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A Menhely Alapítvány 2006. évi munkájáról szóló beszámolóban szereplő fotókat

Bazsa Tibor Zsolt,

a fedőlapot

Erdőhegyi Katalin,

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 a Fővárosi Tanács VB és négy civil szervezet: a Szeta, a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, az Újpesti Családsegítő Központ, az Oltalom Karitatív Egyesület. A kuratórium elnöke Dr.
Győri Péter, tagjai Csongor Anna és Tánczos Éva.

2006. 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
Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat
- Fedél nélkül – Hajléktalanok lapja
- 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
Bp. VII. Kürt u. 4.
koordinátor: Kepe Róbert
Bp. X. Mádi u. 15/a.
vezető: Gaál Mária
Bp. VIII. Baross u. 41.
vezető: Kártyás Irén

Tel/fax: 322-3423
Tel/fax: 322-3423
Tel/fax: 261-0672
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

2006. alapítványunk életében a jogszabályokkal, jogszabály-tervezetekkel való, általunk egyre kilátástalanabbnak érzett küzdelem, illetve az előző években kialakított nemzetközi kapcsolatok ápolásának, bővítésének éve volt.
A jogszabályokkal kapcsolatos véleményező, javaslattevő tevékenységünk elsődleges fóruma 2006ban is a „10-ek tanácsa” (Hajléktalanokat Segítők Budapesti Társasága) volt. Ennek, a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek érdekvédelmi tevékenységét ellátó egyesületnek a szervezetek által évente újraválasztott tíz magánszemély a tagja. A tanács havonta ülésezik, valamint képviseli a szolgáltatókat a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács negyedévente megrendezésre kerülő ülésein. A tagok májusi megválasztásakor – az előző évekhez hasonlóan – három munkatársunk került be a „10-ek tanácsába”.
A „10-ek tanácsa” tevékenységének meghatározó szerepe volt a 2005. végén elfogadott – a fedél nélküli
emberek ellátásával foglalkozó szervezetek működését alapvetően veszélyeztető – jogszabálymódosítások megváltoztatásában. A költségvetési törvény (2005. évi CLIII. tv.) úgy rendelkezett, hogy a
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civil szervezetek csak abban az esetben jogosultak normatív állami támogatás igénybe vételére, ha közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. Ezzel egy időben a szociális törvény (1993. évi III. tv.) módosítása szerint 2007. január 1-től, abban az esetben, ha a civil szervezet közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik, a normatív állami támogatás az önkormányzatokat illeti meg. Ez a két rendelkezés, azon túl,
hogy a civil szervezetek „államosításához” vezet, alapítványunk több intézményét (Kürt utcai Nappali Melegedő, Práter utcai Nappali Melegedő, utcai gondozó szolgálatok) is lehetetlen helyzetbe hozta volna. A civil szervezetek öszszefogásával a költségvetési törvény módosítását sikerült elérni, hogy az említett rendelkezést februárban hatályon kívül helyezték. Annak érdekében, hogy
a szociális törvény 127. §-ának 4. bekezdése ne lépjen hatályba a „10-ek tanácsa” a Fővárosi Önkormányzat segítségét kérte, és az felterjesztési jogával
élve kezdeményezte a jogszabály módosítását. A 2006. évi CXVII. törvény december közepén úgy rendelkezett, hogy az általunk kifogásolt paragrafus nem
lép hatályba, így a civil szervezetek a jövőben is közvetlenül fogják kapni az általuk üzemeltetett szolgáltatások után járó állami normatív támogatást.
Kevésbé voltunk sikeresek az utcai gondozó szolgálatok működési engedélyezéséhez kapcsolódó anomáliák, illetve az ennek eredményeként kialakult „kaotikus” helyzet megoldásának témakörében 1 . Az 1/2000 SZCSM rendelet tavaszi módosításában ugyan feltételként megjelent az azonos területen működő
szolgálatok együttműködési kötelezettsége és a regionális diszpécser szolgálattal való írásos megállapodás megkötése, de a jogszabály megfogalmazásának pontatlanságai miatt ennek be nem tartása komolyabb következményekkel
nem jár. A 2006 novemberében megjelent kapacitásszabályozásra vonatkozó kormányrendelet –
239/2006. (XI. 30.) Kormányrendelet – csak a civil szervezetekre vonatkozik, számunkra teszi igen nehézzé új szolgáltatások létrehozását, miközben az önkormányzatok és egyházak a továbbiakban is korlátozás nélkül indíthatnak új szociális intézményeket, tehát az utcai gondozó szolgálatok számának további növekedését ez az intézkedés sem fogja megállítani. 2 Ezzel párhuzamosan a normatív állami támogatás összege a 2005-ös 6,3 millió forintról 2007-re 5 millió forintra csökkent, ez a forrás a valóban
működő, a feladatot megfelelő szakmai szinten ellátó utcai gondozó
BÉKÓ: TALÁLKOZÁSAIM (2)
szolgálatok számára nagyon kevés, míg a nem működő, néhány esettalálkoztam hajléktalannal
kenyérre kért
ben csak papíron létező szolgálatok számára változatlanul nagyon sok.
nem hittem neki –
Az elmúlt évben alapítványunknál tovább folyt a 2004 végén elnyert
EQUAL Program megvalósítása, melyben fejlesztési partnerségi tagként
veszünk részt. A programban Práter utcai Nappali Melegedőnk és a Fedél nélkül – hajléktalanok lapja működik közre, szakmai eredményeinket
részletesen intézményi beszámolóikban mutatjuk be. A nemzetközi projekt keretében munkatársaink részt vettek több – a külföldi partnereink
által szervezett – konferencián is, illetve októberben a konzorcium tagjai
itthon látták vendégül a nemzetközi projekt szereplőit.

hát nem adtam
találkoztam hajléktalannal
piára kért
tombolt a tél –
hát adtam
találkoztam hajléktalannal
virágra kért
elcsodálkoztam –
hát tovább oldalogtam
találkoztam hajléktalannal
könyörgött életért
mondtam: hagyjon menjen innen
nekem sincsen

1 Az utcai gondozó szolgálatok 2005. január 1-től kapnak normatív állami támogatást. Az elmúlt két évben közel 50
szolgálat kapott Budapest területére működési engedélyt, miközben sem a tevékenység szakmai tartalma, sem a
szervezetek együttműködésének szabályai nincsenek meghatározva. A megelőző időszakban – amikor az Összefogás Közalapítvány pályázati keretből finanszírozta a tevékenységüket – a fővárosi utcai gondozó szolgálatok hálózata koordináltan működött.
2 Véleményünk szerint ez a jogszabály több ponton is alkotmányellenes, ezért a „10-ek tanácsa” a közeljövőben az
Alkotmánybíróságtól szeretné kérni felülvizsgálatát.
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2006-ban is részt vettünk a Feantsa tevékenységében, a Wroclawban megtartott éves konferencián,
melynek témája az otthontalan emberek egészségügyi ellátása volt, több munkatársunk is képviselte
alapítványunkat, ezen felül több alkalommal is szolgáltattunk adatokat a fedél nélkül élő emberek magyarországi helyzetéről a szervezet számára.
Tavaly fogadtunk vendégeket, elsősorban szakembereket, de laikus érdeklődőket is Dániából, Németországból, Belgiumból, Nagy-Britanniából, Hollandiából; a
különböző egységeinkben dolgozó szociális munkások
szakmai látogatásokon megismerkedhettek a varsói, római, bécsi, prágai hajléktalanellátó intézményrendszer
működésével.
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A HAJLÉKTALANOK ETIKAI KÓDEXE
Előszó
1.
2.
3.
4.

A Hajléktalanok Etikai Kódexe (továbbiakban: Etikai Kódex) a hajléktalanok életét meghatározó etikai normákat tartalmazza.
A hajléktalan lét olyan szabadon választott életforma, amely a hajléktalan
felelősségét meghatározó etikai elveken alapul.
A hajléktalan felelőssége a többi hajléktalannal, a szociális munkásokkal és
az egyéb szakmák képviselőivel való együttműködésre terjed ki.
A hajléktalan felelősséget vállal a szociális munkások érdekeinek érvényesítésében.

A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata

Az előző évhez hasonlóan 2006-ban is a Szociális és 5. A szociális munkás és a hajléktalan kapcsolata a kölcsönös bizalmon alapul.
Családügyi Minisztérium és Fővárosi Önkormányzat
6.
A szociális munkások számára jutatott javakból a hajléktalan nem részeáltal közösen létrehozott Összefogás a Budapesti Lasülhet.
A
hajléktalan
és a szociális szakma kapcsolata
kástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapít7.
A hajléktalan felelősséggel tartozik a segítő folyamatért, annak minőségévány biztosította a Központi Régió intézményrendszeért.
8.
A hajléktalan kötelessége, hogy folyamatosan nyomon kövesse a szociális
rének működtetését, fejlesztését. A külső férőhelyek
szakma fejlődését és változását.
finanszírozása lényeges előrelépés a segítséggel A hajléktalan társadalomhoz való viszonya
önálló lakhatásukat biztosítani tudó otthontalan em- 9. A hajléktalan a mindenkori kormányhoz lojális. Ezen elkötelezettségét
nyíltan vállalja, s az országgyűlési választások alkalmával a számára külön
kijelölt szavazókörben szavazatával ki is fejezi.
berek ellátásában, felhasználásával alapítványunk a
10. A hajléktalan önként vállalja, hogy csak a hajléktalanok számára fenntartott
bonos rendszert, Práter utcai Nappali Melegedőnkorvosi rendelőt és munkaügyi központot látogatja.
ben és „Vajda 3” Menhelyünkön lakhatási programokat üzemeltet. 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.
2006 tavaszán elkészült az Állami Számvevőszék hajléktalanellátó intézményrendszerrel kapcsolatos
vizsgálatának zárójelentése. Diszpécser Szolgálatunk, módszertani egységünk működését, valamint
Kürt utcai Nappali Melegedőnk és utcai gondozó szolgálata tevékenységét vizsgálták. Az általuk készített jelentést megkaptuk, ez intézményeinknél mindent rendben talált, illetve a jogszabályi háttérrel, az ellátórendszer finanszírozásával kapcsolatban tett néhány
olyan megállapítást, amely a jövőben segítheti a megváltoztatásukra
irányuló tevékenységünket.
2006-ban a Menhely Alapítvány
működésében a legfontosabbnak
azt tekintettük, hogy intézményeink
tevékenysége munkánk szakmai
színvonalának megőrzése mellett
folyamatos, komolyabb krízisektől
mentes maradjon, miközben rugalmasan reagálnak a fedél nélkül
élő emberek változó helyzetére és

Fegyó munkája
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A továbbiakban a Fővárosi Önkormányzattal 1999. június 24–én kötött Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően egységeink 2006. 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 01. óta működik. 2006-ban hétfőn, szerdán és pénteken 8-15 óráig,
kedden és csütörtökön 8-16 óráig tartottunk nyitva. Intézményünkben három szociális asszisztens, egy karbantartó-raktáros és egy takarító dolgozik. Az ügyeleteket adó szociális munkások a Hajléktalan Gondozási Központ teamjének tagjai. Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat két utcai
szociális munkásának bázisként szolgál intézményünk, továbbá a Fedél
Nélkül utcalap terjesztését, szerkesztését végző kilencfős stábnak is helyet
biztosítunk.
2006. január 23-tól január 31-ig és február 05-től február 10-ig éjszaka is
nyitva tartottuk melegedőnket. Erre több más fővárosi intézményhez hasonlóan a tél leghidegebb
időszakában került sor. Az éjszakai melegedés 14 napja alatt összesen 843 embert fogadtunk, az
épületben elhelyezettek maximális létszáma 79 fő volt. Az első éjszakán már 44 ember aludt bent,
onnantól kezdve mindennap ötvennél többen voltak nálunk. A projekt sikerességének főbb okai:
- olyan intézményt nyitottunk meg a leghidegebb időszakban a közterületen élő emberek számára éjszakára, melyet ők jól ismertek, használtak, melynek szociális munkásaiban megbíztak,
- teljesen koedukált „elhelyezést” nyújtottunk; a polifoamokon a párok egymás mellett alhattak,
- az általunk kényszerűségből nyújtott „minimálszolgáltatás”, fűtött helyiségben alvási lehetőség (földön), nagyon közel álltak ahhoz, amit ezek az emberek egyébként megszoktak,
- tudatosan igyekeztünk a „fapad rutinokat” elkerülni, folyamatosan jelen voltunk az ügyfelek által
használt épületrészekben és
A Kürt utcai Nappali Melegedő ügy félforgalma 2006-ban
a kialakuló konfliktusokat pró(összes ügy fél 47.720)
báltuk azonnal feloldani.
A megvalósítás során nehéz5 000
ségekkel is küzdöttünk:
4 000
- az épület teljesen alkalmat3 000
lan volt a feladatra (egymás2 000
ból nyíló terek, a matracok
1 000
sem fértek be, a fürdőhelyisé0
gek előtereinek használata
miatt tisztálkodási lehetőséget
csak a melegedő nyitvatartási
6
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szükségleteire. Örömmel mondhatjuk el; ez tavaly sikerült, bár egyes szolgáltatásaink esetében ennek érdekében minden erőtartalékunkat mozgósítanunk kellett.
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idejében, nappal tudtunk biztosítani),
Menhely Alapítvány
- nem tudtuk a létszámot megfelelően szabályozni, az 55, maximum 60 ember elhelyezésére lehető2006. évi tevékenységet biztosító helyiségekben 75-79 ember befogadása több alkalommal kritikus, alig kezelhető helységéről
zetet eredményezett (ezen a „sétatávolságban” lévő, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett Murányi utcai melegedőben működő női éjszaA Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek egészségi
kai szállás koedukálttá tételével próbáltunk segíteni,
állapota 2006-ban (összes adat 5.673)
de erre az időjárás javulása miatt végül nem került
sor),
tartósan
- melegedő összesen 15 napig volt nyitva, így értecsökkent munkamunkaképtelen
átmenetileg
képességű
lemszerűen nem lehetnek adataink arról, hogy az ál22%
munka9%
talunk kialakított működési módot hosszabb ideig
képtelen
fenn tudtuk volna-e tartani.
7%
2006-ban az Összefogás Közalapítványtól pályázati
támogatást kaptunk a téli, éjszakai melegedés biztomunkaképes
62%
sításának költségeire, a projektet csak abban az
esetben kell megvalósítanunk, ha azt az időjárás indokolttá teszi 3 .
Labdarugó Világbajnokság
Hagyományainknak megfelelően idén is lehetőséget biztosítottunk ügyfeleink számára, hogy Nappali
Melegedőnkben megnézhessék a Németországban megrendezett világbajnokság mérkőzéseit. A
mérkőzések előtt és a szünetekben adományok felhasználásával szendvicseket, üdítőitalokat biztosítottunk a szurkolóknak. A technikai feltételek Filmklub szolgáltatáDVORCSÁK GÁBOR:
sunk révén (kivetítő, videó) adottak voltak. A mérkőzések alatt alaVOLT EGY CSÖVES, NEVE…
pítványunk és társintézményeink szociális munkásai valamint önVolt egy csöves, neve
Szemi. Nem ismerős, de
kéntesek adtak ügyeletet, munkájáért díjazásban senki nem részeholt. Nem akart
sült. A mérkőzéseket (összesen 19 estén) átlagosan húszan nézték,
koldulni másnak.
Ölték agyon. Rúgták.
összesen 362 látogatónk volt. A közvetítéseket a legkiszolgáltatotKik? Ugyan már. Zár.
tabb emberek, jellemzően utcán, közterületen lakó fedél nélküliek
Volt csöves Szemi
egy neve ismerős
látogatták. Az általunk kínált lehetőséget annak ellenére is fontosnem de holt másnak
akart nem koldulni
nak tartottuk, hogy Budapest több pontján ingyenesen meg lehetett
kik ölték rúgták
már agyon ugyan
tekinteni a meccseket. Ezt visszaigazolta – többek közt – a közvetízár ugyan zár már
tések, oldott, közvetlen és egyenrangú légköre, és a meghirdetett
Szervusz Csövi!
Hol lehet, ki meghalt,
góltotó játék sikere (szinte minden látogató részt vett az eredméhol lehet most Szemi?
nyek megtippelésében, a legszerencsésebbek hálózsákot, mobilte- Talán valahol,
messze távol
lefont és CD lejátszót, zsebrádiót nyerhettek).
csövezik egy szekéren
visszagondol, milyen
volt, milyen mikor élt,
koldulni a réten.
Bocsánat virágot
Szedni a téren?
Ave Ceasar, Imperator
Hajléktalan a kukában
táncol.
- üveg borral a kezében,
üres iszonyat ne legeljen a
szemében.

3

Melegedőnktől 2006-ban 47.720 alkalommal kértek segítséget a rászorulók (33.253 férfi – 70 %, 14.467 nő – 30 %), ami a korábbi
évekhez hasonlóan 190 fős napi átlagforgalmat jelent. A segítséget
kérők között a nők aránya emelkedett (2004-ben 25 %). A legtöbben
2006. január 30-án keresték fel minket, ekkor 316 ember járt nálunk.
Továbbra is célunk, hogy szolgáltatásainkkal elősegítsük ügyfeleinek élethelyzetének megváltozását, a kivezető utak megtalálását.

Melegedőnket a közalapítvány kuratóriumának értesítésétől számított 48 órán belül kell megnyitnunk.
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A nappali melegedőkre vonatkozó előírásoknak megfelelően intézményünkben tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk. A tisztálkodáshoz kapcsolódóan krízishelyzetben lakossági felajánlásokból tudunk ruházatot adni. Törölközőt, szappant, sampont, borotvát, hajszárítót, mosóport is
használhatnak ügyfeleink. Ezt a szolgáltatásunkat naponta átlagosan 20 fő veszi igénybe, 2006-ban
összesen 4.312 alkalommal tisztálkodtak, vagy mostak nálunk a rászorulók, és 1.326 esetben segítettünk ruházat pótlásában.

A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek jövedelmi
viszonyai 2006-ban
(összes adat 5.747)

egy éb

rendszeres TB.

