (10,7
A "Vajda 3" Menhely Éjjeli Menedékhelyére beköltözők
%) vallotta magát. Születési helyük szerint 31 jelentkejövedelmi viszonyai
ző (40,3 %) fővárosi, a többiek, 46-an (59,7 %) vidékről
(összes adat 77 fő)
jöttek fel. A hajléktalanná válás időpontja szerint: –
rendszeres
ahogyan az várható volt – legtöbben az 1990-es, és a
rendszeres TB
önkormány zati
jelentkezésüket megelőző, a 2004-es évet jelölték meg
ellátás
ellátás
24%
(6,9, és 9,7 % arányban.). A legrégebbi időpont az
7% nem bejelentett
1983-as év volt. (Egy ember állította ezt magáról.)
alkalmi munka
Az éjjeli menedékhelyünket használók közül viszonylag
kevesen kerültek átmeneti szállóra, a Diszpécser Szolgálat által koordinált "bonos" rendszerű munkásszállásra való költözés viszont több, stabil munkahellyel rendelkező ember számára jelentett megoldást.

16%

újságárulás
4%

guberál
3%
nincs

bejelenett

jöv edelme

alkalmi munka

22%

24%

A menhelyen szociális munkásaink 24 órában folyamatosan adnak ügyeletet, este 17-21 óra között két
szociális munkás dolgozik. Ekkor foglalják el helyüket
az éjjeli menedékhely lakói, és ekkor van a leginkább
szükség az emberek elhelyezése kapcsán felmerülő ügyek intézésére. Az ügyeletes feladata a ház
mindenkori zavartalan működésének biztosítása. Felelőssége a forgalom ellenőrzésétől a reggeli és
a vacsorakészítésen át a lakók közötti konfliktusok kezeléséig terjed. Az ügyeletet ellátó kolléga a
nyitvatartási időben bármikor nyújt a hivatali ügyintézés ügymenetére vonatkozó tanács- és információadást, illetve egyéni esetkezelést is végez.
3. Lábadozó (krízis részleg)
Lábadozó részlegünket a téli időszakban a különböző utcai gondozó szolgálatok által beszállított
emberek elhelyezése, ellátása céljából hoztuk létre. Itt a következő szolgáltatásokat biztosítjuk:
egészségügyi és szociális állaEGY FOLYOSÓ HANGJAI
pot felmérése; gyógyszerezés,
A kilincs fémhangon találkozik kezemmel
gyógyszerbeállítás; heti háromLevegőmet véve, fel sem fogom eszemmel
A millió s millió parányi részecske alkotta belső tájat,
szori orvosi vizit; sebek köSzékek, szekrények – emberi rejtélyek, no meg sorsok
Lecsúszott bányászok, festők s néma arcok,
tözése, ellátása; iratpótlás, ügyRajtuk a reggel reménye fura mosolyt alkot
Köszönnek mogorván: Jó Reggelt!
intézés (TAJ kártya, személyi
Két bippenés között tizennégy másodperc s örökkévalóságnak tűnhet e idő
igazolvány, lakcímkártya, leA szonda izzik, a légben keveredik a fújás s a magyarázat: csak két fröccs…
Ez nem gyALÁZAT?
százalékolás, jövedelemszerMegcsörren a vízcsap, de nem használ ez se túl rövid az este
zés, továbbhelyezés).
Vagy a többi napszak hosszú, az ebéd hiteget, a gyomornak bosszú,
Órák óta nem kapott csak néhány falatot – hideget
De most tarhonyás hús, mely gőzt ereget.
S eljő a pihenés: az otthoni ágy álma vágyat ébreszt,
A horkolás hangja elől nem védett
A fül, sem ajkunk, mi akartunk még sem szóltunk,
Hogy már este tíz, a villany lassan kialszik
Egy hosszabb pillanat után új nap már nem kél fel – hisz ugyanaz
A folyosó, a zajai, semmi kétely, ez az
Éjjeli Menedék – HEJ!

2004/ 2005 telén összesen 78
rászoruló férfi érkezett 35 férőhelyes lábadozónkba. Az időszak során 11 ember kétszer
került be. A 78 beszállított emberből 35-öt egy korábbi téli lá45
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badozási időszakból már ismertünk is. 2005. április 15-ig közülük tizenhatan kerültek éjjeli menedékhelyre. Huszonnyolcan sajnos a teljes gyógyulást, felépülést meg nem várva, számunkra ismeretlen helyre távoztak, tizenegyen közterületre (általunk is ismert helyszínre), öten kórházba,
nyolcan átmeneti szállóra, négyen másik lábadozóba, egy ember családjához, további egy pedig a
bonos rendszerbe távozott. Két lakónk röviddel a kórházba kerülését követően elhunyt.

EGY AMATŐR GONDOZÁS TÖRTÉNETE.
Gondozási napló (részletek)
2002 – tél
Gondozódszky János hosszú hónapok utcai harca után beleegyezik, hogy végre a fapadra,
majd gondozói bravúrral, krízisbe kerüljön. Rutinunk segít eligazodni az életút interjú kacifántos ösvényein. Így kiismerve aztán nem lepődünk meg, hogy mint együttműködésre képtelen ember, néhány hét alatt kiküzdi magát intézményi keretünk gumikötelei mögül. Bizakodásra hajlamos szívvel, féltő szavaink mellett, az egyéni szabadságjogokat tiszteletben
tartva, utcára engedjük.

2005. április 15. után még négyen maradtak
nálunk. Ők a következő hónap során tudtak
csak eltávozni tőlünk.
Egészségi állapotukról:
Ők hetvennyolcan, több mint ötvenegy féle
bajban, betegségben szenvedtek.

2003 –
Bizalmunk nem volt alaptalan. Túlélte a telet és visszatért hozzánk. Nagy részét korházban
töltötte. Több zárójelentést is találunk nála, melyek szerint pszichiátriai szempontból normális, térben és időben orientált, nem szorul kezelésre. Azért mi mégis kezelnénk, ha lehetne.
De nem lehet, mert Gondozódszky sem ért egyet a diagnózissal. Szerinte 1976 van, és ő egy
tigris, ezt többször is hangsúlyozza, székén ülve, kiabálva és mellét öklével verve. „ Tigris
vagy Gondozódszky, Tigris vagy és nem félsz”-halljuk tőle a bíztatást nap mint nap. Végül
minden úgy alakul, ahogyan egy évvel ezelőtt. Ő ki, mi meg féltve, de orientáltságában bízva, és jogaiban csorbítatlanul engedjük szabadon a dzsungelben.

48 esetben volt diagnosztizálható az alkoholbetegség, sokidegbántalom (polineuropathia)
18, a mentális- és az idegrendszeri zavar 8
ember esetében, a test élősködői (ruha-, ill.
fejtetű, rüh) 44 esetben fordult elő. Ótvar 4
2004 –
esetben, lábszérfekély 12, törés 8, skizofréKövetkező télig megismer minden helyet, ami a fennmaradáshoz elengedhetetlen. Mi gonnia, paranoia 7, mentális zavar 6, delíriumdozzuk, Ő látogatja menedékeinket, utca, fapad, Kánya utca, majd ismét fapad, itt is- ott is
gondozók apraja nagyja buzgón dolgozik az ügyön. Mind hiába, a tigrist nem lehet megszetremens 6, TBC 5, tüdőgyulladás 6, krónikus
lídíteni.
hörgőgyulladás 5, utcai bántalmazás utáni ál2005 –
Nyár van, a tigris árnyékot keres. Betéved a Károly-kertbe. Elámul, rég nem látott ennyi vilapot 5, végtaghiány 5, gerincbántalom 4,
sítozó embergyereket. Eszébe jut valami 76–ból és aztán korábbról is. Ebben a sebezhető álgyomorbántalmak 4, bőrelváltozás 4, epileplapotban lép mellé az angyal. Nyugdíjas biológia tanár. Megkínálja szendviccsel, a szendvics jó, az angyal is jó. Három nap együtt ebédelés alatt az angyal megtudta, hogy hol élt a
szia 4, kiszáradás 3, fagyás 3, szürke- ill.
tigris. Az önkormányzaton keresztül utolérte a családját, akik örömmel hazavitték az elveszett nagypapát. Azóta a családjával él, akik szeretik.
zöldhályog 3, fájdalomcsillapítás 3, érszűkület
2, influenza 2, műtét utáni állapot, szemsérülés 2 esetben volt megállapítható. Egy-egy esetben depresszió, bénulás, infarktus, alvászavar, agyikeringési zavar, cukorbaj, mozgáskorlátozottság, gyengeség, vizelettartási zavar, keringési zavar,
drog-dependencia, vizesedés, trombózis, személyiségzavar, rossz kardiális állapot, véres orrfolyás,
szúrás, ismeretlen eredetű lázfertőzés, limphodéma, valamint gyomorfekély fordult elő.
Novemberben 163, decemberben 614, januárban 882, februárban 869, márciusban 939, április első
felében pedig 334, összesen 3.801 gondozási nappal zárult a tavalyi téli szezon a Menhely Alapítvány Lábadozó részlegében.
2005 november 15-én, 35
ágyon újra megnyitottuk lábadozónkat. Itt, az év végéig
31 ember fordult meg, novemberben 13, decemberben 18 beszállítás történt.
11 lakónk távozott az év végéig. ketten visszamentek
fellelési helyükre (közterületre), négyen ismeretlen hely-
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re távoztak, szintén négyen védett éjjeli menedékhely férőhelyhez14 jutottak. Egy embert, rokonai
közreműködésével a XV. kerületi Gondozóhátba helyeztünk el.
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Menhely Alapítvány
2005. évi tevékeny-

A konkrét továbbhelyezés mellett, illetve azon felül végzett ügyintézési tevékenységek listája gyakoségéről
risági sorrendben a következő: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya készíttetés;
születési anyakönyvi kivonat megkérése;
Beutalások a "Vajda 3" Menhely Lábadozójába 2005-ben
szakorvoshoz, szakrendelésre szállítás;
(összes lakó 93 fő)
beutaló csoportba kísérés; öregségi nyugdíj, leszázalékolás, fogyatékossági támogatás, segély ügyintézése; járadékátirányítás; folyószámlanyitás; szemüveg- és közMenhely Krízisautó
gyógyellátási igazolvány kiváltása; álláske32%
reső klubba kísérés.

OMSZ
3%

2005-ben 93 ember lakott lábadozó részsaját éjszakai
legünkben. Egészségi állapotuk igen rossz
szálló
Tw ist Utcai
volt, számtalan betegségben szenvedtek.
17%
Gondozó Szolgálat
KERAK
A bekerültek átlagosan 3-4 hetet töltöttek a
19%
Krízisautó
krízisrészlegen, volt, aki csak 1-2 napig,
2%
egy éb
6% Kürt Utcai
Málta
volt, aki 3 hónapig vette igénybe szolgáltaBMSZKI
Utcai
tásainkat. Az utcára kerülés okai közül a
Szolgálat
Baptista
Krízisautó
Szolgálat
5%
Szeretetszolgálat
leggyakoribb a közvetlen hozzátartozókhoz
6%
5%
Krízisautó
fűződő viszony megromlása (szülő-gyer5%
mek, gyermek-szülő, házastárs vonatkozásában). Jelentős még a sikertelen lakásügyletek (lakásmaffia) miatt bekövetkezett lakásvesztések
száma is, és jellemző az élettárs halálát követő, a jogcímnélküli lakáshasználatból következő, a munkásszálló, az albérlet megszűnéséből fakadó, az alkoholista életmódból, valamint a díjhátralékos kilakoltatásból eredő utcára kerülés, és az állami gondozás, vagy a hosszabb idejű börtönbüntetés miatti kapcsolatvesztés is. Voltak olyanok is, akik közvetlenül
KINT VAGY BENT?- „LENNI VAGY NEM LENNI, EZ ITT A KÉRDÉS”
szociális otthonból, átmeneti szállóról, vagy éjjeli meneBeengedés előtt szóltak, hogy egy ember fekszik a Vajdahunyad utca eledékhelyről kikerülve jutottak a közterületre, s onnan hoz- jén a Pártház alatt. Kimentem megnézni, régi ismerős ( Sanyi bácsi ) hevert a vasrácson, természetesen a téli időszakra felkészülve egy szál ingzánk.
ben és nadrágban. Megpróbáltam rávenni, hogy jöjjön be éjszakai szálláLábadozó részlegünk 1998-as kialakítása óta biztosít háttérférőhelyeket a fővárosban működő utcai gondozó szolgálatok számára. Fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk a közterületről beszállított – ott veszélyben, sok esetben közvetlen életveszélyben lévő – fedél nélküli emberek elhelyezését a kritikus téli időszakban, és komplex egészségügyi,
szociális gondozásukkal segítsük őket helyzetük megváltoztatásában. Úgy tűnik, erre a tevékenységünkre a változó
intézményi környezetben is szükség lesz.
PRÁTER UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ
14

sunkra, de az elfogyasztott alkoholmennyiség hatására melegebb éghajlatokra küldött. Nem akartam, hogy baja essék, ezért vittem ki neki
polifoam-ot és pokrócot, amit nagy nehezen, de végül is elfogadott. Közben még egy, három főből álló csapat érkezett, akik az éjszakát szintén az
árkádok alatt gondolták eltölteni. Szerencsére befutottak az időközben értesített utcai szocok is, akik pártfogásukba vették mindannyiukat. Sanyi
bácsi reggel csengetett be, remegő arcocskával s testtel, a „házát” hozta
vissza és kifejezte azon óhaját, hogy melegedni, zuhanyozni is szeretne.
Úgy gondoltam, hogy ez az a pillanat, amikor kísérletet kell tennem az
öregúr lábadozón való benttartására. Legnagyobb meglepetésemre nem
tiltakozott, hogy a nővérek megvizsgálják, eldöntsék, a lábadozón való
tartózkodás szükségességét. Sanyi bácsi végül vállalta a lábadozás „gyötrelmeit”, (rendes ágyikóban fekszem, nem iszom mindennap, háromszor
étkezem napjában, intézik az ügyeimet). Ha már csak azt érzi, hogy valahol bent vagyok (nem csak az épületen, hanem bizonyos értelemben a
társadalmon belül is, ami a létezését nem redukálja a „lenni vagy nem
lenni” kérdésére), már megérte.