1%

ellátás

alkalmi munka
9%

23%
állandó munka
2%
rendszeres
önkormány zati

nincs jöv edelme

ellátás

61%

4%

munkanélküli
ellátás
1%

Csomagmegőrzőnk szerda kivételével minden nap
nyitva van, napi átlagos ügyfélforgalma 20 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 2006-ban 3.938 alkalommal
vették igénybe ügyfeleink.
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

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 16.432
(„aktív”, vagyis az elmúlt öt évben minket legalább
egyszer felkereső) ügyfél szerepel.
2006-ban 5.883 ügyfél (4.484 férfi – 75 %, 1.399 nő
– 25 %) járt nálunk. Összesen 18.354 alkalommal
kerestek fel minket, és 38.394 különféle ügyben
nyújtottunk számunkra segítséget. Egy ügyfelünk
2006-ban átlagosan háromszor fordult meg nálunk,
és két-három problémája megoldásában kérte segítségünket. A legtöbben 2006. március 1-jén voltak
irodánkon, ekkor 178 ember keresett fel minket. Az
elmúlt évben Ügyfélszolgálati Irodánkon az ügyfelek
száma és az ügyintézések száma is csökkent, ezt
annak köszönhetjük, hogy a jogszabályváltozások
megkönnyítették az ügyintézéseket, így klienseik
segítségünk nélkül is könyebben hozzájuthattak
alapvető irataikhoz. 4
4 A 180/2005. (IX.9.) Kormányrendelet értelmében a hajléktalan emberek alanyi jogon részesülnek költségmentességben. Kérésünkre a Belügyminisztérium állásfoglalásban tette egyértelművé, hogy a költségmentesség megállapításakor az ügyfél hajléktalanságára vonatkozó nyilatkozatát el kell fogadni. Ennek eredményeként a rászorulók nem
kényszerültek arra, hogy irataik pótlásában segítségünket kérjék.
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Az előző évekhez képest jelentősen (háromszorosára)
Novemberi pénteki nap délutánján, az ügyfélnött azoknak az ügyeknek a száma, amikor ügyfeleink
szolgálati iroda zárásakor 15 óra előtt, a kapunál:
számára szociális alapon kezdeményeztük egészségüÉrkező szociális munkás: Szeretnék bejönni a
.............. teamre. (havonta egy alkalom)
gyi ellátásokra való jogosultság megállapítását. Úgy tűA kaput nyitó asszisztens: Az most nincs, két
héttel ezelőtt volt, és két hét múlva lesz, szerdán
nik, kezd beérni az a több éve folytatott munkánk, amivel
14-kor.
Szociális munkás: Akkor most hová menjek?
igyekeztünk felhívni a rászurolók és a társintézményeAsszisztens: Talán haza…
inkben dolgozó szociális munkások figyelmét, hogy a
TAJ szám megléte önmagában nem jogosít egészségügyi ellátásokra. Reméljük, ez a folyamat
tovább folytatódik, hiszen az egészségügyi reform következtében 2007 áprilisától a biztosítással nem
rendelkezők számára csak az életmentő és a súlyos testi fogyatékosságot megelőző beavatkozásokat fogják térítésmentesen elvégezni.
SZOCIÁLIS MUNKÁS I.

Ügyintézés

Ügyintézések a Kürt utcai Ügyfélszolgálati Irodában 2006-ban
jan. febr. márc. ápr. máj. jún.
júl. aug. szept.

Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

okt.

nov.

dec.

össz.

Információ közvetítés, tanácsadás

641

678

664

522

694

525

370

261

585

610

601

538

6.689

Adókártya beszerzés

318

278

201

125

176

149

163

127

237

202

253

158

2.387

Lakcímbejelentés

71

69

78

55

68

46

36

18

64

53

56

37

651

Iskolai bizonyítvány beszerzés

21

16

11

6

11

10

9

6

6

9

5

6

116

Csomagmegőrző jegy kiadás

5

6

5

2

1

3

3

4

2

4

6

2

43

23

23

24

18

29

16

15

7

20

14

11

9

209

4

2

4

1

5

5

4

1

1

1

2

1

31

41

29

25

23

27

15

17

15

22

19

19

18

270

Anyakönyvi kivonatok beszerzése

246

220

225

162

211

179

198

162

283

254

248

177

2.565

Költségmentesség elintézése

644

546

441

315

426

338

318

288

519

472

509

387

5.203

Személyi igazolvány beszerzése

321

230

220

147

201

177

214

153

276

248

239

184

2.610

Lakcímkártya beszerzése

326

223

192

135

201

176

146

106

254

230

234

172

2.395

Hajléktalan igazolvány kiállítása

552

521

512

465

516

507

453

419

658

596

689

562

6.450

TAJ szám beszerzése, pótlása

265

267

176

118

157

150

191

130

239

189

243

158

2.283

21

11

35

63

93

70

301

330

279

297

239

250

1.989

142

131

145

134

123

120

82

66

103

103

106

113

1.368

22

21

14

20

18

8

10

6

14

26

15

15

189

5

6

9

4

6

25

24

11

37

31

37

24

219

Egészségbiztosítás beszerzése

147

100

130

112

135

75

57

28

98

84

78

93

1.137

Társszervezetekhez való átküldés

115

125

124

70

83

64

56

40

78

101

108

73

1.037

Ruhajegy kiadása

31

14

17

17

9

2

1

4

3

15

20

20

153

Segélyjavaslat kiállítása

55

52

29

22

39

36

8

13

34

36

40

36

400

4.016

3.568

3.229 2.696 2.676 2.195

3.812

Fénykép készítéshez jegy kiadás
Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása

Postacím biztosítása
Recept kiváltásának támogatása
Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egyéb irat beszerzése

összesen

3.281 2.536

3.594 3.758 3.033 38.394

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 levélküldemények kézbesítésére, fogadására és a hajléktalan emberek magánleveleinek postázását,
kezelését is végzi. 2006-ban kb. 3.000 levelet adtunk fel, és 6.000 küldemény érkezett postacímünkre.
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Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, szemüveg

SZOCIÁLIS MUNKÁS II.

Ügyfélszolgálati Irodánkon az Összefogás Közalapítvány páéjjeli menedékhely
lyázati támogatásának felhasználásával továbbra is lehe- Tisztelt munkatárs!
éjjeli menedékhely
tőségünk van a rászoruló fedél nélküli emberek számára or- Alulírott
szociális munkása igazolom, hogy Kovács
vosi szakrendelésen felírt gyógyszerek, gyógyászati segéd- István a
szálló által működtetett utógondozásban részesül.
eszközök, szemüvegek kiváltására, illetve team döntés alap- Kovács
István személyi igazolványa lejárt,
ján önrész vállalása mellett hozzájárulunk fogpótlások, fog- kérném segítségüket az okmány kiállításában.
sorok elkészítéséhez. Ugyanakkor a támogatás összegének
Budapest, 2006. 12. 06.
csökkenése és a rászorulók számának növekedése miatt önrész befizetését kell vállalniuk ügyfeleinknek, ez gyógysze- ÉJJELI MENEDÉKHELY
Köszönettel:
reknél 10 %, szemüveg kiváltásnál pedig 700 Ft/darab. Terszociális munkás
mészetesen van lehetőség arra, hogy ha valaki nem képes
ezt sem megfizetni, akkor team döntés alapján önrész nélkül is hozzájuthat gyógyszeréhez, szemüvegéhez, vagy gyógyászati segédeszközéhez. 2006-ban 1.368 alkalommal recept, 31 esetben
gyógyászati segédeszköz, 270 alkalommal szemüveg kiváltásában segítettük ügyfeleinket.
UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
Az utcai szociális munka integrált intézmény keretén belül működik, amelynek része az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat, Vajdahunyad utcai szállónk és melegedőnk is. Az utcai gondozó szolgálatok állami támogatása 2005-ben még 6.300 eFt/év volt, ez 2006-ban 5.750 eFt-ra csökkent. Ezt
tudtuk ellensúlyozni ez Erzsébetvárosi Önkormányzattal 2006 februárjában megkötött Közszolgáltatási Szerződéssel, amely 800 eFt támogatást biztosít szolgáltatásunk üzemeltetéséhez. Ezen kívül a
téli időszak folyamatos működéséhez az Összefogás Közalapítványtól is kaptunk támogatást.
Utcai Szolgálatunk egyben Speciális Utcai Szolgálatként is működik, ez azt jelenti, hogy a szükség
esetén a regionális diszpécser szolgálat kérésére Budapest és Pest megye teljes területén látunk el
kritikus helyzetbe került hajléktalan embereket.

Az utcai munkának nappali melegedőnk a háttérintézménye, biztosítja a megfelelő működéshez
szükséges feltételeket (iratbeszerzések, ügyintézések, interjúszoba stb.). Utcai szociális munkásaink
lakossági és egyéb bejelentések, ügyfeleink jelzései alapján és a terület bejárásakor kutatják fel a
rászorulókat; a szociális munka eszköztárát felhaszA "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott válaszok a Kürt utcai
nálva próbálják megoldani az utcán, közterületen élő
Ügyfélszolgálati Irodán 2006-ban
emberek problémáit. Együttműködnek a társszerve(nők, összes adat 1.367)
zetekkel és más utcai gondozó szolgálatokkal (mindszív ességi
ezt megerősítjük a téli krízisidőszakra megkötött
lakás
együttműködési szándéknyilatkozattal is). Utcai
37%
egy éb szociális
intézmény
Szolgálatunk nyári időszakban heti 30 órát, téli idő4%
átmeneti szálló
szakban a hét mind a hét napján délután 16 órától
7%
este 22 óráig működik. Egy–egy alkalommal 10-15
albérlet,
éjjeli
potenciális helyszínt látogatunk meg, illetve két célálágy bérlet
menedékhely
8%
lomás között a terület egyéb részeit is feltérképez22%
közterület, nem
zük. A téli időszakban a 2 fő főállásban foglalkoztalakás
egészségügy i
egy
éb
tott utcai szociális munkás mellé még további utcai
20%
intézmény
1%
szociális munkások alkalmazása szükséges, hogy a
1%
hét minden napján tudjunk szolgálatot teljesíteni.
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2006-ban 106 hajléktalan emberrel kerültünk kapcsolatba. 95 embernek adtunk takarót, illetve hálóMenhely Alapítvány
zsákot, élelmiszert és teát 641 alaklommal, gyógyszert 56 alkalommal, ruházatot 24 alkalommal ad2006. évi tevékenytunk. 38 rászorulóval valósult illetve valósul meg a rendszeres heti vagy napi kapcsolattartás, részleségéről
tes adataink róluk vannak. A nemek megoszlási aránya: 10 % nő, 90 % férfi. A gondozottak átlagéletkora 51 év, a legidősebb 76, a legfiatalabb 34
A "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott válaszok a Kürt utcai
éves. 57%-uk rendelkezik rendszeres nyugdíjszerű elÜgyfélszolgálati Irodán 2006-ban
látással, 1 ügyfelünknek alkalmi munkavállalói kis(férfiak, összes adat 4.380)
könyve van, amellyel rendszeresen jár dolgozni, a
többiek nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, egy éb szociális
szív ességi
átmeneti szálló
lakás
intézmény
ők gyűjtögetésből, guberálásból, koldulásból vagy al5%
31%
2%
kalmi munkákból élnek. Egészségi állapotuk leromlott,
albérlet,
amit a csökkent munkaképességűek viszonylag maágy bérlet
gas aránya is jól tükröz.
éjjeli
3%

menedékhely

83 esetben helyeztünk el embereket hajléktalanellátó
közterület, nem
26%
intézményekbe. 49 alaklommal valamilyen tartósabb
lakás
28%
elhelyezést nyújtó intézménybe szállítottunk, célintézegészségügy i
ményeink általában az időszakosan üzemelő lábadointézmény
2%
zó intézmények, vagy az egészségügyi centrumok
voltak. További 34 esetben vittük az utcán tartózkodó
embereket éjjeli menedékhelyre. Orvosi ellátáshoz 43 alkalommal segítettük az embereket a Szobi
utcai vagy a Dózsa György úti orvosi ellátást biztosító intézménybe. Nemcsak közterületről szállítottunk, hanem intézmények közti „fuvart” is végeztünk 6 alkalommal. Tipikus eset, amikor kórházból
való elbocsátás után hajléktalanellátó intézménybe vittük gondozottunkat. Speciális Utcai Gondozó
Szolgálatként 2006. november 1-től december 31-ig kilenc kerületen kívüli bejelentést is kaptunk. A
helyszínek közt szerepelt Kőbánya-Kispest, Rákoskeresztúr, XIV. kerület Egressy u., XIX. kerület Határ u., Kelenföld.
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 40 - 45 fő, az esetek többségében ennyi ember meg is jelenik a filmvetítéseken. A technikai feltételek biztosítottak: DVD és VHS lejátszó, kivetítő, vetítővászon áll rendelkezésünkre. 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.
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
11

egy éb
2%

egyik falára kihelyezett nagy üres lapra bárki felírhatja, hogy a következő időszakban melyik filmet
szeretné megnézni. A levetítendő filmek listáját három hónapra előre tervezzük meg, és úgy válogatMenhely Alapítvány
juk össze, hogy magyar és külföldi, könnyű és komolyabb, művész- és akciófilm is szerepeljen. Egy2006. évi tevékenykét közkedvelt régi film mellett főként az elmúlt 2-3 év filmterméséből válogatunk. A gyakori olvasási
ségéről
nehézségek miatt nem szinkronizált filmet
KITILTÁS
nem szoktunk vetíteni. Amennyiben hallásAz Ügyfél besétál. A Kürt utcai fürdő ajtaján meglátja a nevét. Felordít.
károsodott látogatja meg a klubot, akkor
– Na, már innen is ki vagyok tiltva! De hát nem csináltam semmit! Miért tiltottak ki?
A Szoc kérdez:
magyarul feliratozva vetítünk. 2006-ban az
– Maga 1966-ban született?
51 vetítésen összesen 1.399 látogató keAz Ügyfél meg se hallja. Üvölt tovább.
– Lakatos Sándor. Ide van írva, hogy Lakatos Sándor. Az én vagyok. De miért tiltottak ki?
reste fel klubunkat.
Látszólag a Szoc is bedühödik.
Beszámoló a

– Hagyja már abba az üvöltést és figyeljen rám!
Az Ügyfél ránéz. Nem szereti a szocokat.
– Mikor született?
– 1954-ben.
– Akkor nem maga van kitiltva innen, hanem egy másik Lakatos Sándor. Tudja, járnak ide
többen is Lakatos Sándorok.
Az Ügyfelet ez nem nyugtatja meg. Magában zsörtölődik tovább.
– Hát miért tiltottak ki engem innen? Majd leül az ügyfélszolgálatra az asztalhoz. A sor végére.
Fontos ügyei intézése végett jött a Kürtbe. Különben be nem tenné a lábát ide. Sokan vannak,
tolakszanak, mindenki ideges. De hát a személyit ellopták. Meg azt a rózsaszín kártyát is.
Amin lakcím ugyan nincs, de mégis mindig kérik. Pótolni kell.
A Szoc segít mindezt intézni. Ő a kulcs. Nála vannak a bűvös papírok.
Nagy sokára az Ügyfél sorra kerül. Közben megismerkedik a sorban mögötte ülővel. Végül is
valahogy el kell ütni az időt. Beszélgetnek. Szar a világ. Megértik egymást. Hasonlóan gondolkodnak.
Az Ügyfél végez. Egészen jó kedvre derül. Fogja a kapott papír-kincseket és továbbáll. Elköszön. A Szoctól és a Mögötte Ülőtől is. A Mögötte Ülő kerül sorra.
– Jó napot kívánok!
A Szoc magában mosolyog. Ismeri a Mögötte Ülőt. A klubból. Nyitott Ház a neve. Oda keddenként mindenki betérhet, kártyázhat, rejtvényt fejthet, zenét hallgathat, olvashat. És ehet-ihat
(jót mulathat?). Persze kizárólag sós és édes sütit és üdítőt.
A Mögötte Ülő is oda járt a párjával, amíg együtt voltak. Akkoriban csöndes volt. De valamin
összekülönböztek. Azóta külön vannak. A Mögötte Ülő azóta nem csöndes. Hangoskodik, veszekszik másokkal. Szar a világ – gondolja.
– Jó napot-jó napot! – szól a Szoc. – Hozom a kartonját! Mikor is született?
A Mögötte Ülő gépiesen mondja a rég megszokottakat, amit szinte mindenhol először kérdeznek.
– Nevem Lakatos Sándor, születtem 1966-ban…

NYITOTT HÁZ
Nappali melegedőnkben keddi napokon 1216 óráig nyolcadik éve Nyitott Ház és Rejtvényfejtő Klub várja látogatóit. Vendégeinknek lehetőséget biztosítunk napi- és hetilapok, hirdetési újságok olvasására. Hétről-hétre elérhetők a legfrissebb rejtvényújságok, melyek pályázatainak beküldésében
segítséget kaphatnak ügyfeleink. A fentiek
mellett kártyát, sakkot, társasjátékot biztosítunk vendégeinknek. A hozzánk betérőknek
módja van zenét hallgatni, számítógépet
használni. Apró könyvtárunk pedig az olvasni vágyókat szolgálja ki. A nyitvatartási
időben üdítőital automata működik az ügyféltérben, és óránként kekszet osztunk.

A klubot, illetőleg szolgáltatásait ügyfeleink feltétel nélkül igénybe vehetik, természetesen az alapvető
magatartási normák betartásával. A nyitva tartás során két szociális munkás ad ügyeletet, akiket látogatóink közül sokan szíveAz Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat ügyfeleinek
sen vonnak be a játékokba és
lakhatási viszonyai 2006-ban
fordulnak hozzájuk informáci(összes adat 100 hely szín)
óért. Klubunk kikapcsolódási
lehetőséget biztosít mindazok
számára, kiknek erre nem
teljesen fedetlen
közterület
nem lakás
akad egyéb módjuk. A megjealuljáró
20%
céljára szolgáló
lenők létszáma függ az időjá15%
hely iség
rástól, de természetesen van15%
nak, akik évek óta minden
kedd délután meglátogatnak
minket. A 2006-ban, 45 klubv édettebb hely
50%
alkalom során, 1.287 (átlagosan 28) fedél nélküli ember
vette igénybe szolgáltatásainkat.
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FEDÉL NÉLKÜL – HAJLÉKTALANOK LAPJA

Menhely Alapítvány

A Fedél nélkül – hajléktalanok lapja, az első magyar nyelvű utcalap 1993 első felében jött létre. Alapításához néhai Ungi Tibor, alapító-főszerkesztő a Menhely Alapítványtól kért és kapott segítséget.
Szervezetünk a mai napig ellátja a lap kiadójaként rá háruló kötelességeit. A
lap kezdetben négy A/4 oldal terjedelemben, egy A/3-as lapra fénymásolva
készült, pontosan akkora példányszámban, amekkorára igény volt. Az első
számokban az ekkor még formálódó hajléktalanellátó rendszerről, a friss
szociális törvény rendelkezéseiről szóló írások, üzenetek, versek, s grafikák
kaptak helyet. Az idő előrehaladtával a lap egyre következetesebben hajléktalan szerzők munkáit adta közre. Vételár – az első néhány számot kivéve –
nem lett megállapítva.