Ez számukra fenntartott, sorban állás nélkül igénybe vehető ágy biztosítását jelenti.
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A Práter utcai
Beszámoló
a Nappali Melegedőt 1994-ben nyitottuk meg, és 1996-ban kaptuk meg 120 fő ellátására jogosító műköengedélyünket. Az elmúlt 10 évben folyamatosan fejlesztettük tárgyi környezetünket és bővítettük szakmai tevéMenhelydési
Alapítvány
kenységeink
2005. évi
tevékeny- körét. Intézményünkben hat szociális munkás és két kisegítő dolgozik. 2005-ben 31 595 alkalommal kerestekségéről
fel bennünket ügyfeleink azért, hogy a melegedő valamelyik szolgáltatását igénybe vegyék.
Intézményünk szerkezetét, és ebből adódóan
funkcióit tekintve is két fő részre lehet bontani. Az
első, kisebb területi egység "ügyfélszolgálati" típusú
szolgáltatásaink helyszíne. Itt regisztráljuk ügyfeleinket, végezzük az adminisztrációs munkát, és itt
található irodánk, mely egyéni esetkezelésre is lehetőséget nyújt. Ez az ügyeletet adó szociális munkások "terepe", az effektív szakmai munka helyszíne. A területét tekintve nagyobb egység ad helyet a
közös helyiségeknek, az "amerikai konyhának", és a
vizesblokknak, ahol a kisegítő személyzet látja el a
feladatokat.
A melegedő „ügyfélszolgálati típusú” szolgáltatásait korra, nemre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül
gyakorlatilag bárki igénybe veheti, a közös helyiségek használatához azonban a fertőzések megelőzése érdekében
már kérünk ÁNTSZ igazolást és tüdőszűrő leletet.
Melegedőnk működése szakmailag három jól elkülöníthető feladatot lát el. Egyik funkciónk, hogy enyhítsük a hajléktalan létből fakadó nehézségeket, megpróbáljuk elviselhetőbbé és élhetőbbé tenni a hajléktalan emberek életét, ezt
alapszolgáltatásaink (utcai szociális munka, „szükségleti”-, „adminisztratív” szolgáltatások) révén próbáljuk megvalósítani. 2000 nyara óta utcai szociális munkát végzünk Budapest VIII. kerületében. 2005-ig pályázati támogatásokból,
tavaly már állami normatívából finanszíroztuk ezt a tevékenységünket. "Szükségleti” szolgáltatásainkkal a lakhatási
lehetőséggel nem rendelkező rászorulók azon igényeit szolgáljuk ki, melyeket a társadalom nagyobb részét képező
polgárok az otthonukban tudnak kielégíteni. Melegedőnkben lehet mosakodni, tisztálkodni, zuhanyozni, borotválkozni, mosni, étkezni, pihenni, olvasni, szabadidős tevékenységeket folytatni. "Adminisztratív” szolgáltatásainkkal pedig
a fedél nélkül élők sajátos életformája miatt adódó problémák (mindennapi ügyek intézése, iratok beszerzése, illetve
pótlása, információ-adás, postacím biztosítása, szállásA KIBICNEK SEMMI SEM DRÁGA...
keresés) megoldásához nyújtunk segítséget.
Szürke, szmogos a reggel. Feketévé aszalódott hókupacok mindenütt.
Kiegészítő szolgáltatásainkkal a hajléktalanságból kiEz a természeti képződmény az egyetlen, amely csak a nagyvárosok
útszélein jöhet létre. Az emberek minden irányba haladnak. Minden
vezető utak megtalálásában próbálunk segíteni, különirányba sokan, s mindenki igyekszik szorosan maga elé szegezni a tekintetét. Az ember úgy érzi, ha hamarosan nem jön a tavasz, vége a
böző, a melegedő által szervezett és lebonyolított
világnak.
programokon, projekteken keresztül.
A buszmegálló felé igyekszem, amikor vidáman áradó férfikacaj üti
meg a fülem. Ez a hang annyira más, mint minden, amit magam körül
látok, annyira nem ideillő, hogy először ösztönösen érzékcsalódásra
gyanakszom. Fülelek. A nevetés valóságos. Gyermeki jókedvtől
csengő nevetés. És a buszmegálló felől jön, bár ott éppen teremtett
lelket sem látni. Hacsak nem a kis fedett várócska sarkából jön, ahová
egyelőre nem látok be.
Ez a nevetés nem a kárörömé, nem gúnyos, nem epés, még csak nem
is összekacsintó. Ennek a nevetésnek nincs szenvedő alanya. Valaki a
buszmegállóban a senkinek sem ártó jókedv nevetését hallatja.
Átbukdácsoltam az utolsó elszenesedett hóbuckákon is, s megláttam a
nevetőt.
Egy piszkos, borzas férfi ült a megálló padján, vékonyka tavaszi kabátban. Mellette a sárban két koszhadt szatyor. Fejét az ölében szétnyitott újság belpolitikai rovatába hajtotta, s rázkódott a nevetéstől.

Harmadik fontos feladatunk, hogy a hajléktalanság veszélyében élőket, illetve azokat, akik nemrég kerültek
ebbe a helyzetbe olyan segítséghez juttassuk, mellyel
megállítható lecsúszásuk.
1. ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
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1. Utcai szociális munka

B. Farkas munkája

Menhely Alapítvány

2000 óta nappali melegedőnk tevékenységei közé
tartozik az utcai szociális munka is. Még ebben az
évben az utcai munkát végző szervezetek Együttműködési Szándéknyilatkozatot fogalmaztak meg,
mely alapján a Práter utcai Nappali Melegedő a
VIII. kerületben teljesít szolgálatot. A melegedő utcai szolgálatának célja a területén fellelhető hajléktalan emberek felkutatása és gondozása, a felmerülő krízishelyzetek megoldása, a rászorulók intézményes ellátáshoz jutásának segítése, szálláskeresés valamint információadás az igénybe
vehető szolgáltatásokról.

2005. évi tevékenységéről

Még 2004 végén benyújtottuk működési engedély
iránti kérelmünket utcai szolgálat üzemeltetésére,
ennek köszönhetően 2005-től az utcai munkát
normatívából finanszírozhatjuk.
A melegedő által végzett utcai szociális munka két
fő részből áll:
a) krízisintervenció
Krízisintervención utcai szociális munkánk során azokat a beavatkozásokat, sürgős eseteket
értjük, amikor életveszély, illetve testi épség veszélye vagy egyéb ok (fertőző betegség) miatt
a helyszínen azonnali beavatkozás szükséges. Ezekben az esetekben a veszélyeztetettség
megszüntetése az elsődleges cél, valamint az, hogy szükség esetén intézményes ellátáshoz
juttassuk kliensünket. A krízisesetek megoldásában nagy segítséget jelent, hogy a téli időszakban több szervezet is működtet lábadozó helyeket. A sürgős beavatkozás szükségességét leggyakrabban a Diszpécser Szolgálat jelzi számunkra, de előfordult, hogy a rászorulóknak segíteni akaró emberek személyesen kérték közreműködésünket. Emellett terepbejárásaink során is találkoztunk olyan helyzetekkel, amelyeknél krízisintervencióra volt szükség.
2005-ben összesen 70 alkalommal került sor krízisintervenciós beavatkozásra.

ILLÉSI BÉLA IMRE:
ELADNÁM
Eladnám minden versemet,
hogy végre valami jót egyek,
ne csak héjában kenyeret.
Eladnám, lássam mennyit ér?
Kapok-e pénzt e rímekért,
csillan-e nekem is tallér?
Eladnám még a lelkemet.
Lelketlenül tán lehetek
valami hét fej szörnyeteg.
mert így, vagyok a semmi se,
nem fog rajtam se szent mise
sem ördögök kanál vize.

b) felkutatás, esetkezelés, kapcsolattartás
Utcai gondozó szolgálatunk tevékenységének másik fontos része a terepbejárások során fellelt, utcán élő, az utcai jövedelemszerzésre berendezkedett fedél nélküli emberekkel történő kapcsolattartás. Célunk olyan segítséget nyújtani számukra, mellyel megelőzhetjük a közvetlen vagy közvetett életveszélyt. Fontosnak tartjuk,
KOPOGTATTUNK?”
Arra a térre tartottunk, ahol hetek
hogy az utcán élő emberek felismerjék: már azzal is javíthatnak
óta két hajléktalan alszik - egy
helyzetükön, ha megpróbálják igénybe venni a hajléktalanellátó inpadon. Hetente többször is meglátogatjuk őket. Teát, csokit vitézmények valamelyikét. Problémát jelent a párok elhelyezése, hiszünk nekik, és kicsit elbeszélgetünk velük. Mikor megérkezszen az ellátórendszer férfi és női egyéni problémaként, külön prótünk a térre, a hűlt helyükön csak
bálja kezelni a hajlék nélkül élők gondjait. Az utcai szolgálat műköa takaróik hevertek. Kiszálltunk
az autóból. Körbenéztünk, de
désének megkezdése óta több mint 300 emberrel vette fel a kapnem találtuk őket…
- Nincsenek itthon! Menjünk! –
csolatot. 2005-ben 358 esetben nyújtottunk konkrét segítséget utcán
mondta végül a munkatársam.
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élő ügyfeleinknek. Az utcai szociális munka során
is nyújtunk adminisztrációs segítséget, 2005-ben
69 alkalommal segítettünk ügyfeleink személyi igazolványának, lakcím-, TAJ számának, és adókártyájának, anyakönyvi kivonatának beszerzésében,
illetve intéztük segélykérelmüket. Rászorultságtól
függően segítünk konzervek, egyéb élelmiszerek,
ruhák, cipők, takarók, hálózsákok, derékaljak kiosztásával. Tavaly 66 alkalommal osztottunk valamilyen tárgyi eszközt. A számok nem tűnnek magasnak, ennek oka az, hogy a már több éve kialakított kapcsolatok eredményeképpen sok utcán
megismert ügyfelünk bejár a melegedőbe, és ha
szüksége van valamire, azt már a melegedő ügyfeleként intézi. Előfordul, hogy egy-egy utcán élő
ügyfelünk hivatalos, bejelentett munkát szeretne
kapni, esetleg egy újabb szakmát szeretne elsajátítani. Őket "modell" programunkba bevonva étkezési utalvánnyal szoktuk támogatni.
2. "SZÜKSÉGLETI” SZOLGÁLTATÁSOK
a) Étkezés
A melegedő nappali tartózkodásra alkalmas közös helyiségében található amerikai konyhánkban állnak rendelkezésre az étkeztetéshez szükséges berendezések (kiszolgálópult, mosogató, konyhaszekrények), valamint a technikai berendezések (villanytűzhely, hűtőgép, szeletelő gép, mikrohullámú sütő). Legnépszerűbb szolgáltatásunk az étel (margarinos kenyér) és az ital (tea) osztása. Naponta 120 adag kenyeret, télen 120-150 liter, nyáron 90-120 liter teát osztunk ki a rászorulóknak. A
kulturált körülményeknek köszönhetően ügyfeleink gyakran (2005-ben 608 alkalommal) fogyasztják
nálunk az általuk hozott, és a melegedőben elkészíthető ételeket is. Látogatóink 2005-ben összesen
29.280 esetben vették igénybe a melegedő étkezést biztosító szolgáltatásait. Újdonság volt, hogy
egy étel házhozszállítással foglalkozó cég jóvoltából átlagosan heti egy alkalommal meleg ételt tudtunk kínálni ügyfeleinknek.

A Práter utcai Nappali Melegedő Utcai Gondozó Szolgálatának
tevékenysége 2005-ben
szolgáltatás
eset
bejelentés kivizsgálása

43

krízisintervenció

70

adminisztrációs segítség

69

szállóra kerülés segítése

19

egészségügyi ellátáshoz juttatás, illetve szállítás

44

lábadozóba történő elhelyezés

24

munkahely-, illetve tanfolyam keresés

6

étkezési támogatás

17

tárgyi eszköz segítség (takaró, ruha, lábbeli)
összesen:

66
358

b) Tisztálkodás
A Népjóléti Minisztérium pályázatának segítségével 1998ban kialakított, majd a Fővárosi Önkormányzat pályázati
támogatásából megújított mosodánkat 2005-ben összesen
1.027 alkalommal vették igénybe. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 4 ember mos nálunk. Mosás után lehetőség van a ruhák vasalására is, melyet általában az állást
keresők, illetve a valamely "rendhagyó" eseményre (tárgyalás, temetés, stb.) igyekvők használnak. A tisztálkodáshoz szappant, sampont, törülközőt, és szükség szerint
fürdőköpenyt biztosítunk. 2005-ben 2.103 alkalommal zuhanyoztak nálunk. A borotválkozáshoz borotvahabot és
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pengét biztosítunk. Tavaly 1.299 olyan borotválkozást regisztráltunk, melyhez mi szolgáltattuk az
eszközöket, ez naponta átlagosan 5 alkalmat jelent. Intézményünkben ezeken kívül lehetőség van
hajszárításra és hajvágásra is.
3. „Adminisztratív szolgáltatások” Ügyintézés (iratbeszerzések, iratpótlások, kérelmek)
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A Práter utcai Nappali Melegedő ügyfélforgalma 2005-ben
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Nappali Melegedőnkben 1994 óta
4 500
biztosítunk postacímet ügyfeleink
4 000
számára, valamint segítséget
3 500
3 000
nyújtunk iratok beszerzésében és
2 500
pótlásában is. A hivatalos ügyek
2 000
intézését úgynevezett egyéni
1 500
adatlapokon regisztráljuk, melyek
1 000
tartalmazzák az ügyfél adatait, va500
0
lamint az ügyintézés célját (illetékmentességi kérelmek, anyakönyvi
kivonatok, stb.) és időpontját.
2005-ben 3.038 alkalommal vették
igénybe valamelyik adminisztratív szolgáltatásunkat. 1.966 hajléktalan igazolványt állítottunk ki, illetve érvényesítettünk, a 2004 évihez képest ez közel 30 %-os visszaesést jelent. A személyes iratok
beszerzéséhez nyújtott segítségek száma azonban összességében 50 %-kal emelkedett a korábbi
évhez képest.15 Összesen 135 (23%) alkalommal segítettünk ügyfeleink anyakönyvi kivonatának beszerzésében. Személyi igazolványokhoz 218 (77%) lakcímkártyákhoz 219 (61%) adókártyákhoz 168
(60%); Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági bizonyítványok kiállításához 166
(29%) alkalommal kértünk az illetékes hatóságoktól illetékmentességet.

be
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er
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mb
er

(összes ügy fél 31.595)

3. KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1. Munkaközvetítés
Melegedőnk egyik speciális szolgáltatása a munkaközvetítés, melyet 1997-ben vezettünk be az Európai Unió PHARE programjának segítségével. Munkaközvetítőnket a
HORVÁTH PISTA EMLÉKÉRE
PHARE támogatás lejárta után is folyamatosan üzemeltetjük. Hatékonyságá„Tudja maga mi van a halál után? Szerintem semnak növeléséhez, színvonalának megtartásához rendszeresen pályázunk mi. Meghalunk, eltemetnek, megesznek a bogarak és
kész. Az emberek azért mondják, hogy lélekben tokülső forrásokra. 2004-ben a BMSZKI és a Fővárosi Szociális Közalapítvány vább élünk, mert fáj nekik a semmi, az üresség, az,
hogy nem lesz belőlük egy morzsa sem. Az mondjuk
konzorciumi partnereként a hajléktalan emberek munkavállalásának és re- lehet, hogy a feketelyukakban van valami. Azt még
találták ki a tudósok mi lehet ott. De biztos nem
habilitációjának elősegítését célzó projektet adtunk be az EQUAL program nem
a Mennyország, vagy a Pokol. Arról nekem ne beszéláltal meghirdetett pályázaton. A támogatást elnyertük. 2005 első félévében jenek, nem hiszem egy szavukat sem.
Ha a feketelyukban van valami, akkor az lehet,
lezártuk az „Együttes Erővel” – Munkaerőpiaci Reintegráció a hogy a lélek odaszáll. No de hogy kerül oda? És feketelyuk sok van. Lehet, hogy nem is találkozunk már
Hajléktalanellátásban nevű projekt előkészítő szakaszát. Alapítványunk má- soha. Külön-külön feketelyukba költözünk. Ha mégsik egységével, a Kürt utcai Melegedőben működő „Fedél Nélkül” újság szer- sem csak morzsa leszek küldök magának egy jelet.
Valahogy megüzenem melyik feketelyukban vagyok.
kesztőségével szoros együttműködésben dolgozunk a megvalósításon. A Jöjjön oda. Ott is jól megleszünk.”
melegedőben álláskereső irodát működtetünk. Az álláskereső iroda működé- 2005.10.18-án halt meg, azóta nem üzent.

15

Zárójelben szerepelnek a 2004-es adatokhoz viszonyított %-os növekedések (2004=100%)
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si rendjének, szolgáltatási körének kialakítása, valamint az iroda munkatársainak képzése a végrehajtási szakasz első félévében, 2005. 07. 01-től 2005. 12. 31-ig megtörtént, így irodánk 2006 januárjában nyit meg. Az álláskereső iroda elsődleges célja, hogy biztosítsa ügyfeleink számára az infrastruktúrát az álláskereséshez, valamint, hogy alkalmi és állandó munkalehetőségeket kutasson fel
számukra.

"Szükségleti” szolgáltatások a Práter utcai Nappali Melegedőben 2005-ben
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen

Az új program bevezetése
2.668
2.520
44
87
202
168 mellett folytattuk hagyo2.563
2.400
38
71
142
119
mányos munkaközvetítő
2.635
2.520
43
91
111
124
tevékenységünket. 20052.618
2.520
50
95
90
97
ben összesen 5 helyről
2.495
2.400
36
87
154
134
2.701
2.640
43
91
235
109 103 munkaajánlatot kap2.426
2.520
39
60
163
127 tunk, sátorépítő, illetve
629
0
12
19
25
31 bontó (45), rakodómunkás
2.794
2.640
49
101
209
85 (11), állatgondozó (2),
2.615
2.400
58
92
228
112 építőipari segédmunkás
3.813
3.480
101
121
276
88
(45) munkák végzésére.
3.638
3.240
95
112
268
105
Közreműködésünk
56
31.595
29.280
608
1.027
2.103
1.299
esetben járt sikerrel. A
beérkezett munkaajánlatok legnagyobb része alkalmi munkát biztosított. A munkaközvetítésen túl
hirdetési újságokkal, és telefonhasználattal is segítünk a munkát keresőknek. Meggyőződésünk,
hogy a hajléktalanságból kivezető utak egyike a munkavállaláson keresztül vezet.

ügyfélszám

étkezés

ételmelegítés

mosás

fürdés

borotválkozás

2. Lakhatási Program
2002-ben támogatást kaptunk a Szociális és Családügyi Minisztérium meghívásos pályázatán, melyet (többek között) hajléktalan emberek lakhatásának alternatív megoldási programjaira írtak ki. Az
elnyert összeg albérleti támogatás biztosítására és egy lakóingatlan megvásárlására volt elegendő. A
program megvalósítását 2003-ban kezdtük meg, de átnyúlt 2004-es évre is. 2005-ben megváltozott
pályázati és megvalósítási feltételekkel ugyan, de lényegét tekintve szintén lakhatási támogatásra
nyertünk pályázati pénzt az Összefogás Közalapítványtól. Albérleti támogatásunk rendszerét egy
SzCsM pályázat megvalósítása során még 2000-2001-ben dolgoztuk ki. A projektben olyan fedél
nélkül élő emberekkel próbálunk együtt dolgozni, akik ténylegesen hosszú távon akarnak munkát vállalni, és esélyt adnak saját maguknak állapotuk megváltoztatására. A programban résztvevő ügyfeleink számára albérleti
támogatást nyújtunk. A támogatást azok a kliensek
vehetik igénybe, akik már
gondozási
kapcsolatban
állnak valamelyik munkatársunkkal, illetve vállalják
az együttműködést. A támogatások odaítélése minden esetben team-döntéssel történik. Albérleti támogatást az elmúlt évben 5
52

RÖNTGENLÁBÚ RIGÓ
Az idén a melegedőnkben történt esetek közül a következő a favorit nálam
és úgy gondolom sokáig nehéz lesz ezt a látogatóinknak túlszárnyalni.
- Szervusz Feri!
- Nem Feri, Zsolti érted Zsolti mondtam már, hogy a Zsoltit használom! kezdte egyik ügyfelünk erős hígító szagot hozva magával, mikor belépett
a melegedőnkbe, majd így folytatódott a beszélgetésünk.
- Oké Zsolti. Mi van veled, rég jártál nálunk?
- Nem láttátok a rigómat?
- A rigódat?
- Ide volt támasztva az utcára a falhoz.
- Nem, nem láttuk.
- Biztos? Ilyen piros szemű, röntgenlábú rigó volt.
- Mondom, nem láttuk.
- Megiszok egy teát, aztán megyek, megnézem odakint a fegyverest az ablakban. Majd jövök.
- Rendben Zsolti, gyere csak nyugodtan.

ügyfelünknek nyújtottunk összesen
14 alkalommal. Az együttköltözőkkel összesen 10 személy
részesült támogatásban, és jutott
lakhatáshoz.