2006. évi tevékenységéről

Az alapító-főszerkesztő 1998-ban bekövetkezett hirtelen halála után változásokra került sor. Az alapítvány koordinátort alkalmazott, akit megbízott a
lap szerkesztőbizottsága és az alapítvány közötti kapcsolat tartásával, valamint az újság előállításának technikai feladataival és a terjesztőkkel való
kapcsolat tartásával. 2003-tól a feladatok bővülése, a lap fejlődése miatt az
alapítvány két részmunkaidős koordinátort alkalmaz, akik végre rendszerbe
szedhették a „hatszáz főt foglalkoztató” lap ügyeit. A 151. számunk megjelenésével változott formátum, azóta lapunk nyolc oldalon, kétszínnyomással,
nyomdában készül. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni,
2006-ban 7.500 és 13.300 között ingadozott. 2003-ban létrehozott Dokumentumtárunkban ma már több mint háromszáz szerző kétezernél több, még kiadatlan kéziratát őrizzük. Jelenleg a beérkezett kéziratokból újabb kötetre való anyag válogatását végezzük, hogy szerzőink ismét megjelenhessenek a könyvpiacon.
A lap terjesztése az évek alatt kialakult rendszerben zajlott 2006-ban is, 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.
Nyertes pályázataink segítségével bővült stábunk munkatársai a hét öt munkanapján adnak ügyeletet
a Kürt utcai melegedőnkben, minden délelőtt 9-12 óra közt, kivéve a hétfői és a pénteki napot, mikor
7-től 14 óráig vagyunk nyitva. Munkatársaink ügyeleti idejükben fogadják a hozzánk látogató terjesztőket; a lapterjesztést érintő adminisztráció elvégzése mellett problémáikat is regisztrálják, megbeszélik, az érintettel közösen megoldást keresnek rá.
Konfliktushelyzetekben sok esetben szükség van a
terjesztők közötti mediációra.
A lap létrehozása óta 1.415 terjesztőt regisztráltunk.
2006-ban 562 fő jelent meg közülük szerkesztőségünkben, ők összesen 8.257 alkalommal kerestek
fel bennünket lapvásárlás céljából, 4.032 alkalommal pedig egyéb ügyekben (esetkezelő beszélgetésre, engedélyt pótolni, vagy épp csak melegedni).
Teljes ügyfélforgalmunk 12.289 megjelenés, az átlagos napi ügyfélforgalom 49 fő.
Zámori Tibor munkája
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Nagyon fontosnak érezzük, így alapműködésünk részének tekintjük terjesztőink munkavégzésének
ellenőrzését, ilyenkor munkatársaink a munkavégzés helyén keresik fel terjesztőinket, munkavégzéMenhely Alapítvány
süket megfigyelik, elemzik az érintettel, felmérik a jelentkező igényeket, megbeszélik a híreket, ese2006. évi tevékenyményeket. Terjesztőink sokkal nagyobb bizalommal fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel
ségéről
„pályájukon” találkoztak, s nem csupán a szerkesztőségből ismerik. Az egyéni esetkezeléshez szintén kötődik utcai szociális munka, például krízishelyzet elhárítása miatt szükségessé válhat közterületen vagy lakás céljára alkalmatlan helyiségekben
A Fedél nélkül regisztrált terjesztőinek lakhatási v iszony ai
élő terjesztőink felkeresése. 2006-ban kollegáink
(összes adat 1.095 fő)
összesen 1.798 órát dolgoztak közterületen. Összeegy éb szociális
sen 4.725 helyszínt kerestünk fel, és 1.292 alkalomintézmény
mal találkoztunk regisztrált terjesztőinkkel. Mintegy
szív ességi
1%
albérlet,
lakás
átmeneti szálló
kétszázötven alkalommal kellett kisebb-nagyobb, a
ágy bérlet
16%
14%
terjesztés módjára vonatkozó problémára felhívnunk
4%
éjjeli
a figyelmet. Lapszámaink sorszámozása mintegy
menedékhely
11%
száz esetben volt segítségünkre az év során annak
egy éb
megállapításában, hogy ki sértette meg terjesztői
4%
szabályzatunkat. Hatvanegy alkalommal vontunk be
közterület, nem
terjesztői igazolványt, a büntetés hossza csak tizenegészségügy i
lakás
nyolc esetben haladta meg az egy hónapot, de hat
intézmény
49%
1%
esetben több mint egy év volt.
Beszámoló a

Pályázatokon elnyert támogatásokból lapunk végre
valódi szociális intézménnyé vált. Az Európai Unió EQUAL-programjától egy harminc hónap futamidejű programunk nyert támogatást, az Összefogás Közalapítvány támogatásával pedig egy, az előzőhöz kapcsolódó, tizenkét hónap futamidejű programot valósíthatunk, valósíthattunk meg.
Az EQUAL-programban a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, a Fővárosi Szociális Közalapítvány és a Menhely Alapítvány által létrehozott konzorcium részeként, a „Fedél nélkül megerősítése” projektelemmel két alapvető feladatot vállaltunk; egy Kiemelt Terjesztői mintacsoport létrehozását, valamint hatvanöt alkalommal 4×A/4 oldalon EQUAL-melléklet megjelentetését újságunkban.
A Kiemelt Terjesztői csoport létrehozásában három főállású szociális szakember működik közre. A
legjobban teljesítő és velünk együttműködni kész terjesztőink közül választunk ki egy kb. negyven
főnyi csoportot, melynek tagjait megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, számukra egyéni esetkezelést biztosítunk, erősítjük az összefogást közöttük, elősegítjük kis munkacsoportok szerveződését,
melyek a magánéletbeli kapcsolatépítésnek is alapjai lehetnek. A külsőségeken (mint az egyenmellény) túl olyan közös mentalitást, követendő normákat kívánunk meghonosítani, mely többi terjesztőink felé is vonzó tud lenni. A közösen eltöltött időtől az
összefogás, az interperszonális kapcsolatok kiegyensúlyo- GRÁNITZ MIKLÓS: FEDÉL NÉLKÜL
Véredet nyakkendős férgek szívják,
zottabbá válását várjuk, az összefogás pedig érdekérvényePergamen bőröd csontjaidhoz tapad,
sítő képességük alapja. Az első másfél év folyamán huTorz tükrök felé terelgetnek,
Kátyúba térült a tisztes akarat.
szonöt főt neveztünk ki Kiemelt Terjesztői státuszba.
Naponta mankókkal ütlegelnek,
Keservet nem mulaszt hamis malaszt,
Munkaidőnk nagy részét, a végzett tevékenység jellegét teMagadat rongyokban miként becsülöd,
kintve az egyéni esetkezelés tölti ki, amikor kiemelt terjeszSzomorú fűzek hideg éji árnyéka alatt?
Száll a sóhaj süket fülek felé!
tőinket érintő problémák megoldásában segédkezünk. A
Hol van ki a mindennapiból ad?
gondozás keretében a segítő beszélgetés eszközével próBámul csak, ki könnyeket ejthetne,
Jöjj megváltás, vajúdjál fordulat!
báljuk a terjesztő személyiségének minden oldalát komplex
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módon feltárni, a pszichés,
addiktológiai, kapcsolati, szociális
helyzetet is megpróbáljuk feltérkééletkor
férfi
nő
összesen
pezni, hogy az életutat megtörő
25-45 év közötti
8
6
14
momentumokat megtalálhassuk,
és segíthessünk azokat feldolgoz45-50 év közötti
4
3
7
ni. A – lehetőség szerint heti rend50 évnél idősebb
2
2
4
szerességgel zajló – segítő beösszesen
14
11
25
szélgetések során nem csak az
aktuális problémákról, de általános témákról, aktualitásokról, pletykákról is szó esik. 2006-ban ezernél több ilyen beszélgetésen vettünk részt, mintegy hétszáz munkaórát fordítva erre.
Szociális munkásaink az egyéni esetkezelés mellett csoportmunkát is végeznek. A kiemelt terjesztői
klub a résztvevők csoportként való szerveződéséhez nyújt segítséget. Közös tevékenységgel, élményekkel igyekszünk e terjesztők közti megértést, összefogást segíteni, hogy idővel közös akarattal,
közös tervekkel legyenek képesek hozzánk fordulni. Olyan közösség formálását szeretnénk segíteni,
amely túlmutat az EQUAL projekt időkorlátjain, s hosszabb távon hajthat hasznot. A kiemelt terjesztői
klub szabadidős tevékenység; három órás foglalkozás, melyet minden Kiemelt Terjesztő illetve egyegy meghívott vendégük látogathat. A foglalkozásokat egy vagy két szociális munkás és egy önkéntes vezeti.
Az EQUAL-projekt másik részében a megvalósítás időszakában, azaz 2005. 07. 01 – 2007. 12. 31.
közt minden lapszámunkban, 4×A/4-oldal terjedelmű mellékletet jelentetünk meg az EQUALprojektről. A melléklet áttekintést ad a projekt egészéről, és időről időre bemutatja annak elemeit külön-külön, beleértve az elért eredményeket, a nehézségeket. Megszólaltatja a benne dolgozókat és a
célközönség tagjait, ezzel biztosítva a projektnek a megvalósítók és a célcsoport általi folyamatos
nyomon követését, értékelését, visszajelzéseinek fogadását. A „Szolgáltatói oldal” kialakításával a
projekt, valamint más munkaerő-piaci és szociális szolgáltatók által nyújtott elérhető szolgáltatásokról, lehetőségekről adunk hírt.
A feladat elvégzésére három régi szerzőnket kértük fel, munkájukat a szerkesztő fogja össze. Az általunk részmunkaidőben alkalmazott hajléktalan ember állítja elő a mellékletet, beleértve a teljes
munkafolyamatot, tehát a megjelenő hírek, interjúk, tudósítások elkészítését, megírását, gépelését,
tördelését, mint szellemi munkát, továbbá a melléklet nyomtatását, sokszorosítását is. Munkájukban
a szerkesztő nyújt segítséget, aki egyéb feladatai mellett szervezi a mellékletkészítők munkáját, biztosítja a munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket, szükség esetén segítséget nyújt, ösztönzi a közös megoldások megtalálását. Hetente egyszer a három mellékletkészítő és a szerkesztő teamjén beszéljük meg a munka menetét, a munkafolyamatok kapcsán kialakuló nehézségeket, illetve a
felmerülő ötleteket.
Az EQUAL-program megvalósítására 2007. 12. 31ig összesen 32.142.000 forintnyi támogatás áll rendelkezésünkre.
A Fedél nélkül kiemelt terjesztőinek
életkor szerinti megoszlása

Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány támogatásával
2005. november 1-jén a „Hajléktalan személyek foglalkoztatási programjának támogatása” című pályázat
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Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

végrehajtását kezdtük meg, melyet 2006. november 30-án sikeresen lezártunk. Az EQUAL-projekthez illeszkedő programban kiemelt terjesztőink részére a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal szerződést köMenhely Alapítvány
tünk, és a mindenkori minimálbér alapján nyugdíjjárulék megfizetésével szolgálati időt vásárolunk. E
2006. évi tevékenyprogram keretében – Magyarországon talán először – hivatalosan is elismertté válik néhány utcalapot
ségéről
terjesztő hajléktalan ember rendszeres munkavégzése, mely növeli biztonságérzetüket és csökkenti kiszolgáltatottságukat. A projekttel elnyert
Fedél nélkül – hajléktalanok lapja
2006. december 14. XIII. évfolyam 324. szám
10.978.000 forint támogatásból egy szociális
APRÓHIRDETÉSEK
munkás alkalmazását, 18 terjesztő részére
Lakhatás
megfizetett szolgálati idő vásárlását és a lap
Fiatal, roma pár olcsó albérletet keres kertes házban, különálló szoba, konyhát. Max. 30.000
Ft-ot tudunk jelenleg fizetni, házkörüli munkákba besegítünk. Dunakeszi környéke, Rákos- egyedi sorszámmal való ellátását finanszíroztuk.
palota lenne ideális.
A szolgálati idő vásárlását a Léthatáron AlapítSzíveskedjenek a 70/666-99999-es telefonszámon jelentkezni, értesíteni Attilát és Icát.
ui.: járókát, kiságyat, babakocsit, gyermekholmikat elfogadunk.
vány támogatásával előreláthatóan 2007 közeTárskereső
péig folytathatjuk.
Beszámoló a

Kezdene-e valaki (hölgy) új életet vidéken, tanyán, egy eddig hajléktalan, 65 éves, látássérült férfival? Választ a szerkesztőségbe kérek.
Jelige: Tibor

Az EQUAL által finanszírozott három szociális
munkás és egy szerkesztő, az Összefogás
Közalapítvány által finanszírozott egy szociális
munkás, és lapunk két koordinátora képezi a Fedél nélkül jelenlegi teamjét, legfőbb döntéshozó fórumunkat, mely hetente ülésezik. A stáb minden tagja részt vállal a lap alapműködéséből, valamint
elvégzi az adott projekthez kötődő feladatokat.
A Fedél nélkül tevékenységének egy másik részében a társadalom egésze számára próbáljuk meg bemutatni a nálunk végzett munkát, illetve megpróbálunk a kisebb-nagyobb társadalmi közösségeket,
mikrokultúrákat megszólítani, célunk szerint elősegítve egyrészt lapunk, másrészt a hajléktalan emberek,
a hajléktalanság elfogadottságát. Elsőként említenénk a már-már lapunk alapműködéséhez tartozó kezdeményezésünket, művészeti pályázatunkat. 250. lapszámunkban, 2004 februárjában a BMSZKI és a
Menhely Alapítvány folyamatosan futó művészeti pályázatot írt ki hajléktalan emberek számára. Havonta
három kategóriában (vers, próza, grafika) a három-három legszínvonalasabb művet pénzjutalommal díjazzuk. Az első helyezettek nettó 5.028 Ft-ot, a második helyezettek 3.017 Ftot, a harmadik helyezettek 2.003 Ft-ot kapnak. A zsűri különdíjjal értékel
olyan alkotásokat, melyek nem férnek bele a kiírt kategóriákba, de magas
színvonalúak. Ilyenek lehetnek például gobelinek, agyagtárgyak, üvegtárgyak
vagy egyéb művek. A díjazott munkákat közöljük lapunkban, így szerzőink
egy része már hozzájuthat némi fizetséghez publikációiért. 2004 februárjától
2006 december végéig az összesen 668 beérkezett pályázat keretében
2.196 pályamunkát kaptunk, melyet 151 pályázó adott le. Ebből a 2006-ban
218 pályázat, összesen 616 pályamunka érkezett hozzánk 108 személytől,
18 új pályázó kapcsolódott a programba. A számok tükrében kijelenthető,
hogy a Fedél nélkül művészeti pályázata sikeres, hiszen évről évre egyre
több pályamű érkezik, mostanra gyakorlatilag csak töredéküket tudjuk megjelentetni lapunkban. Sikerünket alátámasztja, hogy a nyertes pályázók pénzdíjait lassan három éve teljes egészében a Fedél nélkül számlájára érkező lakossági adományokból finanszírozzuk. Novemberi díjátadónkat nagylelkű
támogatónknak köszönhetően – lassan hagyományosnak mondható helyszínen, negyedik alkalommal – a MÚOSZ székházában rendezhettük a tavalyi
évben is.
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YAMA: NEM ELÉG MELEGEDNI MEG IS KELL ÉLNI
Kegyetlen életem valahogy tengetem,
S másokkal nem tetszik, s valahogy ezt túl is élem.
Sötét utcákon gyalogolva, megfagyva,
Rám szakad az Isten összes átka!
Meddig kell...
eddig még
Egyáltalán miért...
Túlélnem ezt az egész szemetet.
Nem elég melegedni, valahogy meg is kell élni,
de egy ártatlan embert néha kellene ...,
amikor már minden kilátástalan,
s az egész világ lesz szabálytalan,
és nem szabad itt megfagyni?

2006-ban 21 önkéntes munkatárs segédkezett a
Fedél nélkül valamely munkafolyamatában. A legtöbben (10 ember) az idegen nyelvi fordítások elkészítésében jeleskedtek, van olyan önkéntesünk
is, aki a lap tördelését végzi. A legkülönlegesebb
önkéntes feladatot teljesítő pedig talán a DJ–ként
fellépő három zenész, akik jótékonysági rendezvényeken kívül szívesen zenélnek a Fedél nélkül
rendezvényen is (pl. ünnepélyes díjkiosztó).

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

2006 augusztusában nyertes pályázatunknak köszönhetően, három napig képviseltethettük magunkat a Sziget fesztivál Civil Falujának programjában. Saját sátorral rendelkeztünk, ami hatalmas
előnyt jelent Európa második legnagyobb fesztiválján. A három nap alatt mintegy kétszáz érdeklődőnek mutathattuk be lapunkat, vetélkedőket, felolvasásokat, filmvetítéseket és kerekasztal-beszélgetéseket rendeztünk.
Hát akkor befejezzük! Jól van?!
A megfagyás már hol van?
Beleöregedtünk ezekbe az évekbe
S úgy se hisz itt már senki az Istenben
Nem kell itt már melegedni, elég itt már megfagyni,
S olyan dolgokban hinni, amikből meg is lehet élni!

2004-ben készített weboldalunkat (www.fedelnelkul.hu) kéthetente frissítjük, archívumunkban immáron az utolsó 85 lapszámunk anyagát olvashatják az érdeklődők, akár szerzők szerinti bontásban is,
utcalap-linktárunk pedig ma is egyedülálló. Ismertségünket jelzi, hogy az eltelt év során számos kulturális oldal kért tőlünk engedélyt nálunk publikált művek újraközlésére.
2006 februárjától lehetőségünk nyílt egy lokális, s ma már netes adással is büszkélkedő rádióadóban
műsort készíteni a hajléktalanságról, ennek egyik kollégánk a szerkesztő-műsorvezetője. Minden hét
második szombatján fogható Budapest XI. kerületében a 93.5 Mhz – en, illetve elérhető a
www.fuzioradio.hu honlapon. A rádióműsorban a Fedél nélkül tevékenységének bemutatásán kívül
alkalom nyílik a győztes pályaművek bemutatására, illetve az EQUAL-programban részt vevő szakemberek részvételével élő beszélgetésekre. Jelenleg hasonló rádióműsor indítását szervezzük a Civil
Rádióban.
A nemzetközi projektben való részvétellel fellendültek nemzetközi kapcsolataink is. A konzorcium
nemzetközi koordinátora és asszisztense is stábunkból került ki. 2006-ban munkatársaink három különböző nemzetközi rendezvényen vettek részt, áprilisban Budapesten előadás tartottak a Fedél nélkül tevékenységéről holland szociális munkás
egyetemi hallgatóknak, májusban ott voltunk a
Madridi EQUAL Konferencián és szakembercserén; októberben pedig a konzorciumi partnereink által szervezett itthoni konferencián képviseltük lapunkat.
Az év utolsó napjaiban a Fővárosi Bíróság végre
bejegyezte a szerzőinkből alakult egyesületet. A
Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete október 13-i alakuló ülése óta már negyedik
kiállítását nyitotta meg. A tárlatokon szépirodalmi
és képzőművészeti alkotások egyaránt megtalálhatóak, a művek zöme eladó, így is segítve alkotóját.
Rusz Zoltán: Elfeledve, elhagyatva
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Eredményeinkkel nem vagyunk még megelégedve, jelenleg is INTERJÚ- RÉSZLET
további terveink vannak. 2007-ben legfontosabb feladatnak futó „Végül is az egészet úgy tudom meghaprojektjeink működtetésén túl a szerzőink által alapított egyesü- tározni, hogy az ember megássa a saját
sírját, de azt áldozatkész munkával és ott
let megerősödésének elősegítését tekintjük, annak érdekében, van készen a gödör, be lehet feküdni, ott
maradni, vagy be lehet fedni azt a nyohogy saját sorsuk alakításában sokkal többet tehessenek. Las- morult gödröt, tovább lehet állni, de a
attól még ott marad. Elfelejteni
san szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal re- gödör
sosem lehet.”
gisztrált terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük oldalszámunk további emelését, várhatóan elfogadják a már beadott felvételi kérelmünket, és csatlakozhatunk az Utcalapok Nemzetközi Szövetségéhez (INSP).
Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, színes lapot szeretnénk életre kelteni, mely kívülbelül méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű utcalapoknak. A laphoz
szorosan kapcsolódó, szociális munkásokból álló stáb öt-hatszáz hajléktalan ember sorsának alakulását képes figyelemmel kísérni, segíteni, ezért minden eszközt szeretnénk megragadni egyben tartására.

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 bánásmódot, hiszen itt egyéb, a
kommunikációt megnehezítő körülményeken is túl kellene jutni. Munkánk során törekszünk a fenti
problémák orvosolására, a vonatkozó jogszabályok és ezek gyakorlati alkalmazásának teljes körű
ismeretére, valamint ügyfeleink bizalmának elnyerésére, a velük való korrekt kapcsolattartásra.
Irodánk működési rendje és szolgáltatásai tavaly sem változtak, ügyintézési tevékenységünk keretében megpróbáljuk ügyfeleinket meglévő jogosultságaik alapján ellátásokhoz juttatni, és különböző juttatások formájában a munkába álláshoz és családjukkal való kapcsolattartáshoz segíteni. Irodánk, illetve tevékenységünk az évek során közismertté vált a fővárosban élő otthontalan emberek
között. Immár hetedik 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. A harmadik nyitvatartási nap dologi illetve bérköltségeit, az
elmúlt évekhez hasonlóan az Összefogás Közalapítvány pályázati támogatásából finanszírozzuk.
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2006 végéig – irodánk 1992 októberi megnyitása óta – 12.685 rászoruló keresett fel minket legalább
egy alkalommal. 2006-ban 5.528 esetben fordultak meg nálunk az otthontalan emberek, közülük 699
ember először járt irodánkban. Átlagos napi ügyfélforgalmunk 48 fő volt. 2006-ban az ügyfelek száma
7%-kal növekedett az előző évhez képest, miközben az ügyek még bonyolultabbá váltak. Az irodánkon folyó munka jelentős pszichés terhelést okoz munkatársaink számára. A súlyos leterheltség miatt
továbbra is 13,30 órakor kénytelenek vagyunk beszedni a személyi igazolványokat, vagyis az ezután
érkezőket már nem tudjuk fogadni. Mivel az ügyfeleink érkezési sorrendjét nem tudjuk kontrollálni,
ezért az ügyfélfogadási rendszerben azt a változtatást vezettük be, hogy a nyitáskor a jelen levő ügyfelek személyi igazolványait beszedjük, és ezeket az ügyfeleket fogadjuk először. Csak miután mindannyian sorra kerültek, szedjük be ismét a következő csoport személyi igazolványait, ezzel el tudjuk
kerülni, hogy az agresszívebb, de később érkező ügyfeleink ne furakodjanak előre, hanem várják ki a
sorukat.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

Ügyintézések a Szociális Szolgáltató Irodában 2006-ban
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
Havi átlag:

ÜgyfélÚj
szám ügyfél
627
662
805
635
424
391
271
242
320
339
389
423
5.528
463

Jogsegélyszolgálat

83
87
96
67
54
43
33
16
40
56
60
64
699
58

13
11
13
8
6
11
8
0
5
5
4
4
88
7

MunkaÖnkorAnya- Utazási Egyéb
Nyugnélküli el- mányzati sági el- utaliratbeellátás
látás
ellátás
látás
vány szerzés
239
231
273
159
163
126
96
91
104
93
135
92
1.802
150

89
66
105
56
30
27
13
18
43
42
45
48
582
48

185
150
170
105
81
50
37
35
43
67
58
46
1.027
86

10
13
11
16
2
3
1
2
5
4
3
1
71
6

131
125
156
216
114
110
98
58
99
135
135
278
1.655
138

208
146
193
140
101
71
42
30
57
43
58
33
1.122
93

A Szociális Szolgáltató Iroda szolgáltatásai 2006-ban
1.)

Nyugellátások ügyintézése

2006-ben 271 ember nyugellátási ügyében jártunk el oly módon, hogy levelezési címük is irodánk
postafiókja volt. Ügyükről külön nyilvántartást vezetünk, mely összes levelezésüket is tartalmazza.
Nyugellátásukkal kapcsolatosan összesen 1.802 esetben fordultak meg nálunk ügyfelek.
A 271 ügyből 145 jelenleg is folyamatban van, így ezek eredményéről még nem tudunk. A már lezárult 126 igény az alábbiak szerint alakult: megállapították és folyósítják az ellátást 70 ügyfelünknek;
elutasították a kérelmet (jogosultság hiányában, nem ment el orvosi bizottság elé, eltűnt, stb.) 56
esetben.
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 2006. évi összegét – 25.800 Ft/hó – és
egy ügyfél esetében csak egy évre eső folyósítással számolunk, elmondhatjuk, hogy irodánk
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Posta
156
197
272
192
59
83
36
62
60
28
39
33
1.217
101

Csekkbefizetés,
illeték
(Ft)
84.100
41.200
24.800
22.000
12.500
17.500
8.500
3.500
11.500
8.500
17.500
18.500
270.100
22.508

70X12X25.800Ft = 21.672eFt összegű ellátás igénybevételéhez segítette hozzá ügyfeleit kizárólag
ezen résztevékenységének keretében.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2006. évi tevékeny-

A fentiek mellett még több mint 140 olyan ügyfél nyugdíjügyében is eljártunk, akiknek nem irodánk
postafiókja volt az értesítési címe (hanem pl. hajléktalanszálló, ismerős, stb.), ami 689 ügyintézést jelentett. A megállapított ellátások közül a leggyaA Szociális Szolgáltató Iroda ügyfélforgalma 2006-ban
koribbak a rokkantsági és öregségi nyugdíj, de
(összes ügy fél 5.528)
ebben az évben is majd minden nyugellátási
forma intézése előfordult (özvegyi nyugdíj és
árvaellátás, öregségi és rokkantsági résznyug805
díj, rokkantsági járadék, stb.).

ségéről

900
800
700
600
500
400
300
200
100

662

635

A rendszeres szociális járadék és az átmeneti
járadék ügyekben a Nyugdíjbiztosítási Igazga424
423
391
389
tóság 2004 szeptembere óta, noha a vonatkozó
320 339
271 242
jogszabály nem változott, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgató állásfoglalása alapján
gyökeresen megváltoztatta a megállapítás feltételeit. Csak azokban az esetekben állapítja
meg ugyanis az ellátást, amikor a kérelmező
megrokkanásának időpontjában munkaviszonyban állt. Emiatt az ilyen igények túlnyomó többségét elutasítja a Fővárosi Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, hiszen 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. Kezdetben mi szociális munkások próbáltunk meg ügyfeleink részére a bírósági tárgyalásokon segíteni, azonban ez nem volt túl eredményes,
mivel bírósági képviseletre nincs jogosultságunk.
Ezért ügyfeleinknek az eljáró bíróságtól kérjük, hogy
pártfogói ügyvédet jelöljenek ki. Eddig 69 peres eljárást kezdeményeztünk a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál. Az eredményességről sajnos továbbra sem
tudunk beszámolni, mivel a Fővárosi Munkaügyi Bíróság továbbra is 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
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elősegítése a feladatunk. Tapasztalatunk szerint ügyfeleink egyre nagyobb része önmaga is képes
elintézni a munkanélkülisége jogán járó ellátásokat. Tavaly 582 esetben jártunk el munkanélküli járadék ügyében.
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2005. november 1-től a Foglalkoztatási Törvény változásával megszűnt a munkanélküli járadék, helyette az álláskeresési járadék, illetve az álláskeresési segély nevű ellátásokat vezették be, melyek
megállapítási feltételei is lényegesen megváltoztak. Mivel e
MÉG ILYET
pénzbeli ellátások feltétele a munkaügyi központtal való szoA férfi már három órája áll egy zsúfolt előtérben huszadmagával, mire
ros együttműködés, ezért ezekben az ügyekben a szükséges sorra kerül.
- jó napot, üljön le ide, mikor járt itt utoljára?
dokumentumok beszerzésével segítjük ügyfeleinket.
- igen rég, én csak egy utazásit…
Anyasági ellátások
3.)
Egyre kevesebb családos rászoruló keres fel bennünket az
anyasági ellátások ügyintézése céljából, s ennek az az oka,
hogy a Magyar Államkincstár és az Egészségbiztosítási
Pénztár Megyei Kirendeltségei egyre hatékonyabban végzik
dolgukat, illetve ezen a területen elenyésző az illetékességet
érintő jogvita. Ilyen ügyekben összesen 71 esetben jártunk el
ügyfeleink érdekében. Az anyasági ellátásokkal (ezek a családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) kapcsolatban a szükséges iratok
beszerzése, az igények benyújtása az illetékes MÁK-hoz,
egészségbiztosítási pénztárhoz, illetve önkormányzathoz, valamint vitás esetekben a probléma megoldása a feladatunk.
A szociális rászorultságtól függő anyasági ellátások közül a
megszűnt rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyett a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosító hatósági
bizonyítvány, illetőleg esetenként rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás igénylő támogatás megállapításában szoktunk
közreműködni. A korábban sokszor előforduló illetékességi
problémák jobbára ezen a területen is megszűntek, mivel az
önkormányzatoknak jóval kevesebb pénzbe kerül az átalakított ellátási formák finanszírozása.

- hozom a…, meg is van, még mindig utcán alszik?
- nem, a kiserdőben egy viskóban, csak egy utazásit…
- pillanat türelmet, csak elolvasom…
…az egyik férfi olvas…
- csak egy utazásit…
- azonnal, csak elolvasom, hogy…
… az egyik férfi tovább olvas…
- kapja a nyugdíját?
- milyen nyugdíjat?
- itt intézte tavaly, végül elment orvosi bizottság elé?
- nem tudom, nekem csak egy utazási kéne…
- na várjon má’ egy kicsit
- jó, jó, de…
A férfi (amelyik olvasott eddig) szája kinyílik, álla lejjebb foglal helyet.
- ember, figyeljen rám egy kicsit
- én csak egy utazásit…
- jóvan, jóvan, figyeljen má’. Maga nyugdíjas lett, megállapítottak magának tavaly januárban rokkantnyugdíjat
- nem baj, csak egy utazásit…
- nem érti, magának egy csomó pénze lehet a számláján, van számlája?
- van, de csak egy…
- jóvanmá, rám figyeljen, mag nyugdíjas, a határozat szerint havonta kell
kapjon 48.456 forintot, fölveszi maga ezt a pénzt?
- milyen pénzt?
- ezt, a nyugdíját.
- én nem vagyok nyugdíjas…
- Ne idegesítsen má, itt a megállapító, látja?
- jóvan, de nekem csak egy utazási…
- hagyjon má, magának egy csomó pénze van, nem érdekli?
- nem nagyon…, csak egy…
A férfi (amelyik olvasott) hitetlenkedve nevet
- haha, nem kell a lé, mi, na nézzük, mit ír a banki kivonat…
A férfi (amelyik olvasott) álla még mélyebbre kerül, igen halkan folytatja
- ember, magának másfél millió van a számláján, hallja?
A férfi (amelyik nem olvasott) lassan elveszti a türelmét
- én csak egy utazásiért jöttem, nem érdekel a nyugdíjügy.
- de nem érti, magának van másfél millió forintja?
- és akkor nem jár az utazási?
- de, de, csak…
-akkor megkaphatom?
A férfi (amelyik olvasott) megadja magát
- hát, persze, itt írja alá…
A férfi (amelyik nem olvasott) aláír, jegy a kezében.
- télleg nem érdekli a pénz, nem segíthetek valamit?
- köszönöm, nem, esetleg adhatna egy listát az ingyenkonyhákról
- hát, tessék
- köszönöm szépen, viszontlátásra
- viszlát.
Még ilyet…

4.)
Önkormányzati ellátások
Az önkormányzatok által folyósított ellátások közül a legfontosabbak irodánk tevékenységében: az egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (107 esetben), az időskorúak járadéka (13 esetben), az átmeneti segély (752 esetben),
valamint a közgyógyellátási igazolvány (157 esetben). A
közgyógyellátásra jogosult ügyfeleinknek – amíg meg nem kapják az ezt tanúsító igazolványukat –
kiváltjuk a szakorvos által felírt gyógyszereiket. A közgyógyellátás rendszere teljes egészében átalakult, ez azonban az ügyfeleink jogosultságán, hozzáférési lehetőségein lényegileg nem változtatott.
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406 esetben jártunk el aktív korúak rendszeres szociális segélye ügyében. 2005. szeptember 1-től
megváltozott a Szociális Törvény, ettől az időponttól az együttműködésre kijelölt szerv nemcsak a laMenhely Alapítvány
kó-, hanem a tartózkodási hely szerinti önkormányzat által kijelölt szerv is lehet. Ebből következően a
2006. évi tevékenyvidéki lakóhellyel rendelkező, ám életvitelszerűen a fővárosban élő ügyfeleink elvileg együttműködségéről
hetnének a fővárosi munkaügyi központokkal, családsegítő szolgálatokkal. Azonban nagyon sok vidéki önkormányzat helyi rendeletében kiköti, hogy az ellátás folyósításának feltétele a helyi munkaügyi központtal, családsegítő szolgálattal való együttműködés, s ez teljesen ellentmond a Szociális
Törvénynek, mely magasabb szintű jogszabály. Ezen esetekben megpróbáljuk az önkormányzatokat
rábírni a jogszabályi előírások
STORYBOARD, AVAGY TISZTELET A KARTONOZÓKNAK
08.45: Megérkezés az épületbe, az előtérben egy ausztrál-futball csapat komplett háromszáztizenkét fős szurko- betartására – több-kevesebb
lótábora melegít az összecsapásra. Legalábbis úgy tűnik, részben a hangulat mián.
sikerrel.
08.50: Kötelező triplakávé, katalizátor gyanánt.
09.00: Az ajtónak látszó zsilip meggondolatlannak tűnő kinyitása, melyen keresztül a kémiából ismert „diffúzió” Ráadásul a 63/2006. Korelvét követve, beáramlik 14 köbméter személyi igazolvány és a három legkorábban kelő.
mányrendelet, amely az ellá09.11: Megtudom végre, hogy a velem szemben ülő, az asszonynevén szerepel nyilvántartásunkban.
09.49: Megtudom, hogy az illető asszony ma jár itt először.
tás folyósításának részletes
09.56: Miután felvettem az adatokat, kiderül, hogy a hölgy uszkve 5 éve „napi-vendég”.
10.06: Kiderül, hogy mégis férfi.
szabályait taglalja, látszólag
10.12: B.A. Jubileumi (tizenötödik) leszázalékolási kísérletének nyitóünnepsége.
11.06: Éltes korú zárójelentések fénymásolása, öregségüket jól jellemzik az egyes darabokon jól kivehető ellentmond a Szociális TörTyrannosaurus lábnyomok.
vény illetékességi rendelkezé11.24: Fénymásolat elfaxolása az MTA Paleontológiai Intézetének.
11.36: Könnyű ebéd (Piedone Update menü) triplakávé No2.
seinek. A Szociális Törvény
11.37: M. L-né tápióbékésmátarapilisjászfaluhegyhelyi ARSZS ügyének kibogozása.
11.58: Mentális ping-pong telefonon a tápióbékésmátarapilisjászfaluhegyhelyi ARSZS ügyintézővel.
szerint a kérelmet a lakóhely
12.30: Újabb agysebész kongresszus M. L-né ARSZS kérelmét illetően, immáron a megyei vezető telefonos segítségével.
szerinti önkormányzathoz kell
13.02: Az ARSZS-ügy forródrótos boncolgatása a miniszterelnökkel.
benyújtani, míg a kormány13.11: Faxolunk a Pentagonba M. L-né segélye érdekében.
13.22: Telefon a Pápának.
rendelet szerint a kérelem el13.26: M. L-nét Boldoggá avatja a Vatikán, de még mindig nincs egyértelmű illetékessége ebben a naprendszerben.
bírálására – ha az Szociális
13.30: A kint várakozó öt ember személyigazolványának beszedése, soron következő ügyfél behívása.
15.30: A kint reklamáló (miszerint:”már reggel óta itt vagyok…”, „Itt vagyok dél óta, csak kint cigiztem”…stb), Törvény, vagy maga a rendehidegtől még piros orrú várakozó 38 ügyfél motiválása a következő nyitvatartási napon való megjelenésre, minlet másként nem rendelkezik –
dennemű szofisztikai eszköz teljes kimerítésével.
16.00: T. M-né csekély volumenű bevonulója mely túlnyomó többségében a „beadtam/nem adta be”, valamint a
az a szociális hatáskört gya„jár/nem jár” argumentumon alapszik.
16.10: T. M-né, reload, valamivel hangosabban és gazdagabb szókincs alkalmazásával, melynek során kiderül, korló szerv köteles, amelynek
hogy édesanyám egy pogány, uruk-hai, dzsedi, legalábbis az általam értettek alapján. Vendégelőadó érkezik:
H.T. személyében, aki T.M-né szavait tolmácsolja valamilyen indonéz-szigetvilág környékén beszélt nyelvre, illetékességi területén a kéamit másfél órával korábban sajátított el a közeli „XXX-büfé”-nyelviskolában 7dl Dragon-keserű elfogyasztásárelmező lakcíme van, s az
nak, mintegy grátiszaként.
16.12: T. M-né a „Hattyú halála” című magánszámával szórakoztatja a megfáradt szociális unkásokat, miközben igénylő lakcíme itt az a lakóH.T. a leningrádi Balett 2007 tavaszi repertoárjából mutat be izgalmas részleteket, amit vélhetően rettenetes
aikido mozdulatoknak tervez.
hely vagy tartózkodási hely,
16.36: T. M-né részletezi a munkaköri leírásunkat, külön tekintettel a nyitvatartási időnkre, a kötelességeinkre
valamint minden olyan szabályunk téves mivoltára, ami alapján ő most nem fog kapni utazásit. H. T. immáron ahol életvitelszerűen lakik. A
szomáli dialektust alkalmazva tükörfordít.
gyakorlatban sok önkormány16.49: T. M-né és H.T. belátja, hogy ma sem járt sikerrel, de talán csütörtökön, időben!
17.05:A kartonozás keretében elkezdeni a fentieket négy változatban újraolvasni….
zat, természetesen a célból,
hogy az ellátást ne kelljen
megállapítania, ezen jogszabályi rendelkezéseket úgy értelmezi, hogy az adott településen lakcímmel rendelkező, tehát a jogszabály szerint nem hajléktalan, tehát az adott településen illetékes ügyfelek kérelmeit – teljesen jogtalanul – áthelyezi ahhoz az önkormányzathoz, ahol az ügyfél életvitelszerűen tartózkodik, függetlenül attól, hogy ott rendelkezik-e bármilyen címmel. Természetesen annak az önkormányzatnak, ahová a kérelmeket áthelyezik, már sikerül az illetékességi kérdést helyesen értelmezni, így az ellátást ott sem állapítják meg, hanem leggyakrabban visszaküldik a kérelmet
oda, ahonnan érkezett, vagy egy harmadik önkormányzat felé továbbítják, ahol tudomásuk szerint az
ügyfél életvitelszerűen tartózkodik. A közigazgatási hatósági eljárás azon általános szabályait sem
szokták betartani, mely szerint illetékességi vita esetén az érintett önkormányzatoknak együtt kell
megkísérelniük a vita eldöntését, s amennyiben ez nem vezet eredményre, az illetékes közigazgatási
Beszámoló a
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hivatalhoz kell fordulniuk. Több olyan ügyfelünk is van,
akiknek kérelme négy-öt önkormányzatot is megjárt, míg
végül általában visszajut oda, ahonnan elindult. Ezekben az
ügyekben mi próbálunk az önkormányzatok között közvetíteni, illetőleg a közigazgatási hivatalt megkeresni, ha már
minden egyeztetés holtpontra jutott, vagyis azt tesszük,
amit az önkormányzatoknak kellene megtenniük. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy noha az egyeztetésre pl. 8
napos határidőt ad a törvény (KET), sok esetben az „ügykeringő” hónapokig eltart, miközben ezek az ügyfelek teljesen
ellátatlanok. A vitás kérdések eldöntése céljából megkerestük a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot és több illetékes közigazgatási hivatalt is.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

Fogyatékossági támogatás
5.)
2006-ban 113 esetben jártunk el ezen ellátás megállapításában. Az ügyek elbírálása a korábbi nehézkes gyakorlathoz képest némileg felgyorsult, és a kérelmek elbírálása során jóval kevesebb problémát tapasztaltunk.
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 stb. A szociálisan rászoruló személyek egészségügyi ellátásokra való jogosultságát igazoló hatósági bizonyítványok megkérését 2006. szeptembertől a Kürt utcai irodánk végzi.
7.)