Eredetileg a lakhatási programunk
részét képezte, hogy külön étkezési
támogatással segítünk azoknak a
klienseinknek, akik tartósan vállalnak munkát, és lakhatásuk, munkájuk megtartása segítségünk nélFél évvel a történtek után ismét felkeresett minket Zsolti. Mikor elindult
tőlünk nem bírtam megállni megkérdeztem tőle, hogy megtalálta-e múltkül gyakorlatilag lehetetlenné válna.
kor a rigóját.
A pályázat új végrehajtási mechaMeghökkenve kérdezte milyen rigóját. A piros szemű röntgenlábút.
Ahogy rám nézett, láttam rajta, hogy teljesen bolondnak néz, talán magánizmusa nem teszi lehetővé, az efban még sajnált is egy kicsit.
féle támogatást, így ezt saját forból próbáljuk megvalósítani. Ennek köszönhető, hogy 2005-ben rásból
csak nagyon
próbáljuk
kevés ügyfelünk
megvalósítani.
juthatott hozzá ehhez a segítséghez. 14 emberrel kötöttünk szerződést étkezési támogatás kifizetésére,
ők összesen 102 alkalommal kaptak étkezési jegy formájában. A támogatásról szintén a team dönt, a
kifizetés szerződés alapján történik.
A 2002-ben vásárolt lakóingatlanba – melyet kedvezményes fizetési feltételű albérletként adunk bérbe – 2005-ben új lakók költözhettek. A lakást addig bérlő fiatal férfi kisfiával nyáron beköltözhetett az
alapítványunk segítségével felújított VII. kerületi önkormányzati lakásba, melyet a Fővárosi Önkormányzat által a hajléktalanellátó szervezetek számára kiírt lakáspályázaton nyertünk. Ennek köszönhetően augusztustól új albérlőink vannak. A két gyermekét egyedül nevelő, férjétől elmenekült, bántalmazott asszony számára óriási segítség volt, hogy kedvező feltételekkel tudott albérlethez jutni.

MENHELY ALAPÍTVÁNY MÓDSZERTAN
FEANTSA (Európai Hajléktalanellátó Szervezetek Szövetsége)
Kevesen tudják, hogy 2004 októberében a hajléktalanokat segítő szervezeteket tömörítő FEANTSA Budapesten tartotta éves közgyűlését, amelynek témája a prevenció volt. A hajléktalanság megelőzésének számtalan
példájáról hallhattunk beszámolót a konferencián. Magyarországon a
TEGYESZ utógondozókat, az adósságkezelést mutattuk be a hajléktalanná válást megelőzését célzó programként. Nem beszéltünk viszont arról,
hogy kis idővel azelőtt szüntette be tevékenységét az a Sziszifusz Alapítvány, amely – egyedülálló módon – kifejezetten a lakásvesztés megelőzését tűzte ki céljául.
Ezen a konferencián, egészen pontosan a konferenciát követő éves közgyűlésen vették fel a Menhely Alapítványt a szervezet rendes tagjainak
sorába. Ezután megkapunk minden egyes európai vonatkozású szakmai
anyagot. Részt vehetünk a szervezet által működtetett munkacsoportokban, segítséget kapunk uniós pályázatokhoz, kapcsolatokat építhetünk,
Longhera: Lagymatag
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és egy képviselőnk minimális költségen részt vehet évente egy több napos konferencián, amelynek
témája mindig különböző.
2005-ben először vettünk részt először a FEANTSA éves konferenciáján és az azzal egy időben rendezett rendes közgyűlésén, amelyet novemberben Párizsban tartottak. A konferencia városházán került megrendezésre és témája a krízisellátás volt. A
résztvevők számát tekintve minden idők leglátogatottabb FEANTSA rendezvényéről lehetett beszélni.
A közel 500 résztvevő nemcsak a hajléktalan-ellátó
szervezetek munkatársai közül került ki, hanem
számos olyan szereplő (minisztériumok, önkormányzatok, rendőrség, pszichiátria, stb.) is képviseltette magát, amelyek valamilyen szinten érintettek a
hajléktalanság kezelésében. A konferencián alapítványunkat a Módszertan munkatársa képviselte.
PREVENCIÓ: JOGI TANÁCSADÁS A LAKHATÁS ELVESZTÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA ÉRDEKÉBEN

A hajléktalan emberek beszámolóiból ismert lakásvesztéseknek kétségtelenül csak kisebbik része
származik a lakáshoz kapcsolódó jogok ismeretének hiányából. Mégis jelentős azoknak eseteknek a
száma, amelyekben az időben érkező információ megváltoztathatta volna a történéseket. Ezért úgy
döntöttünk, hogy a Jogvédő Fórum keretén belül 2005 júliusában megkezdjük, illetve folytatjuk a
Sziszifusz Alapítvány által korábban végzett prevenciót célzó jogi segítségnyújtást.
A programot kifejezetten a még nem hajléktalan budapesti emberek számára hoztuk létre, elindulásáról a Budapesti Piac ingyenes újság hasábjain nyújtottunk tájékoztatást (közérdekű hirdetéseink
most is havonta jelennek meg az újságban). A program két részből áll. Dr. Sasvári Andrea minden
nap 12-14 óra között hívható telefonon, és jogsegélyt nyújt, majd három ügyfelet személyesen is fogad hetente azok közül, akiknek erre szüksége van. A telefonos tanácsadás gyakran megerősítésre
szolgál; olyan emberek hívják, akik bizonytalanok, és csak egy független, megbízható forrásból
származó megerősítést várnak.
A hívások száma nagyon változó. A hirdetés megjelenése után a megadott időtartamban gyakorlatilag folyamatosan csörög a telefon, egyébként három – hat hívás érkezik naponta. A 2005. évi fogadóórákra november elején már nem lehetett előjegyzéshez jutni. Ezen a gyakorlaton 2006-ban olyan
módon változtatunk, hogy csak egy hétre előre lehet bejelentkezni.
JOGVÉDŐ FÓRUM
Hajléktalanok Jogvédő Fóruma 2000 szeptembere óta működik a Menhely Alapítvány Módszertan keretében. A program keretében azoknak az embereknek nyújtunk jogi segítséget, akiket hajléktalanságuk miatt ért valamilyen hátrány,
sérelem. Heti egy napon tartunk ügyfélfogadást, amikor
személyesen bárki jöhet hozzánk, de kapunk írásban is sérelmekről szóló beszámolókat. A programot szinte teljes
egészében pályázati források felhasználásával működtetjük. 2005-ben a programban közreműködő jogász Dr.
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SOMODY GYULA:
KILÁTÁSTALAN RÍMEK
Hajléktalan, már öt éve fedél nélkül.
Tántorogva látja, ahogy egy ház épül.
Valami összeroppan benne legbelül,
A vágy töredezik kérlelhetetlenül.
Mindig meghal, ha egy ház bontásra kerül,
Rázuhan, ő ott marad temetetlenül.
Szelidítem a versem, de nem szelídül,
A reménytelenségük rajtam is kiül.

Sasvári Andrea, asszisztense Simon Viola volt.
Az elmúlt évben a program keretében 74 ember számára 98 esetben nyújtottunk jogi segítséget. 41 olyan ügyünk volt, amelyekben egyszerű jogi tanácsadással tudtunk segíteni. 33
esetben pedig jogi eszközökkel, illetve írásos
panasszal, személyes közbenjárással, vagy a
nyilvánosság segítségével próbáltuk megoldani az ügyeket. Minden esetben igyekszünk valamilyen jogi segítséget nyújtani a hozzánk
forduló ügyfeleknek.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