Jogsegélyszolgálat

Ügyvédünk, Dr. Berecz Sándor 2006-ban 88 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 gondoskodik pótlásukról.
Az ügyintézés során gyakran előfordul, hogy az
ügyfelek csak elindítják az ügyet, de ezt követően
már nem foglalkoznak vele (például a bírósági tárgyaláson nem jelennek meg), így ezekben az esetekben az ügyfél közreműködésének hiánya miatt
az eljáró hatóság nem tudja befejezni az ügyet.
A leggyakrabban előforduló ügyek:
KOKO: Minőség – 2006.
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− Családjogi ügyek: házassági bontóperek 5 , gyermek-elhelyezési 6 , gyermektartásdíj iránti perek.
− Polgári ügyek: munkadíj ki nem fizetése miatt indított perek, kártérítési perek (munkavégzés soMenhely Alapítvány
rán keletkezett sérülések, balesetek, gépkocsibalesetek), kártalanítási perek (büntetőügyben való
2006. évi tevékenyfelmentést vagy az eljárás megszüntetését követően), ingatlannal kapcsolatos ügyek, pénztartoségéről
zásokkal kapcsolatban fizetési felszólítás, fizetési
A Szociális Szolgáltató Iroda ügy intézései 2006-ban
meghagyás megküldése.
(összes ügy intézés 7.564)
− Munkaügyi perek: társadalombiztosítási ellátások
any asági
megállapításával kapcsolatos perek; 2006-ban jelellátás
lemzővé váltak a rendszeres szociális járadékkal
utazási utalv ány
1%
kapcsolatos munkaügyi perek.
22%
egy éb
− Büntetőügyek: pénzbüntetés kiszabása esetén
iratbeszerzés
önkormány zati
15%
részletfizetési, vagy halasztás iránti kérelem beellátás
nyújtása és tanácsadás büntetőügyekben.
Beszámoló a

14%

Juttatások
8.)
Tavaly az előző évekkel azonos módon láttuk el ügyfeleinket hitelezett utazási utalvánnyal. Mindenkinek
ny ugellátás
23%
adtunk jegyet, ha hivatalos ügyében személyesen
jogsegély kellett megjelennie valamely vidéki hatóságnál (155
szolgálat
esetben). Évente egy alkalommal magánjellegű ok1%
ból minden ügyfelünk utazhatott; valamint a húsvéti
és a karácsonyi ünnepeket megelőző három ügyeleti
napon mindenki kaphatott jegyet, aki vidéken élő családjánál akarta tölteni az ünnepet, így összesen
1.500 magáncélú utazási utalványt állítottunk ki.
posta

munkanélküli
ellátás
8%

16%

2006-ban az erkölcsi bizonyítvány (123 esetben), a jogosítvány az orvosi alkalmassági vizsgálat és a
kiállítás illetékére (172 esetben), az útlevél és az iskolai bizonyítványok kiállításának illetékére, szabálysértési ügyekben a részletfizetési kérelmek illetékére, valamint az iskolai bizonyítványok kiállítási
díjára összesen 271.000 Ft-ot fordítottunk. Az év közepétől a hatósági erkölcsi bizonyítványokat
sikerül illetékmentesen megkérni a Belügyminisztériumtól, ezért 2006. szeptember 1-től ezt e
tevékenységünket áthelyeztük a Kürt utcai Ügyfélszolgálati Irodánkra. Ennek következtében a
csekkbefizetések összege csökkent.
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 haBÉKÓ: ELŐSZÖR
tékonyabb is. Civil szervezetként egy hatósághoz, vagy hivatalhoz
először csak úgy császkáltam
azután járókeretre vártam
képest sokkal szabadabban és rugalmasabban tudjuk kezelni az
most futok nevetve
kerekesszéket görgetve
ügyeket. Minden héten két munkatársunk átnézi a teljes hét forgalmagam … elől…
mát, és az irodánkon megjelent összes ügyfél karton szereplő ügyinÁltalában többéves különélés után kerül benyújtásra a házasság felbontása iránti kereset, jellemző, hogy a feleknek nincs sem ingó, sem pedig ingatlan vagyona.
6 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).
5
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LÖ PÁ (LE PAS)
Elnézést kérek főnök úr, bocsánat. Sajnos úgy fogyok, mint egy bolond
hold, kéthónap alatt 15 kiló, nem lesz ez jó, igaza van, kicsit többet ittam, az izgalom miatt.
Nincs étvágyam, forgatom a számban jobbra balra, nem tudom lenyelni.
Mi lesz velem, drága főnök úr? Az orvosok szerint, „életmódot” folytatok, ennek az eredménye. Mit folytassak? Olcsó de fadugós, mert nálam
mindenki úriember. Rien ne va plus, senki többet uraim, pörög a kerék,
fekete, piros, páros, páratlan, amíg volt asszony, börtön volt, de vigyázott rám, ki vigyáz most? Gyomortükrözés, röntgen, minden negatív,
mint a tömegem. Béltükrözésre küldtek, de a kórház szerint „életmód”
az oka, a lélek gyenge, a test erőtlen, nem tükröznek nincs okuk, jól vagyok, ők nem láttak 2 hónappal ezelött, akkor jól voltam. Sírok. Na jó,
legyen, a kedvedért, hogy megnyugodj. Aztán keserűsóból litereket, 5
puttonyos tömény sokéve párolt könnyeket nyelek. Legalább félédes lehetne, de nem lehet. Érzéstelenítve kiterítenek. Fekete. A lelet két antik
daganat. Drága főnök úr én fizetek, fizetek egy feketét. Húszezer az orvosnak, a bank mindig nyer. Ez fő szabály. De miért pont én, mások
töményet és sokkal többet? Uraim kérem a téteket. Egy műtétre teszek
még mindent vagy semmit. Dr. Lache megmondta, sikerült. A bank
megint nyer egy huszast. Nagyon ürülök, már vért is. Lassan lassan lassan nem javulok, de ez mellékes. Végre újra nagypapa vagyok, és töm a
család, van libacomb, meg párolt káposzta, forgatom a számban jobbra
balra, a kedvükért lenyelem, hogy megnyugodjanak. Már hányok is. Átszállítanak, a betegszállító 3000 Ft-ot követel, nincs nálam csak 1000.
Elveszik. Utoljára mulatok, legyek nagyvonalú. Senki nem mond semmit, jó lenne meggyógyulni, csak vért hányok és a víz is visszajön, már
ülni sem tudok, csak géppel, főnök úr maradjon még egy kicsit, ne siessen, csak ne lennék ennyire fáradt. Álmos vagyok, meg fáj is mindenem.
Bocsánatot kérek drága főnök úr, nincs bent a fogam, meg halk is vagyok, elnézést, a sok hányás miatt van. Aludni kellene már, aludni egy
jó nagyot, hogy végre leléphessek innét.

tézéseket. Ennek tapasztalatait, illetve az újdonságot jelentő és a nagyon
bonyolult eseteket a minden második
héten irodánkban tartott értekezleten
beszéljük meg.

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 kiadványunkat 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 füzetet 2006-ban az Összefogás Közalapítvány támogatásának köszönhetően 350
példányban jelentettük meg.

GONDOZÁSI KÖZPONT
A Menhely Alapítvány Hajléktalan Gondozási Központjának feladata az otthontalan emberek és családok gondozása; a reszocializáció lehetséges útjainak felismerése, és az élethelyzetek egyéni megoldásainak ösztönzése a segítő kapcsolat keretein belül.
Szociális munkásaink 1989. óta foglalkoznak a fedél nélküli emberek gondozásával. Ebből a tevékenységből fejlődött ki Gondozási Központunk, ami
többszöri költözés után jelenleg a Baross utcában működik, a Diszpécser
Szolgálat mellett, egy irodában az alapítvány munkáját segítő gazdasági és
pénzügyi egységgel.
Ebben a stábban jelenleg 13 felsőfokú végzettségű szociális munkás dolgozik. Munkatársaink előre meghatározott ügyeleti rend szerint adnak ügyeletet az ügyfélszolgálati irodákon és a Gondozás Központban, valamint kötetlen munkaidőben a fedél nélküli emberek egyéni és családgondozását végzik. Munkájuk részeként közösen megbeszélt időben fogadják klienseiket a
Baross utcai irodán, másrészt elkísérik őket különböző hivatalokhoz, hatóságokhoz, vagy meghatalmazás alapján különböző ügyeikben eljárnak helyettük és nevükben. Emellett rendszeresen látogatják ügyfeleiket a szállásokon, közterületen, egészségügyi intézményekben. Munkatársaink igyekeznek kapcsolatot teremteni és fenntartani a kezelőorvossal, társintézmények szociális munkásaival, ügyintézőkkel, hatóságok képviselőivel
annak érdekében, hogy a folyamatban lévő ügyek gyorsan, hatékonyan, és
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ügyfeleink számára kedvezően fejeződhessenek be.
Munkánk része az ügyfeleket érintő, életükkel, egészségi
állapotukkal kapcsolatos információk megértetése, segítségnyújtás a feldolgozásban, és közvetítés az ügyfél és
az egyéb intézmények között.

VEREBÉLYI BÉLA: ÁLOM
Az éjjel feltéptem a torkom
A vérem habos volt és édes
Miközben a rádió bemondta:
Ma lettem huszonhat éves
S a falból elém lép anyám
Kezében nagy tál meggyes rétes
Mit megbotolva rámszór: fiam,
Ma lettél huszonhat éves

A Gondozási Központ munkatársai 2006-ban 65-70 fedél
Majd egy orvos kilépve sebemből
nélküli ember, család gondozását végezték. Klienseink
Mely már bombatölcsér széles
Fejcsóválva rámszól: ugyan,
rendszerint heti egy alkalommal keresik fel intézményünHisz ön még csak huszonhat éves
ket, tavaly összesen 2.941 alkalommal találkoztak szociHogyne, doktor úr
Lököm el üvöltve
ális munkásainkkal. Az esetek kezeléséhez kollégáink
Nincs is semmi baj, csak a torkom véres
rendelkezésére áll a Menhely Alapítvány intézményeinek
Majd verítékben úszva
Lerúgom a paplant
összes szolgáltatása, juttatása (pl.: gyógyszer-, ruha-,
S reggelre éppen így lettem huszonhat éves
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, és lehetőségük van egyéni vagy csoportos szupervízió igénybe vételére is.
Ezek a szakmai támogatások, fórumok hatékonyan használhatók, segítségükkel megelőzhető munkatársaink szakmai kiégése. A hajléktalan ellátásban viszonylag nagy a fluktuáció, ezt mi eddig meg
tudtuk előzni.
Szociális munkásaink gondozottjaikat többnyire az irodai ügyeletek során ismerik meg, de előfordul,
hogy közterületen, kórházban, stb. találkoznak velük először. 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 nem szűnnek meg egy
esetleges intézmény-váltáskor. Észrevehető, hogy minden csalódás után nehezebb a segítő kapcsolat (újra)felvétele, és a korábbi feldolgozatlan eseményekkel, sérelmekkel is meg kell birkózni. Az elmúlt több mint tizenöt év tapasztalata alapján az esetkezelésben nem eredményes a „jószándékú”
kényszer alkalmazása. Véleményünk szerint akkor működhet jól egy gondozási folyamat, ha személyes tartalommal töltjük meg, melyben kölcsönös a felek egymás iránti bizalma, elfogadása, és 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, egymás megismerése. Az eredményes gondozás záloga, hogy akkor történjen, amikor a személyiségállapot olymértékben nyitott, hogy segítségével a rászoruló jobban, hatékonyabban tudja belső energiáit hasznosítani. Az
esetkezelés során munkatársaink azokkal foglalkoznak,
akik személyiségállapota lehetővé teszi az előrelépést,
hiszen egy újabb, felesleges kudarcélmény ügyfeleink
számára igen megviselő, ráadásul gyakran rosszabb
állapotot eredményez, minta kiindulási pont volt. NéKovács Béla: Empátia
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hány speciális élethelyzet kivételt jelenthet. Többek között a gyógyíthatatlan betegek esetében más
szempontok elsődlegesek a gondozási kapcsolat folyamán.
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 tudja helyzetét, vagy a vele kötött szerződés konkrét probléma megoldására irányul, lehet igen rövid idő, de komplex segítségnyújtásnál akár több év is.
Esetet egymásnak nem adunk át, mert nincs garancia arra, hogy a segítő kapcsolat személycsere után is működik.
A munkatársaink tevékenységét segítő szakmai továbbképzések, akkreditált szakmai műhelyek szervezését a jövőben lényegesen meg fogja
könnyíteni, hogy 2006 novemberében a Hajléktalanokért Közalapítvány
pályázatán elnyertük a Budapest, VIII. Szentkirályi utca 22-24. szám alatt
található állami tulajdonú ingatlan üzemeltetési jogát. Az új helyiségben
szeretnénk létrehozni a „Tégy az emberért” Információs és Dokumentációs Központot. Üzemeltetésére konzorciumot hoztunk létre, ehhez 14
szociális, hajléktalanellátó szervezet csatlakozott. A konzorcium célja a
központ létrehozásával és működtetésével a résztvevő szervezetek feladatellátásához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokon túl a szervezetek szociális szakdolgozói részére naprakész szakmai információk gyűjtése, a szakmai munka színvonalának emelése érdekében továbbképzések szervezése, a szervezetek közötti koordináció és információcsere folyamatos működtetése, a
szociális ellátás továbbfejlesztése érdekében kutatás-fejlesztés és oktatás. Mindezt hazai és külföldi
partnerekkel összehangoltan kívánjuk megvalósítani. A „Tégy az emberért!” Információs és Továbbképzési Központot nyitott információs bázisként szeretnénk működtetni, mind a szakmában dolgozók,
mind média számára. A rendelkezésre álló adatbázis lehetővé tenné, hogy ez az intézmény legyen
Feantsa-val folytatott kétirányú kapcsolattartásunk helyszíne is.
A Gondozási Központ fedél nélküli emberek egyéni és családgondozásával kapcsolatos tevékenységét 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 valamennyi területét meghatározza. Bár
az okok tipizálhatók, természetes, hogy saját életét mindenki egyéni, meg nem ismételhető történetként éli meg, míg hajléktalan emberként gyakran ütközik bele a fedél nélküliekről kialakított sztereotip gondolkodásmódba.
Tapasztaljuk, hogy a fedél nélküliek egy részét a helyi közösség segíti, ellátja, folyamatosan odafigyel állapotára, és ez egy kölcsönös kapcsolat, az otthontalan ember is segíti környezetét, például a
ház körüli teendők átvállalásával. Általában azok, akik ilyen módon megismernek egy hajléktalan
embert, a későbbiekben kevésbé személytelenek, eltávolítóak, esetleg előítéletesek, hiszen bevonódtak egy segítő viszonyba, és már ember-ember viszonylatban
NIKODÉM MIKLÓS:
gondolkodnak.
AZ EMBERI JÓ AKARTRÓL /235/
ÉN Segítelek Támogatlak mindaddig
Míg hasonlítasz arra az emberre
Amilyennek ÉN szeretnélek látni

A szociális munkások fontos feladata az előítéletek csökkentése, a társadalmi szolidaritás növelése. Ebben fontos szerepe
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van a médiával való folyamatos kapcsolattartásnak, annak, hogy folyamatosan felhívjuk a figyelmet
az otthontalan emberek problémáira, illetve, hogy mindezt hogyan fogalmazzuk meg a „laikusok”
számára. A társadalmi „tudatformálás” számunkra fontos eszköze a négy éve működő „Tégy az emberért” kampányunk, melyben képeslapokon, társadalmi célú hirdetésekben sok szempontból, új
megközelítési módokon igyekszünk bemutatni az otthontalan emberek életét, illetve hasonló célokat tűztünk ki évről évre ismétlődő 1 %-os kampányainkban is.
Munkánk során évek óta a fedél nélküliekkel kapcsolatos viszony egyre
szélsőségesebbé válását tapasztaljuk, az erősödő előítéletek mellett a mind
gyakrabban előforduló diszkriminációval és mentális, sőt néha fizikai bántalmazással is találkozunk, míg a másik oldalról a segítőkészség, szolidaritás is egyre nagyobb. Tavaly is sok segítő szándékú ember jelentkezett alapítványunknál, ők adományaikkal vagy önkéntesként segítik munkánkat. Egy
fiatalokból álló baráti társaság minden évben karácsony előtti utcazenélésből
összegyűjtött adománnyal támogatja alapítványunkat, kezdeményezésüknek
– a konkrét segítségen túl – fontos „tudatformáló” szerepe is van, hiszen
közben természetesen beszélgetnek az adományozókkal, és a jelen lévő
otthontalan emberekkel is. Évek óta együttműködünk az „Utca embere” önkéntes hálózattal (www.azutcaembere.net), akik alapvetően utcai akciókkal
(tüntetések, demonstrációk, Szolidaritás Éjszakája) hívják fel a figyelmet a
fedél nélküli emberekre, illetve jogszabály-módosítási javaslatokkal, érdekvédelmi tevékenységgel próbálnak segíteni az otthontalanokon.
2006-ban – 2003-hoz és 2004-hez hasonlóan – alapítványunk ismét elnyerte az Adományvonal
üzemeltetési jogát, így a telefonálók januárban és februárban az ellopott „tartalék” Krízisautónk pótlását támogatták 7 . A projekt várakozáson felül sikeres volt, a telefonálóknak köszönhetően 9.798.000
forintot kaptunk, amiből augusztus végén vásároltuk meg új Opel Vivaro mikrobuszunkat, míg régi
autónk „tartalék” autóként működik.
Alapítványunknál Breitner Péter szociális munkatárs 2004 márciusa óta szakmai koordinátorként dolgozik. Segítségével a Menhely Alapítvány minden szakmai stábja előre elkészítette tervszerű betanítási rendjét, és ezzel várja az új kollégákat. A tematikáknak van általános része, amely minden Menhely Alapítványhoz érkező szociális munkás számára kötelező elem, de az egyes stábok „helyi igénye”
szerint bizonyos részek különböznek egymástól. A hajléktalanok otthonának munkatársai
például több időt fordítanak az időseket érintő
jogszabályok és ügyintézési praktikák elsajátí-

ÉDESNEMES
Tizenhárom éve hajléktalan. Belakta már az ellátás teljes vertikumát, az utcától a szociális otthonig, próbára tett jó néhány
szociális munkást, elnyűtte magát is. Most fekszik a kórházi
ágyán, többet van itt, mint odakint. Azaz inkább ül, az ágy
eleje széktámlává lett megemelve, fekve alig kap levegőt. A
négy infarktus elbánt a szívével rendesen. Kesereg, mert a
szállón mosni készült, amikor behozta a mentő, a szennyes
beáztatva, azóta biztos kidobták. Az inget-gatyát nem bánja,
lesz másik, de a konyharuháit sajnálja, jó erős anyagból voltak. Ölében újságpapír, azon fűszerpaprika-füzér, mondja,
lement pizsamában, köntösben a kórház előtti emdéef piacra,
ott vette. Felfűzte, a radiátoron megszárította, éppen nekiállt,
hogy kiszedje a magját, mert ledarálni csak a magja nélkül
lehet. Egyrészt sokkal szebb a színe, az íze is jobb, hatvan
éve otthon a tanyán így csinálták, azóta sem vett bolti őrölt
pirospaprikát. Másrészről, ha a töltelékbe magjával kerülne,
az nagy hiba lenne, mert megsavanyodna tőle a kolbász, ezt
egy tanyagazdának illik tudni.

7 A téli időszakban heti 108 óra ügyeletet adó Krízisautó működtetése egy gépkocsival kevéssé biztonságos, hiszen
kisebb műszaki hibák veszélyeztethetik a szolgáltatás folyamatosságát. Tartalék autónkat még 2005 májusának végén lopták el, így 2005/2006 telén tartalék gépkocsi nélkül működött programunk, ez több alkalommal okozott kisebb
problémákat.
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tására, míg a Gondozási Központnál hangsúlyosabb az ügyfélfogadási helyzet, és a szociális segélyezésre vonatkozó törvények, kormányrendeletek bemutatása. A hajléktalanság történetéről és
társadalmi hátteréről szóló konzultáció, vagy a fő
jogszabályok megismerése azonban minden intézménynél kötelező. A betanítás időben és tartalomban is ütemezett. Az általában három
hónapig 8 tartó folyamat egyes elemeinek a stábokból külön-külön felelősei vannak. Így az új kollégák betanításának feladatából minden alegységben jó pár régi munkatárs veszi ki a részét, s a
betanítási munka a betanítók tudását is karbantartja, újrarendszerezi. A betanítási rend a mindennapi munkavégzéshez szükséges gyakorlati
tudnivalók mellett tartalmaz elméleti ismereteket,
olvasmányokat és a témába vágó filmeket is.
Kovács Béla: Válaszúton
Igyekszünk egyfajta „hajléktalanügyi alapműveltséget” nyújtani az új kollégáknak. Ezen kívül jó
néhány intézménylátogatás része még a feladatnak; elsősorban a Menhely Alapítvány többi alegységét, de esetenként más szervezeteket (pl. a Menhely Alapítvány éjjeli menedékhelyén dolgozóknak érdekes látniuk egy másik éjjeli menedékhely működését) is megismernek így a kollégák.
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Az új kollégák betanításában és a régiek szakmai tudásának, készségeinek karbantartásában egyaránt kulcsszerepe van a 10 hetes interjúelemzés-interjútechnika kurzusnak, melyeken hajléktalan
emberekkel készült szociológiai mélyinterjúkat elemeznek. A történeteket, sorsokat pszichológiai,
szociológiai, társadalomtörténeti szempontból vizsgálják, és valamelyest a jelenlévők saját tapasztalatait, élményeit is feldolgozzák. Mindez laza szemináriumi formában zajlik, s a kurzus vége felé minden részvevőnek kellett készítenie egy saját interjút is. Az évek során összegyűlt tapasztalat szerint
az interjúelemzés különösképpen hasznosnak és hatékonynak bizonyult a szakmában dolgozó kollégák készségfejlődése „eset-érzékenysége” szempontjából. Felkelti az egyes sorsok, különböző élethelyzetek pontos megismerése iránti igényt. Fejleszti egy-egy eset „több szempontból való észlelésének” képességét. Nem kevés szociológiai és pszichológiai ismeretet nyújt, s amellett, hogy az interjúzás hatékony szociológiai adatgyűjtési módszer, a szociális szakmában egyre kevésbé jelenlévő,
kliens és szociális munkás közötti beszélgetés hasznosságát is hangsúlyozza.

MARCZELLI GÁBOR: ALADÁRKA

Szakmai koordinátorunk feladatai közé tartozik a szociális szakembereket képző intézményekkel való kapcsolattartás is, amely túlnyomó részben terepgyakorlatok szervezését, koordinálását, esetenként diákok terepvezetését jelenti.
Az utóbbi évben tudatosabban odafigyeltünk arra, hogy az arra alkalmasnak tűnő, illetve
az ilyesmihez kedvet érző kollégák közül minél többen jussanak tereptanári, vagy másfajta oktatási feladathoz. Először általában, több hallgatópáros egymás utáni, azonos
tartalmú gyakorlatának levezetését „kapják” a kollégák. Ez kiváló terep arra, hogy meg8

Kitaszított ember sorsa
Járd az utcát, napról napra
Csak a madár figyel reád,
Ne kergesd el, szórj el morzsát.
Savanyú a kenyér bele,
De a madár eledele,
Jól lakottan, tele beggyel
Messze szállhatsz fellegekkel.
Elrepülhetsz félre, délre
Nem ér utol emberkéz se,
Aki neked rosszat akar
Itt marad majd emberbajjal.

Az új kollégák érkezésük után 2-4 héttel már dolgoznak, a betanítási időszak azonban ezen jócskán túlnyúlik.
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szerezzék az alapvető rutint és ismereteket ahhoz, hogy később nagygyakorlatokat – egész féléves
terepgyakorlatot – is kézbe vehessenek. Az először oktató kollégákkal mindenképpen konzultálunk
Menhely Alapítvány
(esetleg többször is), mielőtt a hallgatók elé állnak, de szükség esetén a gyakorlottabbaknak is segít2006. évi tevékenységet nyújtunk akár a terepgyakorlat tartalmi kérdéseiről, akár szervezési feladatokról, esetleg a képségéről
ző intézményt is érintő vitás kérdésekről van szó. A tanítás, az ismeretek, tapasztalatok átadása legalább olyan hasznos a tanítást végző számára,
NAPFELKELTE
mint a gyakornokoknak, hallgatóknak. Az oktaBágyadt rózsaszín hajnalpír dereng át a koszlott, mélybarna pesti háztetők gerincén át.
Az omladozó szürke bérház fekete betonlépcsőjén zöld feliratú, ázott szélű kartonpapírt
tási helyzetbe „csöppenő” szociális munkás egy
libbent a fagyos szél. Mégsem bír vele, mert a sárga, gyűrött papírra, két szutykos szatyor széle lóg, és két piros tornacipő. A cipő lengeszárú, világoskék melegítőnadrágban
sor, számára nagyon hasznos folyamaton megy
folytatódik, melyet hirtelen meg-, és derékba tör, egy türkizzöld-halványpiros, harántcsíkos, nylon télikabát. A kabát cipzáros fele félig lehúzva, alóla sárga-fehér pulóver kökeresztül: szavakba, mondatokba kell öntenie
télmintái dacolnak a rájuk lógó, seszínű szakáll maradványaival. Eme férfiúi ékesség feolyan szakmai ismereteket, tapasztalatokat,
lett gomolyog az olcsó, borgőzzel kevert, fehér pára. Hirtelen a fekete járdán kopogva
közeleg egy fényes, barna bőrcipő. Megáll, ide-oda toporog, majd lassan és bizonytalaamelyeket esetleg addig soha nem tett meg,
nul felemelkedik a jobboldali és megböködi a világoskék nadrág szárát. Először óvatosan, majd egyre erőteljesebben. A fehér pára a szakáll mögül szakaszosan tör elő, halk
bővítenie kell szakirodalmi ismereteit. Az oktatói
hörgés kíséretében. A fekete talpú cipő mozgása leáll. Pittyegés és búgás hallatszik, mifeladatok ellátása segíti, megkönnyíti alapfelközben egy sárga teherautó húz el a barna cipőtől fél méterre a szürkésfehér aszfalton.
Dörmögést, szaggatott, fojtott beszédfoszlányokat visz a szél, de elnyomja őket a közeladatai ellátását.
ben csattogó, félig elszabadult, kék reklámmolinó rendszertelen zaja. A szél egyre erőBeszámoló a

sebben fütyül, a fekete járdát és a sárga papírt lassan hófehér pihék lepik el. A barna cipő fel-alá járkál, időnként megáll, ilyenkor érdekes geometriai mintát hagyva a fehér
pelyhek alkotta, puha szőnyegen. Hirtelen éles, ütemesen erősödő vijjogás hallatszik,
amitől egy közeli sötétbarna fán ülő, fekete madár, méltatlankodó, rekedt kiáltást hallat,
majd lassú szárnycsapások közepette tovább száll. Az éles hang az elviselhetetlenség
határán hirtelen elhallgat. A szürke falon, egy ütemesen ismétlődő, kékes fény újra és
újra végigfut. Bántóan éles nyikorgás, csapkodás és csörömpölés hallatszik. Emberi káromkodás, kiabálás. Az eddigi világ megváltozik, a feje tetejére áll, rázkódik, fájdalmasan vaddá válik. Aztán a színek elmosódnak, a zajok elhalkulnak, lassan a fény homályba fordul. Hirtelen csönd, sötétség békesség, megnyugvás. Vég.

Alapítványunk a 2006-ban több főiskoláról és
egyetemről fogadott gyakornokot, de rendszeres
az együttműködés két szociális asszisztenseket,
és gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézőket képző intézménnyel is. Az a tapasztalatunk, hogy
egy-egy üdítő kivételtől eltekintve sajnos a
Menhely Alapítvány lényegesen komolyabban veszi a szakmai gyakorlatokat, mint a képző intézmények.
Továbbra sem ritka a „nem hivatalos gyakorlat”, konzultáció sem, egyetemisták, főiskolások (szociális munkás, szociológus, kommunikáció, antropológia, államigazgatási, stb. képzésen részt vevők)
kérnek segítséget valamilyen feladatuk megoldásában, és telefonos megkeresés után, mint „gyakornokok” fordulnak meg alapítványunknál. Igényük néha csak annyi, hogy szétnézhessenek valamelyik
intézményben, de leggyakrabban konzultációt szeretnének készülő dolgozatukhoz, szakdolgozatukhoz. Ez általában több látogatást jelent, és az esetek egy részében konzulensi viszonnyá is alakul.
Alapítványunk szociális munkásai 2006-ban is vállaltak oktatói feladatokat több szakmai képzésen, tanfolyamon. Novemberben járt
nálunk egy középiskolai „kihelyezett évfolyam”, amelynek (szabályos) előadást tartott egy kolléganőnk. A Gondozási Központ munkatársai évek óta szociális ügyintézést tanítanak a Budapesti Módszertani Központ és Intézményei által szervezett szociális asszisztensképzésen, illetve több munkatársunk is bekapcsolódott a tavalyi év végén elindult utcai szociális munkás – utcai koordinátor tanfolyam lebonyolításába is 9 .

ILLÉSI BÉLA IMRE: MINEK?
Minek fej annak,
Aki úgyis fejjel megy a falnak?
Minek kéz annak,
Kinek kezet soha nem adnak?
Minek száj annak,
Akire senki nem hallgat?
Minek láb annak,
Aki lábra már úgysem kaphat?
Minek szív annak,
Akiért szív már nem dobbanhat?

Az 1/2000. SzCsM rendelet szerint ennek a tanfolyamnak az elvégzése az utcai szociális munkások számára kötelező. Korábban egy elméleti képzésre koncentráló 200 órás tanfolyamon kellett részt venni, e helyett állítottak össze
munkatársaink egy 100 órás, gyakorlati tudásra és terepgyakorlatra épülő tematikát, melyet a minisztérium 2006
szeptemberében hagyott jóvá. Az ez alapján szervezett képzés (egyelőre három csoport – 62 ember számára) október közepétől folyik.
9
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DISZPÉCSER SZOLGÁLAT

Menhely Alapítvány

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.

2006. évi tevékenységéről

Az elmúlt tizenhat évben kiépült a fedél nélküli emberek ellátásának országos és fővárosi intézményrendszere. A központi régióban jelenleg 168 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. 2006-ban 18.369 telefonhívás érkezett szolgálatunkhoz.
A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2006-ban
szociális
egészségügyi egyéb intípus
ügyfél
magánszemély rendőrség
összesen
munkás
intézmény tézmény
utcai bejelentés
50
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információk közvetítése
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az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése
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egyéb hívás munkaügyben
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Segélyvonalunk tevékenységi köre az indulás óta fokozatosan bővült, jelenleg a következő funkciók ellátására képes:
1. Beérkező hívások:

„MÁSKÉPP LÁTTUK...
Diszpécser Szolgálat – utca adatbázis 2006. 12. 22. – 2007. 01. 10.
2006-12-22.
Az ember sátránál lévő ügyeletes orvos mondja, hogy kórházi ellátásra volna
szüksége, mert gyomra a kilyukadás előtti állapotban van, kiszáradt, csuklik,
infúzió kéne, de nem akar menni sehova.
2006.12.23.
Rosszul van az Öcsi, alig bír mozogni, 1 szelet bejgli volt, amit nem is tudott
megenni, saját piszkában fetreng.
Diszpinfó: Menhely Krízisautó remekelt és most úton vannak a Dózsára!
Krízisaztó infó: Eddig minden jól ment, de a fürdetésre megmakacsolta magát,
és ellenállt mindennek! Dózsa simán felvette volna, állapotát kertelés nélkül
elmondták neki, több karton cigit felajánlottunk a fürdésért cserébe, és nem!
Beszámítható, lassan, de képes mozogni, viszik vissza a sátorba. NAPONTA
MEGNÉZNI! KRÍZISAUTÓ + VÖRÖSKERESZT
2006.12.24. Gyenge
2006.12.24. Keresztény Advent Közösség Krízisautó infó: jobban van,
Vöröskereszt: szerinte is jobban van.
Menhely Krízisautó: szerintük is jobban van.
2006.12.25 Baptista Szeretetszolgálat Krízisautó: szag, bűz, az ember nem nagyon közlékeny, nem nézett ki nagyon szarul.
2006.12.26.: Menhely Krízisautó infó: mentőt küldjek, mert már nem bír beszélni, mentősök felháborodnak, hogy ha látta doki, mért nem intézkedett, fél
óra volt mire vénát találtak neki. Az Árpád kórház 3. belre került, jól van tel:
370-86-88

1. 1. Elhelyezéssel kapcsolatos
krízishelyzetek megoldása
2006-ban rászorulók elhelyezésében kérve segítséget 1.172 alkalommal keresték meg telefonszámunkat. A legtöbbször (361
esetben) szociális munkások hívtak minket, de sok rászoruló (238
alkalommal), illetve ismerősének
segíteni akaró magánszemély
Krízisautó infó: Sátra rendben, rendezett, nincs ott. A ba(219 esetben) is telefonált. Álta- 2007.01.10.Menhely
rátja szerint a Madridin van védett szállón, és várja véglegest. Vöröskeresztet
lában családok vagy egyedülálló csekkolni!
Madridiinfó: Átmenetin van!
szülők és gyermekeik elhelyezészerencsére...”
sében kérték segítségünket, de
előfordult, hogy egyedülálló férfi, nő ügyében kellett közreműködnünk. Jelentős számban (247 alkalommal) egészségügyi intézmények kérték beteg, ápolásra szoruló hajléktalan emberek elhelyezését. A bántalmazott nők elhelyezésében együttműködtünk az Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Kríziskezelő Központjának telefonszolgálatával, de működésükkel kapcsolatos tapasztalataink 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 szükséA Diszpécser Szolgáthoz érkező telefonhívások típusok szerinti megoszlása
ge van 10 , közvetítünk a felek között, szükség
2006-ban
(összes hív ás 18.369 db.)
esetén a szállításban, vagy a szervezetek
általános
"Keresik"
közötti szétosztás koordinálásában is közreinformációk
szolgáltatással
működünk. 2006-ban több esetben is érkeprogramközv etítése
kapcsolatos hív ás
zett olyan nagy mennyiségű adomány (pl. tainformációk
9%
5%
közv etítése
karó, hálózsák, tartós élelmiszer) melynek
33%
adomány
szétosztását fővárosi szinten, sőt egyes eseközv etítés
tekben a regionális diszpécser szolgálatok
3%
konkrét
országos hálózatának felhasználásával orinformációk
egy éb hív ás
utcai bejelentés
szágos szinten kellett koordinálnunk. Tavaly
közv etítése
munkaügy ben
17%
elhely ezés
23%
614, adománnyal kapcsolatos hívás érkezett
3%
magán jellegű
6%
szolgálatunkhoz; 515 esetben segítőkész
hív ások
magánszemélyek telefonáltak.
2%
1. 3. Információ közvetítés
10

Kész listákkal rendelkezünk arról, hogy mely intézmények fogadnak szívesen ruha, bútor, élelmiszer adományt.
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Az információkkal kapcsolatos telefonhívások három típusát különböztetjük meg:

Menhely Alapítvány

1. 3. 1. A fővárosban és Pest megyében fedél nélkül élő emberek helyzetére, az ellátórendszer felépítésére, működésére vonatkozó általános kérdésekkel 2006-ban 1.633 alkalommal keresték meg
diszpécser szolgálatunkat.
1. 3. 2. Konkrét információkat, adatokat kérve, illetve
adva (különböző szolgáltatások, címek, telefonszámok, stb.) az elmúlt évben 4.134 esetben hívták
fel szolgálatunkat; leggyakrabban, 2.526 alkalommal
a társintézményeinkben dolgozó szociális munkások
telefonáltak.
1. 3. 3. A Diszpécser Szolgálat által végzett koordinációs tevékenységgel, az általunk szervezett programokkal kapcsolatban 2006-ban 6.051 telefonhívás
érkezett hozzánk, ezek többsége közterületen élő
emberek ellátásával, a krízisautók és az utcai gondozó szolgálatok valamint a háttérintézményeik tevékenységével függött össze.