2005-ben két üggyel foglalkoztunk behatóbban. Az egyik, a néma koldulás tiltásával kapcsolatos alkotmánybírósági beadványunk volt,
amelyet a Társaság a Szabadságjogokért nevű
szervezettel közösen készítettünk el. A beadványban azokra az alkotmányossági probléHo Csi: Szakadék szélén
mákra hívtuk fel a figyelmet, amelyek a néma
koldulás tiltásával, szabálysértéssé minősítésével kapcsolatban felmerülnek. A másik jogszabály értelmező és módosítást előkészítő munkánk, amellyel a lakcím nélkül élő emberek hátrányos helyzetének megszüntetését kívántuk elősegíteni. A javaslat elkészítését az indokolta, hogy a hajléktalan
emberek államigazgatási eljárások során keletkezett sérelmeinek szinte mindegyike kapcsolatban
volt a lakcím, illetve az illetékesség problémájával. Az esetek kapcsán kialakított álláspontunk szerint
négy ponton sérülnek a lakcím nélküliek jogai. Ezt a véleményünket egy beadvány formájában fejtettük ki, amelyhez egy javaslatcsomagot mellékeltünk a jelenlegi szabályozás megváltozatására. A terjedelmes anyagot jelenleg más segítőszervezetekkel egyeztetjük, és heteken belül megküldjük az illetékes tárcák vezetőinek.
KÖZÉP MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS HAJLÉKTALAN MÓDSZERTAN
MOZGALMAS NYÁR
Nyár elején kaptunk egy levelet a minisztérium szociális szolgáltatási főosztályának vezetőjétől, hogy
a módszertan munkájára nyáron is számít, ezért a nyári szabadság alatt is legyen valaki elérhető. A
levélben még a nem olyan régen meghirdetett száz lépés programra való hivatkozás is szerepelt.
Nyár közepére el is készült a Szociális Törvény módosításának tervezete. A javaslat szerint – többek
között – az utcai szociális munkás csak a területen bejelentett lakcímmel rendelkezőket láthatta volna
el (miközben ugyanazon a településen a hajléktalan szállón továbbra is bárki, lakcímre való tekintet nélkül alhatott volna). Az újonnan létrehozott Szo- TÖRVÉNYEK
ciális- és Gyámhivatalok a jelenlegi Közigazgatási Hivatalokhoz képest sok- Két test egymást olyan erővel vonzza, amely egyearányban van tömegükkel és fordított arányban
kal több feladatot kaptak volna kevesebb vagy legfeljebb ugyanannyi alkal- nes
távolságuk négyzetével.
mazottal. Ilyen és hasonló végiggondolatlan elemek sorát tartalmazta az elő- (Newton törvénye)
körülmények között bármely gáznak azonos
terjesztés, amelyet „természetesen” az utolsó pillanatba kaptunk meg egyez- Azonos
térfogatában azonos mennyiségű anyag van.
tetésre, és így a véleményezésre csak néhány nap állt a rendelkezésünkre. (Avogadro törvénye)
a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező
Keményen tiltakoztunk, mivel az egész módosítást rossznak gondoltuk. Hajléktalan
személy, kivéve azt, akinek bejelentett lakóhelye
Majdnem sértődés lett a dologból, de végül az önkormányzati lobbi megaka- hajléktalanszállás.
(A Magyar Köztársaság Szociális törvénye)
dályozta a tervezet elfogadását.
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ORSZÁGOS KONZULTATÍV TANÁCS

Menhely Alapítvány

Egy sok éve megszüntetett intézményt akart a „Tizek Tanácsa” és a „Hajszolt” Egyesület újraéleszteni, amikor a miniszter asszonynak írt levélben kérte, hogy a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács minségéről
tára ismét működjön egy olyan érdekegyeztető fórum, amelyen a szolgáltatókat általuk választott
szervezetek vagy magányszemélyek képviselik. A kezdeményezésre összehívott
tanácskozáson a minisztérium azt javasolta, hogy a nemsokára megalakuló SzociáSÁRKÖZI LÁSZLÓ SZONETTJEI
„ZSARUNÁSZ”- CIKLUS
lis Tanács egyik kollégiuma legyen ez a testület. A delegáltak ezt rövid tanácskozás
XIII.
után elutasították, és kitartották eredeti kérésük mellett, hogy a konzultatív tanács a
…kék, ferde tekintet; ez egyre ostobább!
régi formájában alakuljon meg. Hónapokkal később a minisztérium is belátta, hogy
ott a másikon közöny; ez is magyar szokás;
mészfehér pofákon az undor ül - pogány!
ez a forma megfelelőbb, és megalakult a tanács.
gondolat sebes vagyok az öt érzék fokán:

2005. évi tevékeny-

arcok úsznak, állnak elém s oda szúrnak,
hatra; véső, hetedik - a srác haja sértő,
ő meg röhög újra, netán azért köhög…
Metró dörög, elmegy, egy úr inog, zörög

FINANSZÍROZÁS

A módszertani munkát ellátó konzorcium éppen egy évig kapott normatív állami
szatyra, késő - beveri, eres keze féltő,
támogatást, és – mivel a 2006-os költségvetési évben a módszertani intézmények
reszket; életet visz: olaj, pici hús, vaj,
kikerültek az állami normatíva alapján támogatottak köréből – többé már nem fog
bor, kenyér, ételecet, avas dohány nyomát
csontos ujjbegyében… a lelki ingovány
kapni. A támogatás a jövőben pályázati jellegű lesz, és természetesen összegszemegfog s nem eresz ma el; ökölre font fonák
sérti - piszmogása: ne lásd, eredj tovább…
rűen kevesebb, mint eddig. A döntéssel elvben egyet lehet érteni, hiszen valóban jó
lenne, ha a normatív támogatás a szociális szolgáltatásokat és nem a szolgáltatókat finanszírozná, viszont ez a döntést nem elvi, hanem pénzügyi megfontolás alapján szültetett.
MELEGEDŐK HÉTVÉGI NYITVA TARTÁSA
Egy érdekes véletlen folytán az év végén a sajtó számára kiderült, hogy a nappali melegedők nincsenek nyitva hétvégén, illetve csak azok vannak nyitva téli időszakban, melyek erre pályázati úton
kiegészítő forrásokat nyertek. Nem volt egyszerű elmondani, hogy a melegedők egyrészt azért nem
voltak nyitva az ünnepek alatt (hétvégén) mert, nem kaptak kiegészítő finanszírozást, másrészt azért
nem, mert nem is vállalták volna ezt a feladatot. Egy folyamatosan működő intézmény esetében érthető ez a fajta elzárkózás, hiszen a pályázat nyertesének „jutalma”, hogy munkatársait jól kizsigerelheti, és számolhat el mindenféle ellenőrző hivatal felé, akikből most nagyon sok van a civil szervezetek körül.
HAJLÉKTALANOK NÉPSZÁMLÁLÁSA
FEBRUÁR 3.
2005-ben elsőször – angol mintára – Budapesten és több vidéki nagyvárosban önkéntesek bevonásával utcai számlálást tartottunk. Az adatfelvétel óriási
sajtóérdeklődés mellett zajlott a szokásos február 3-i
adatfelvételünkkel párhozamosan. Budapest közterületeinek nem egészen egyharmadát sikerült a szakszolgálatok (utcai szolgáltok)
munkatársainak és az önkénteseknek bejárni. A számlálás alapján azt állíthatjuk,
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BÉKÓ: FÁZOM
a nyaram is hideg
a telem is hideg
lelkem bontatlan
nem kellek senkinek

hogy a bejárások időpontjában legalább háromezer fedél nélküli ember élt
Budapest közterületein.