2006. évi tevékenységéről

A Diszpécser Szolgálat utcai bejelentései
2002. - 2006.
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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 gondozó
szolgálatok ügyeleti idejükben mennek ki. A helyszínre küldött szociális munkásokkal minden esetben
együttműködünk, és segítséget nyújtunk a fedél nélküli emberek elhelyezésében. 2006-ban 3.099 közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberre vonatkozó bejelentés érkezett a Diszpécser Szolgálathoz. A legtöbb esetben, 2.558 alkalommal, segíteni
akaró magánszemélyek telefonáltak, de kaptunk hívásokat a rendőrségtől, illetve nem szociális ellátó intézményektől (pl. MÁV, metró forgalmi ügyeletek) is.
2. A budapesti hajléktalanellátó intézményrendszer működésére vonatkozó információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása:
2. 1. Éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres
férőhelyeinek nyilvántartása
Naprakész információkkal rendelkezünk a fővárosi
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éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállások üres férőhelyeiről. A buMélosz: Stopposnóta
dapesti éjjeli menedékhelyek kihasználtságát 3 esti időpontban, és
Az út szélén áll egy tölgy
Benne ül egy öreg hölgy
reggel kérdezzük meg. A helyek függvényében irányítjuk a szállás
Ha nem hölgy hát nénike
De ha az sem, jó lesz az odú
nélküli embereket a kevésbé telített intézményekbe. Az átmeneti
Nekem ma este.
szállók üres férőhelyeiről hetente kétszer kérünk információt, így a
hozzánk forduló rászorulóknak és szociális munkásoknak azonnal meg tudjuk adni ezeket az adatokat. Munkatársaink az üres férőhelyek nyilvántartása céljából 2006-ban 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 regionális diszpécser szolgálatok adatai alapján állítottuk össze, a „Hajléktalanellátó
Intézmények Magyarországon” című kiadványt pedig 2006 őszén az Észak-alföldi 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 öszszes hajléktalanellátó intézményébe.

típus

A Diszpécser Szolgálathoz érkező telefonhívások havi megoszlása 2006-ban
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. összesen

utcai bejelentés

896

442

178

135

108

78

76

75

94

149

417

451

3.099

168

118

87

72

79

62

86

80

79

109

115

117

1.172

az adatbázisainkban szereplő konkrét
információk közvetítése

482

423

381

314

331

250

264

290

277

293

475

354

4.134

az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

207

129

139

121

121

120

114

108

111

121

170

172

1.633

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése 1.254

776

590

249

235

184

177

182

272

352

809

971

6.051

konkrét személy elhelyezése

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos
hívás

115

84

84

60

77

48

65

63

63

68

72

71

870

adomány közvetítés

106

79

39

30

39

34

36

30

49

47

55

70

614

egyéb hívás munkaügyben

66

39

28

31

45

30

36

28

46

48

50

53

500

magán jellegű hívások

32

25

30

30

24

23

22

20

22

24

19

25

296

3.326 2.115 1.556 1.042 1.059

829

876

876 1.013 1.211 2.182 2.284

18.369

összesen

3. Egyéb szolgáltatások:
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 intézmény34

rendszer szolgáltatásait, de pontosan nem tudják, hol is lehetne megtalálni őket. Mivel nincsen olyan
egységes név szerinti nyilvántartás, melyből kiderülhet, hogy kit melyik szociális ponton lehet
elérni 11 , a probléma kezelésére 1996-ban kidolgoztuk „Keresik” szolgáltatásunkat. Ennek lényege,
hogy a hajléktalan emberek felé üzenetet közvetítünk, amelyben közöljük, hogy ki és milyen ügyben
keresi őket.
2006-ban a keresett személyek névsorát kéthetente küldtük meg az éjjeli
menedékhelyek, információs irodák, népkonyhák, melegedők, utcai gondozó szolgálatok számára, összesen 96 intézménybe. Az elmúlt években a szolgáltatás országossá vált, a regionális diszpécserektől is érkeznek üzenetek a listára, illetve közreműködésükkel a keresett személyek névsora eljut az ország összes hajléktalanellátó intézményébe. A
„Keresik” szolgáltatással kapcsolatban tavaly 870 hívás érkezett ügyeleteseinkhez.
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3. 2. Szakmai továbbképzések szervezése éjjeli menedékhelyek, utcai
gondozó szolgálatok, Pest megyei szociális intézmények munkatársai
számára
A kezdetektől fontosnak tartottuk, hogy erősítsük 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 különRemonár Sándor: Úton
böző 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. 2006-ban 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 alkaAZ EGYSZERI, SOKSZORI SZEGÉNY EMBER
lommal találkoztak egymással. Munkatársaink összeTÖRTÉNETE
sen 72 szakmai találkozó megszervezésében, leboTörtént egyszer, hogy a szegény ember, kinek a fejét
sem volt hová lehajtania, nagyon nekikeseredett az ő
nyolításában működtek közre.
rossz sorsának. Sírt-rítt, zokogott s egyre több ember
kezdte szánni. Addig-addig, mígnem egyikük kezébe
vette a gyeplőt és segítséget kért tőlünk kellően nagy
átéléssel. Siettünk is, ahogyan csak tudtunk, s olyannyira igyekeztünk, hogy az egyszeri szegény emberen túl találtunk egy másikat is egy bokorral arrébb, s mindkettőt örömmel szállítottuk a felcserhez.
Vagyis csak szállítottuk volna. Útközben ugyanis istentelenül összebarátkoztak, oly nagyon hogy ezen
újdonsült élményt elégségesnek találták egészségi állapotuk rendezéséhez is, és inkább az ivóba mentek
időt múlatni. Nekünk meg nem maradt egy sem, akit
a felcserhez protezsálhattunk volna…

3. 3. A fővárosi éjjeli menedékhelyek együttműködésében megvalósuló munkásszálló térítési díj támogatási rendszer (bonos rendszer) koordinálása
A munkásszálló térítési díj támogatási rendszer, mely
1995 óta működik, a fővárosi éjjeli menedékhelyek
és telefonszolgálatunk együttműködésében valósul
meg. Munkásszállókkal szerződve férőhelyeket biz-

Egy intézményközi név szerinti nyilvántartás komoly szakmai és adatvédelmi problémákat vetne fel, így létrehozását nem is tartjuk szükségesnek.
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tosítunk hajléktalan emberek számára, oly módon, hogy a téli hónapokban a térítési díj 2/3 részét pályázati támogatásokból átvállaljuk, és mindössze 1/3 költséget hárítunk a lakóra. A Diszpécser SzolMenhely Alapítvány
gálatra a programban a technikai, pénzügyi lebonyolítás mellett koordináló feladat hárul. Az éjjeli
2006. évi tevékenymenedékhelyek jelzik a beutalásokat ügyeleteseinknek, akik naponta lekérik a programban résztvevő
ségéről
munkásszállókon előző este ott alvók névsorát, és a létszám ismeretében adják ki az üres helyeket,
illetve visszajelzik a beutalónak, hogy ügyfele igénybe veszi-e
FOLYAMATELV
a szolgáltatást. Programunk 2003 nyarától egész évben műHogy is kezdődött – amikor szükségünk volt rájuk, elutasítottak. Amikor
ködik, 2005/2006 telén a korábbi nyári rendszer lakói közül 53
vészhelyzet volt nagy harcok árán kimentek a helyszínre, ott persze toporzékoltak, hogy már megint egy csövi, meg a kocsi, meg a terhes aszember maradt bent a munkásszállókon, december 1-től április
szonyok miattunk várnak és ez nem ér annyit. Különben is fertőtleníteni
kell az autót, és az még több óra kiesés. Az utcán heverő emberi életek
16-ig pedig 50 új, „téli” férőhelyet üzemeltettünk. 2006. április
nem érnek annyit, mint bárki másé konstatáltuk, de harcoltunk ez ellen.
Aztán eltelt egy-két év, a harcok egyre inkább gyengültek, sőt mi több,
16-án 92 beutalt költözött be a nyári rendszerbe, A lakhatási
diszpécser a diszpécserrel már teljesen egyenrangúan tárgyalt egy-egy
programok pályázati feltételeinek megfelelően az ő támogaeset kapcsán. Aztán lámcsak rájöttek, hogy mi bizony kitartóan segítünk,
és csak akkor hívjuk őket, ha tényleg baj van. Mára már azt is tudják,
tásuk legkésőbb 2006. december 1-jén lejárt, így vagy kikölhogy ők is használhatnak minket több bejelentésre, ahol nincs vész, nem
is kell nekik kimenni, így hívnak minket, hogy mi segítsünk nekik, és eltöztek a munkásszállókról, vagy önállóan fizetik a szállók teljutottunk oda, hogy nini ők is embert látnak az utcán.
jes térítési díját. Az újonnan induló rendszerben 2006/2007
(ez a fejlődőképes szervezet az Országos Mentőszolgálat)
telén 80 férőhelyet üzemeltetünk az Összefogás a Budapesti
Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával. Sajnos a tavalyi,
párok elhelyezését biztosító szállónkkal, a NINA 1 KFT szállodájával nem sikerült új szerződést
kötnünk 12 , és az általunk évek óta használt Hotel Kunigundából is el kellett jönnünk a szálloda
eladása miatt. December 1-től egy új munkásszálló bevonásával biztosítottuk a projekt működését; a
Gyömrői úton ugyan nem közös szobában, de egy épületben párokat is el tudunk helyezni. 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.
Beszámoló a

3. 4. A téli krízisellátások tevékenységének koordinálása
A Budapesten működő, fedél nélkül élő emA Diszpécser Szolgálat beérkező hívásai
berek ellátásával foglakozó szervezetek a téli
2002. - 2006.
időszakra felkészülve 1996 óta minden évben
felmérik lehetőségeiket, és egyeztetik külön20000
böző programjaik egymásra épülését. Vállalt
feladataikat és együttműködésük kereteit
15000
együttműködési szándéknyilatkozatban rögzítik, melyet csatolnak az általuk benyújtott pá10000
lyázatokhoz. 2006 nyarán a következő télre
5000
vonatkozó szándéknyilatkozatot 30 szervezet,
intézmény írta alá. Ebben az együttműködés0
ben Diszpécser Szolgálatunkra a bonos rend2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
szer működtetése és az utcai bejelentések
utcai bejelentés
elhely ezés
konkrét információk közv etítése
általános információk közv etítése
fogadása, a Krízisautó munkájának közvetlen
programinfromációk közv etítése
"Keresik" szolgáltatás
adomány közv etítés
egy éb hív ás munkaügy ben
irányítása mellett szervező, koordináló feladat
magán jellegű hív ások
hárul. Az éjjeli menedékhelyekhez hasonlóan

Az általuk nyújtott szolgáltatás nagyon alacsony színvonalú volt, miközben áraikat messze az infláción felül emelni
szerették volna, így nem kötöttünk velük új szerződést.
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nyilvántartjuk az időszakos férőhelyek telítettségét. A közterületről beszállított emberek ápolását,
Menhely Alapítvány
gondozását vállaló lábadozó intézmények lakóiról név szerinti nyilvántartást vezetünk, hogy jelezhes2006. évi tevékenysük az utcai gondozó szolgálatoknak, ha ügyfelük elhagyja az intézményt. A közterületen talált rászoségéről
rulók ellátásában együttműködünk az utcai szociális munkásokkal, krízisautókkal, szükség esetén
fertőtlenítést, orvosi vizsgálatot szervezünk számukra, illetve az üres férőhelyek isBORSODI NÉMETH LÁSZLÓ:
meretében elhelyezést biztosítunk az éjjeli menedékhelyeken, lábadozó intézméHALVÁNY REMÉNY
Szembe vörösen izzik a harag,
nyekben. Munkájuk hatékonyságának növelését segíti számítógépes adatbázisunk,
Eltorzult arcomból kifut a vér,
melyben több mint 3.900, közterületen élő ember neve, születési ideje, és az
Megvetem ágyam a vak világban,
Elszáll szívemből a halovány remény.
ügyükben megtett korábbi lépések adatai szerepelnek. 2006/2007 telén Diszpécser
Pőrére faragott szigorú sorsom,
Szolgálatunk 22 utcai gondozó szolgálat, 4 speciális utcai gondozó szolgálat 13 , 3
Az éhségtől izzik a szám,
Éveimet újból átszámolom,
krízisautó és 5 lábadozó intézmény munkájának koordinálását végzi.
Marad még időm a bosszú nem tréfál.
Ma reggel elesett a nőstény hiéna,

Hajlékomból kifújt a szél,
Az elmúlt időszakban Diszpécser Szolgálatunk működésében, a közterületen élő
Mindent mit szerettem be esett a sárba,
emberek ellátásában a legkomolyabb problémákat az utcai gondozó szolgálatok
Fölégett mögöttem a jó s a szép.
Át kell vészelnem e sötét időt,
engedélyezése, és ebből következően a működésük körül kialakult kaotikus helyzet
Bár még irigylem a jóllakott sakált,
okozta. 2005. január 1-től az utcai szociális munka korábbi pályázati finanszírozását
Belzebubtól kérek sátáni erőt,
Miként mérjem rá a legnagyobb csapást.
normatív állami finanszírozás váltotta fel. Az ehhez szükséges működési engedéA teste nem kell, a lelkét akarom,
lyezési eljárás során annak ellenére sem sikerült szakmai szempontjainkat érvéMég élek fölötte körözök,
Mert lelket tiporni az igazi fájdalom,
nyesíteni, hogy korábban több jogszabály-módosítási javaslatot is kidolgoztunk. Így
Mindenképp pokolra kerülök.
tudomásunk szerint több mint 45 utcai gondozó szolgálat kapott a főváros területére
S ha meguntam ördögi játékom,
Nem ünneplem meg torát,
működési engedélyt. A koordinációt különösen megnehezíti, hogy az engedélyeket
Keserűen leteszem hamis lantom,
S kezembe akad a méreg pohár.
a kerületi önkormányzatok jegyzői, vagy a Fővárosi Szociális és Gyámhivatal vezetője, vagy – önállóan megszervezett utcai gondozó szolgálat esetében – a kérelmező székhelye szerinti jegyző, tehát bármely magyarországi település jegyzője állította ki. (Így fordulhatott elő, hogy egy Pest megyei kistelepülés
jegyzője adott ki működési engedélyt három budapesti kerületre és Érdre.) 2005 végén ugyan
változott a működési engedélyezésről szóló
188/1999. Kormányrendelet, az új szabályozás
szerint az önállóan megszervezett utcai gondozó szolgálat működési engedélyét az elsődleges
ellátási terület szerint illetékes jegyző állítja ki,
de egyrészt jogszabály nem határozza meg az
elsődleges ellátási terület fogalmát, másrészt ettől az engedélyezés még mindig nem került egy
kézbe. Jelenleg nincs olyan adatbázis, amelyből
meg lehetne állapítani, hogy pontosan hány
szervezet kapott működési engedélyt. Az engedélyezett szolgálatok tevékenysége nagyon széles skálán szóródik, a kilakoltatás előtt álló vagy
frissen kilakoltatott emberek elhelyezésével foglakozó szolgálatoktól a szenvedélybetegek ellá-

A speciális utcai gondozó szolgálatok „kisegítő Krízisautóként” működnek, saját működési idejükben – amennyiben a hívások magas száma miatt az ügyeletes Krízisautó nem képes ellátni a feladatot – működési területükön kívül is részt vesznek a kritikus helyzetbe került fedél nélküli emberek felkutatásában.
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tását 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.
2006 márciusában megjelent az 1/2000. SzCsM
rendelet módosítása, mely előírja a minimális
működési időt, az azonos területen működő szolgálatok együttműködési kötelezettségét, és a
Diszpécser Szolgálattal kötött írásbeli megállapodást. Ennek végrehajtása érdekében elkészítettük és a társszervezetek számára megküldtük azt
a szabályrendszert, amely az utcai gondozó szolgálatok és telefonszolgálatunk megállapodásának megkötéséhez szükséges feltételeket, kereteket és a szerződés tartalmi elemeit rögzíti. Az elmúlt fél év tapasztalatai alapján viszont úgy tűnik – éppen a működési engedélyezés és az engedélyező szervezethez kapcsolt szakmai ellenőrzés anomáliái miatt – a jogszabály be nem tartásának,
az együttműködés hiányának nincs következménye.
Az áttekinthetetlen jogszabályi környezet és a gyakorlatban kialakult kaotikus helyzet miatt az elmúlt
időszakban nagyon sok konfliktus alakult ki a Diszpécser Szolgálat és az utcai gondozó szolgálatok
munkatársai között. Mivel attól tartottunk, hogy ez a téli időszakban ellehetetleníti a Budapest utcáin
élő fedél nélküli emberek ellátását, átdolgoztuk a kritikus helyzetben lévő fedél nélküli emberekről tudósító lakossági bejelentések kezelésének módját. 2006/2007 telén a legkritikusabb esetek ellátásához elsősorban a Krízisautókat és a speciális utcai gondozó szolgálatokat vesszük igénybe, míg az
utcai gondozó szolgálatokat inkább saját ügyfeleik ellátásában segítjük, illetve a közös munkához
szükséges szakmai alapok kidolgozását, konszenzusok, megállapodások megkötését inkább a következő tavaszi-nyári időszakra halasztottuk.