Menhely Alapítvány

AZ ÖNKÉNTESSÉG

ségéről

A számlásban résztvevő mintegy száz önkéntessel elkezdtünk egy olyan
munkát, amelynek a célja azt lenne, hogy közösen kitaláljuk, hogy melyek
lehetnek azok a feladatok, amelyeket önkéntesek végezhetnek a hajléktalan emberek körében úgy, hogy az a hajléktalan embereknek segítség legyen, az önkéntes is hasznosnak gondolja, és a szakszolgálatok számára is jó. Sikerült megnyernünk a feladatra Szabó Veronikát, aki nagyon régóta végez önkéntes munkát különböző szervezeteknél. Több összejövetelt szerveztünk; önkénteseink utcán élő hajléktalan
emberekkel kirándultak a Normafához, egy másik alkalommal pedig parlamenti látogatást szerveztek.
törékeny vagyok
vétlen és védtelen
most is valaki
(éppen te) …

AZ ÉV MENHELYESE
A múlt évben a Menhely Alapítvány 15 éves születésnapi ünnepségén első
alkalommal átadtuk az év menhelyese címet, amelyet Felkai Béla krízisautós, gépkocsivezető; mindenki Bélája kapott. A díj egy kétszemélyes hét végi
üdülési csekk Galyatetőre. 2006 évben is lesz év menhelyese, de még nem
tudjuk, hogy ki.
AZ UTCAI KÉPZÉS
Részben kapcsolódott csak a módszertani munkához az utcai segítő szolgálatok számára előírt kötelező képzéshez kapcsolódó új tematika kidolgozása.
A „tizek” által menedzselt vállalkozásban a módszertan részéről Gurály Zoltán, Lengyel Eszter és Breitner Péter vett részt. A tanfolyamot szakmai továbbképzés programként sikeresen akkreditáltattuk, és megkerestük a minisztériumot azzal a kéréssel, hogy fogadja el a kötelező képzés tematikájaként is. Levelünkre még nem kaptunk választ.
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Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MENHELY ALAPÍTVÁNY KÖZÖTT
1999. JÚNIUS 14-ÉN LÉTREJÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN AZ ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGÉNEK 2005. ÉVI KÖLTSÉGEIRŐL
1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő

7.989,29

10,27

3.1.2.

Szociális Szolgáltató Iroda

5.944,04

7,64

3.1.3.

Gondozási Központ

17.005,04

21,86

3.1.

Gondozási Központ bérköltség

31.422,70

40,39

3.2.

Módszertani Egység

2.415,17

3,11

3.3.

„Vajda 3” Menhely

6.961,94

8,95

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

6.054,82

7,78

77.793,00

100,00

ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

hivatkozás
(szerződés
alapján)

szervezeti egység

3.1.1.

összesen
2. A támogatás költségfajták szerinti megoszlása:

költségfajta

a szolgáltatások közvetlen költségei (pénzbeli,
természetbeni juttatások)

13.373,68

17,19

a szolgáltatások működési költségei

24.494,11

31,49

a szolgáltatások bér-, bérjellegű költségei

36.567,96

47,00

amortizáció, karbantartás, felújítás, pótlás

3.357,25

4,32

77.793,00

100,00

összesen

58

Beszámoló a

1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

3.1.1.

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.1.1.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

3.158,26

39,53

3.1.1.2

a szolgáltatások működési
költségei

4.278,23

53,55

3.1.1.3.

amortizáció

552,80

6,92

7.989,29

100

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő összesen

3.1.2.

Szociális Szolgáltató Iroda

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.1.2.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

162,99

2,74

3.1.2.2.

szolgáltatások működési
költségei

5.561,49

93,56

3.1.2.3.

amortizáció

219,56

3,70

5.944,04

100

Szociális Szolgáltató Iroda összesen

59

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékenységéről

3.1.3.

Gondozási Központ

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.1.3.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

6.955,65

40,90

3.1.3.2.

szolgáltatások működési
költségei

8.487,40

49,91

3.1.3.3.

amortizáció

1.561,99

9,19

Gondozási Központ összesen

17.005,04

100

3.1.

3.1.1.

Gondozási Központ bérköltség

bérköltségek

Gondozási Központ bérköltség összesen

3.2.

Módszertani egység

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

31.422,70

100

31.422,70

100

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.2.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

0

0

3.2.2.

szolgáltatások működési
költségei

2.415,17

100

3.2.3.

amortizáció

0

0

2.415,17

100

Módszertani egység összesen

60

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2005. évi tevékeny-

3.3.

"Vajda 3" Menhely

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.3.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

2.051,17

29,46

3.3.2.

szolgáltatások működési
költségei

2.039,90

29,30

3.3.3.

bérköltségek

2.349,12

33,74

3.3.4.

amortizáció

521,75

7,50

6.961,94

100

"Vajda 3" Menhely összesen

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.4.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

1.045,61

17,27

3.4.2.

szolgáltatások működési
költségei

1.711,92

28,27

3.4.3.

bérköltségek

2.796,14

46,18

3.4.4

amortizáció

501,15

8,28

6.054,82

100

Práter utcai Nappali Melegedő

77.793,00

Mindösszesen
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2.1.

ráfordított támoga- költségek megtás
oszlása
közvetlen pénzbeni, természetbeni juttatás
(e Ft)
(%)

2.1.1.

élelem

4.361,11

32,61

2.1.2.

segély

4.193,30

31,35

2.1.3.

gyógyszer

904,15

6,76

2.1.4.

albérlet

3.538,95

26,46

2.1.5.

ruházat

376,17

2,82

13.373,68

100

közvetlen pénzbeni, természetbeni juttatás összesen

2.2.

a szolgáltatások működési költségei

2.2.1.

közüzemi díjak

2.2.2.

helyiség bérleti díjak

2.2.3.

ráfordított támoga- költségek megtás
oszlása
(e Ft)
(%)

5.674,47

23,17

207,33

0,85

posta és telefon költségek

5.016,95

20,48

2.2.4.

ügyviteli költségek

2.686,53

10,97

2.2.5.

egyéb

2.682,90

10,95

2.2.6.

gépkocsi üzemeltetés

1.376,68

5,62

2.2.7.

Nyomda, hirdetés, reklám

275,44

1,12

2.2.8.

biztosítás

621,50

2,54

2.2.9.

ügyvédi ktg

723,51

2,95

2.2.10.

illeték

258,66

1,06

2.2.11.

takarítás

1.013,51

4,14

2.2.12.

irodaszer, nyomdaköltség

525,49

2,15

2.2.13.

szállítás, taxi

1.345,36

5,49

2.2.14.

oktatás

745,36

3,04

2.2.15.

előfizetési díjak

295,06

1,20

2.2.16.

anyag ktg

1.045,36

4,27

24.494,11

100,00

a szolgáltatások működési költségei összesen
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2.3.

a szolgáltatások bér, bérjellegű költségei

ráfordított támoga- költségek
tás
megoszlása
(e Ft)

26.265,35

71,83

tandíj, ösztöndíj

5.008,00

13,70

megbízási díjak

5.294,61

14,47

36.567,96

100,00

2.3.1.

bér + járulékai, étkezési jegyek

2.3.2.
2.3.3.

a szolgáltatások bér, bérjellegű költségei összesen

2.4.

(%)

ráfordított támoga- költségek
tás
megoszlása

amortizáció

(e Ft)

(%)

2.4.1.

karbantartás épületek

521,56

15,54

2.4.2.

karbantartás gépkocsik

671,05

19,99

2.4.3.

karbantartás ügyviteli gépek

521,33

15,53

2.4.4.

karbantartás egyéb eszközök

571,00

17,00

2.4.5.

terv szerinti értékcsökkenés

1.072,31

31,94

3.357,25

100,00

amortizáció összesen

77.793,00

Mindösszesen
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