2006 januárjában a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatához négy egymást követő napon is
több mint 200 telefonhívás érkezett; a legtöbb alkalommal január 24-én kerestek meg minket, ekkor
342 hívást kezeltünk. Ez azt jelentette, hogy négy percenként érkezett hozzánk egy újabb hívás. A
négy nap alatt 480 utcai bejelentéssel foglalkoztak ügyeleteseink. A kialakult rendkívül kritikus helyzet érdekes tapasztalatokkal szolgált, mert az utcai gondozó szolgálatok és Krízisautók jellemzően el
tudták látni az általunk továbbított lakossági bejelentéseket, viszonylag ritkán „torlódtak” a
SZELES JÓZSEF:
HIDEG VAN
feladatok. Telefonszolgálatunk bizonyult „szűk keresztmetszetnek”, egyrészt, mert vonalunk
hideg van
folyamatosan foglalt volt, másrészt, mert a hívásokat fogadó munkatársaink csak nagyon
kint mínusz huszonhárom
színes álmok foszlányai lógnak
nehezen tudták „követni az eseményeket”, fogadni a bejelentéseket, továbbítani azokat az
fásult tekintetű fákon
utcai szociális munkásoknak, illetve regisztrálni az utcán dolgozó kollegák visszajelzéseit, és
fázom
feküdnék meleg ágyon
megtenni a rászorulók érdekében szükséges intézkedéseket (elhelyezés, orvosi vizsgálat,
vihorászik zúzmara
arcomat fagy marja
fertőtlenítés, stb.) szervezése. A hívásokat folyamatosan két munkatársunk fogadta, és szoés a színes álom
túlrepít a magas fákon
morúan kellett szembesülnünk azzal a ténnyel, hogy hiába lett volna egy harmadik kolle38
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gánk, aki be tudott volna segíteni, nem voltak meg az eszközeink és a módszereink ahhoz, hogy hoMenhely Alapítvány
gyan is dolgozhat három diszpécser párhuzamosan úgy, hogy az információáramlás folyamatos, a
2006. évi tevékenykoordináció egységes maradjon. Annak érdekében, hogy ezeket a helyzeteket jobban tudjuk kezelni,
ségéről
2006 tavaszától megismerkedtünk több hasonló diszpécser szolgálat működésével is (Mentőszolgálat, Hajtás Pajtás), illetve a HajléktalanoA Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások
kért Közalapítvány pályázati támogatásáhavi megoszlása 2006-ban
val lehetőségünk nyílt arra is, hogy meg(összes hív ás 18.369 db.)
nézzük a római diszpécser szolgálatot.
Sajnos ezeken a látogatásokon nagyon
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módszereket, technikákat, melyekkel hasonló kritikus helyzetekben hatékonyabban el
tudjuk látni feladatunkat.
2006-ban egyéb nemzetközi kapcsolataink is erősödtek, voltak vendégeink Berlinből, Belgiumból, Írországból, Angliából, szeptemberben egy szakmai kiránduláson a krakkói és a varsói hajléktalanellátó intézményrendszerrel ismerkedtünk. Novemberben vendégül láttuk a koppenhágai Udenfor szervezet kilenc utcai szociális munkásból, illetve önkéntesből álló csoportját, akikkel még 2005. őszén
egy náluk szervezett „mini-konferencián” ismerkedtünk meg. Várhatóan februárban érkezik hozzánk
Berlinből egy újabb csoport, akiket mi viszont jövő ősszel szeretnénk meglátogatni.
A budapesti és Pest megyei regionális tevékenység ellátásával kapcsolatban különös figyelmet fordítottunk arra, hogy hangsúlyosabban jelenjünk meg a helyi médiában, és élő, napi kapcsolatot alakítsunk ki a területen működő hajléktalanellátó intézményekkel. Ők 2006-ban mind gyakrabban vettek
részt az általunk szervezett szakmai fórumokon (utcai gondozó szolgálatok és éjjeli menedékhelyek
szakmai fórumai), 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
ÜNNEPNAP VAN?
tudjuk.
Reggeli villamosozás egy ködös őszi reggelen.
Bámulok kifelé az ablakon. Furcsa, fel van lobogózva a város. Mindenhol zászlók. A hidakon is.
Milyen nap van ma, ünnepnap? Nem, ma nincs.
Kérdezem a kollégákat. Igen, ők is látták, nem
tudják mire vélni.
Később csörög a telefon. A városvezetés kérésére
nézzük meg a körúton tanyázó hajléktalant, és
próbáljuk rávenni a távozásra. 1-2 órával később
odajutok a helyszínre. Szatyrok, takarók, szivacs,
kosz. Körbenézek, ember sehol. Pár perc múlva
távozom. Negyed órával később ismét ott járok.
Alig hiszek a szememnek. Szatyor, takaró szivacs
nincs. Eltűnt(ették)! Kosz azért maradt egy kevés.
Ember sehol.
Mégiscsak valami fontos nap van.

A regionális diszpécser szolgálatok hálózatának koordinálását is az előző évben megkezdett módon folyattuk.
A rendszeres találkozókat szervezünk a régiók számára, és az éjjeli menedékhelyek férőhelyeinek kihasználtságára vonatkozó adatokat minden nap országos szinten összesítjük, valamint országos rendszerként üzemeltetjük a „Keresik” szolgáltatást . A hat vidéki régióból
három 2006. május 1-től 2006. október 15-ig csak a
nappali órákban működött, éjszaka és hétvégén telefon39
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vonalaikat 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.

ségéről

Bár 2005 decemberében a Szociális Törvény módosítása lehetővé tette, hogy az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Miniszter regionális hatáskörű diszpécser szolgálatokat jelölA Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és időpont
jön ki 14 , ez az elmúlt évben mégsem történt meg.
szerinti megoszlása 2006-ban
(összes hív ás 18.369 db.)
A legalább középtávon garantált működés és a
5000
kapcsolódó garantált finanszírozás hiánya egyre
4000
kézzelfoghatóbban érzékelhető a diszpécser szolgálatok működésében. A tevékenység mind telje3000
sebb ellehetetlenülését évek óta folyamatosan je2000
lezzük, és az elmúlt egy-két hónapban talán elin1000
dult az az előkészítő munka, mely a kijelöléshez
0
mindenképpen szükséges; megkezdődik a szak9-13 óráig
13-17 óráig
17-21 óráig
21-24 óráig
24-6 óráig
6-9 óráig
mai tevékenység monitorozása. Bízunk abban,
hogy ez most végre sikeres lesz, mert a projektek
ügy fél
szociális munkás
magánszemély
finanszírozása csupán pályázati forrásokból –
rendőrség
egészségügy i intézmény
egy éb
ahogyan a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata tizenkét éve működik – egyre kilátástalanabbnak tűnik.

KRÍZISAUTÓ
A Krízisautó üzemeltetésének 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 veszélyes helyzet megoldásában.
Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe kerülő hajléktalan emberekről tudomást szerezzünk,
igyekszünk felhívni a lakosság figyelmét szolgáltatásunkra, újságcikkekben, tévéműsorokban kérjük
segítségüket, illetve együttműködünk a BRFK-val és az Országos Mentőszolgálattal. 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. A folyamatosan magas
hívásszám arra utal, hogy nem csak szélsőséges
időjárási körülmények esetén keresnek meg
minket, hanem szolgálatunk mára „beépült” a köztudatba.
Hívásaink általában lakossági bejelentések, amelyek olyan hajléktalan emberekről tudósítanak, akik
közterületen, aluljárókban, házak bejáratánál,
lépcsőházakban fekszenek, nem, vagy nehezen eldönthető, hogy tulajdonképpen milyen állapotban
14
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vannak, ugyanakkor a bejelentők az esetek többségében konkrét segítséget remélnek ügyükben,
vagy éppen félelmet, dühöt éreznek a házban menedéket keresők miatt, szabadulni szeretnének tőlük. A lakossággal való kapcsolatunkban – amellett, hogy igyekszünk a bejelentők segítségére lenni,
és megnyugtatásukra intézkedni – a hajléktalan ember és környezete közötti közvetítést, a tolerancia
növelését is feladatunknak tartjuk.
Sajnos a telet az utcán töltők egyre
rosszabb állapotban vannak. Egészségi állapotuk tragikus, rendszertelen
táplálkozásuk, legyengült szervezetük
miatt fokozott fagyásveszélynek vannak kitéve, illetve életmódjukból adódóan egyéb betegségeik egyre komolyabbá, gyógyíthatatlanná válnak.
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 keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási
kapcsolatig ívelő tevékenységi skálán
valósul meg.

lakossági
bejelentés

időszak
2001. november 15-től
2002. március 31-ig
2002. április 1-től 2002.
november 14-ig
2002. november 15-től
2003. március 31-ig
2003. április 1-től 2003.
november 2-ig
2003. november 3-tól
2004. április 4-ig
2004. április 5-től
2004.október 31-ig
2004.november 1-től
2005.április 3-ig
2005. április 4-től
2005. október 31-ig
2005. november 1-től
2006. április 2-ig
2006. április 3-tól
2006. október 31-ig
2006. november 1-től
2006. december 31-ig
összesen:

tervezett
látogatás
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A Krízisautót – a fővárosban elsőként,
256
457
713
1993 telén létrehozott – Teajáratunk,
és az 1994 decembere óta működő
3.185
8.792
11.977
Diszpécser Szolgálatunk közterületeken élő fedél nélküli emberekre vonatkozó tapasztalatainak feldolgozása alapján 1998/1999 telén
üzemeltettük először.
A Krízisautó működésének első éveiről elmondhatjuk, hogy meglévő rendszerünk alárendelésével sikerült egy egyéni szükségletekre reagáló, a helyzet felmérése után adekvát szakmai segítséget nyújtani képes, komplex szolgáltatást kidolgoznunk, amely a gyakorlatban bizonyította szükségességét.
Az utóbbi években Krízisautónk – csökkentett idővel – nyáron is működött. Tapasztalataink szerint a
nyári-őszi időszakban történő intenzív, célorientált gondozási munkával meg lehet előzni, hogy klienseink a téli hónapokban krízishelyzetbe kerüljenek. Ebben segít, hogy ilyenkor az egész intézményrendszer leterheltsége is kisebb, könnyebb bekerülni a
ILLÉSI BÉLA IMRE: ÉLETRAJZ
szállásokra, kevesebben vannak az ügyfélszolgálati iroKarikagyűrűd kicsorbult tompa fénye
dákon, melegedőkben. A kevésbé kritikus időjárási köFényképeden az elévült mosoly
Már templomodban sem ereszkedsz térdre
rülmények között könnyebben, hatékonyabban tudunk
Sörhab alatt a remény fuldokol.
együttműködni ügyfeleinkkel, a gondozási célok nagyobb
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részét sikerül megvalósítanunk, de több olyan
eset is volt, amikor megtett lépéseink a szó szoros értelmében életet mentettek.
2005-ben az utcai gondozó szolgálatok normatív
állami támogatásának hatására a korábbinál jóval nagyobb számban jelentek meg új szolgálatok 15 , de mivel a jogszabályok nem írtak elő
együttműködési kötelezettséget sem a Diszpécser Szolgálattal, sem az azonos ellátási területen 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
szakmai színvonalára 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.

Tóth Tibor munkája

A szándéknyilatkozatban az előző évvel megegyezően ismét heti 108 órában vállaltuk a Krízisautó
üzemeltetését. A napi 24 órás és az esti többszörös 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
A Krízisautó lakossági bejelentései a téli krízisidőszakban
kiscsoportos foglalkozást szervez(2001-2006)
tünk számukra.
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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 régi
kollegánknak gyermeke született, az
ő helyettesítését kellett megszer-

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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veznünk. Önkénteseink is megmaradtak, illetve november-decemberben újak is érkeztek.
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 SzociA Krízisautó ügyfelei (2000-2006)
ális Munkások Egyesületének Eszközgyártási Programjától vásároltunk kifeje800
zetten fedél nélkül élő emberek számára
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gyártott felszerelési tárgyakat (takarót,
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fóliázott takarót, bakancsot, zoknit és sap86
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A Krízisautó által megtalált, felkutatott em200
344
237
berek közül azokat, akik egészségi állapotuk miatt életveszélyben vannak a közte0
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
rületeken, mindenképpen kórházi, orvosi
ellátáshoz igyekeztünk juttatni. Ebben léférfi
nő
nyeges segítséget nyújtottak társszervezeteink orvosi programjai, a BMSZKI és a Hajléktalanokért Közalapítvány 24 órás fürdési, fertőtlenítési lehetőséggel összekapcsolt orvosi ügyelete, valamint a Máltai Szeretetszolgálat Mozgó Háziorvosi Rendelője.

Ugyancsak igyekeztünk kapcsolatban maradni azokkal az emberekkel, akiket más szolgálatok által
lefedett területen találtunk ugyan, de helyzetüket, mentális állapotukat kritikusnak tartottuk, és azokkal is, akikkel valamelyik szociális munkásunknak sikerült bizalmi kapcsolatot kiépítenie.
Krízisautónk azokat a klienseket, akiknek még nem volt komolyabb bajuk, de stabilan közterületen
folytatott életre rendezkedtek be, folyamatos kapcsolattartással, gondozással segítette abban, hogy
helyzetük tovább ne romoljon, hogy hosszabb távon védettebb, biztonságosabb körülmények közé
kerüljenek, akár az intézményes hajléktalan ellátás
rendszerében, akár személyes, informális kapcsolatrendszerük felelevenítésével, ápolásával. Ennek
érdekében 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 előző időszak kedvezőtlen folyamatai 2005-2006 telén mintha megszakadtak volna. Komolyabb hideg csak január közepén és február elején volt néhány napig, ezekben
az időszakokban minden korábbinál nagyobb
számban érkeztek hívások, összességében azonban a kedvező időjárás miatt kevesebb lakossági
43
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2005-2006

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
Menhely Alapítvány
lábadozó intézményekben, és volt olyan intézmény is – a BMSZKI Dózsa György úti lábadozója –,
2006. évi tevékenyahol a korábbi működéshez képest lényeges változásként megpróbálták őket a lehetőségekhez késégéről
pest a leghosszabb ideig benntartani,
AZ ŰRTURISTA
illetve továbbhelyezni. Így viszonylag
A bolygóra való leszállás észrevehetetlen volt. Látszólag senki nem érzékelte. Még Ő maga sem. Amiritkán fordult elő, hogy ugyanazt az
kor a tudatára ébredt, már a felszín élővilága és különös természeti formái vették körül. A biztonsági
előírásoknak megfelelően, gyorsan bekapcsolta a láthatatlanná tevő sugárnyalábot, és kiterjesztette a embert kellett több alkalommal is
bioszenzorok keresési hatótávolságát. A furcsa formákról a kvantumszámítógép megállapította, hogy
70%-os valószínűséggel mesterséges építmények. Kicsit később, a bioszkener is vészjeleket adott: ér- szállítanunk, tehát a szolgáltatás hatelmes, műszaki ismeretekkel és gépekkel rendelkező lények közeli jelenlétét jelezte. A részletes listát
már nem volt ideje átolvasni, ezért az ilyenkor szokásos metódust követve a teleportfókuszt (TF) ma- tékonysága nőtt.
Beszámoló a

ximális fokozatra kapcsolva várta az eredményt. A masina körbepásztázta az űrhajó közvetlen környékét, és megállapította, a közelben tartózkodó értelmes lények főbb paramétereit. Úgy, mint méret, külalak, fizikai felépítés, -illetve a rendelkezésre álló szkeneradatok alapján- a becsült civilizációs fokozat
és lehetséges legvalószínűbb viselkedési normák, mesterséges testtakaró formák. Bár tudta, hogy
ilyenkor a gyorsaság a pontosság rovására megy, -mint minden, kvarkalapú műszernél-, kénytelen volt
a gépre hagyatkozni.
A transzformátor a beszerzett adatok alapján előállította a biomechanikus szkafandert, ami a testét elfedte a bolygólakók előtt, és egyben hozzájuk hasonlóvá változtatta. Vastag középső henger, lent két
vékonyabb, és oldalról megint két nyúlvány. A középső tetején gömbforma, rajta fehéres szőrzet. A
végtagok mozgatása bizonytalan volt, a szilárduló burok etilalkoholt párologtatott ki. A létrejött két alsó végtagjára zöld, duplacső formájú szövetet ajánlott a gép, míg a felső vékonyabbakra fekete, vastag
szövetburkot. Éppen végzett az öltözéssel, amikor feltűntek a benszülöttek. Fémből készült, szénhidrogén alapú üzemanyaggal működő géppel érkeztek. Megkérdezték a nevét (valami primitív, de érdekes,
helyi azonosítórendszer, a legvalószínűbb „Kovács”, alig „600 koregység” –súgta a TF), majd az időjárás és közérzete felől érdeklődtek („jó az idő, kellemes meleg van”). Nem szeretne melegebb helyre
menni (mindig az igazat, 87,5%-ban elfogadják: „jó meleg van itt”), nem éhes („most ettem
grwattot”), hol alszik („a regenerációs hálófülkémben”), hol lakik („az űrhajómban”)?
- Megy ez, mint a kwattolás, -gondolta (karikacsapás –hangzott a szinoníma) de hirtelen észrevette,
hogy a fémgép vészesen közelment a most láthatatlan űrhajója navigációs paneljéhez.
- Ha ennek nekimegy, itt ragadok örökre! A védőernyő az ilyen szerkezetek ellen hatástalan! (védekezésre szólította fel a TF: „takarodjatok az űrhajómtól, különben bekapcsolom a mnoggot”)
A benszülöttek idegpályáiban furcsa változást érzékelt a gép. Hirtelen elhúzták a táplálékbetöltő szervük szélét (száj, ajak, beszélőke -kezdett egyre több információt szolgáltatni a TF) és megértően mozgatták a gömbforma felső részüket (kobak, tök, koponya, fej). A járművük megállt -éppen a panel előtt, majd hátrébb gurult. A lények beszálltak és várakoztak. 50 mikroalapegység múlva (perc) egy másik
hasonló görgős gép érkezett, benne három újabb lénnyel. Ezek már nem kérdeztek semmit, csak hoztak
magukkal valami fehér szövetburkot, a vékonyabb végtagjai felé nyújtva azt (primitív ajándékozási
szertartás része lehet, el kell fogadni: „köszönöm, alohá”).
Egyszer csak azt vette észre, hogy képtelen mozgatni a biomechanikus szkafanderét és a lények cipelik
a fémdobozaik felé. Egyiken piros + jel volt (jelenleg nem értelmezhető jel: pozitív, kereszt), és kék
villogó fényforrás, a másikon Menhely Alapítvány (benszülött kommunikációs jelek).
Hirtelen vészjelzés érkezett a TF-től (ismeretlen eredetű vegyianyagot juttattak be! Megbénítja a szkafandert és …. khrzmmm .. csökken a kommunikációs csatornasáv, …még 200-220 mikroalap és elvész
az irányítás, … nem tudja a szááámíítógéép kikaapcsoooolníííííííííí a bióóó szkafaaan…ert, lekap …
olni…. Vagy örökre benne kellll élni, ha neeeem kapcs…le „neeeeeee”).

Ugyancsak lényeges segítséget jelentett munkánkban, hogy január közepén, a rendkívüli hideg megérkezésekor megnyitott több „feltétel nélkül
befogadó” intézmény is. Ilyen férőhelyek működtek például a BMSZKI
Dózsa György úti épületében és alapítványunk Kürt utcai melegedőjében.
Ezeket az ágyakat tapasztalataink
szerint jellemzően az utcákon, nem
lakás célú helyiségekben élő emberek vették igénybe – elmondható,
hogy a vonzáskörzetükben lévő közterületek nyitva tartásuk időszakában
szinte „kiürültek”. Így ezek az intézmények éppen a legkritikusabb időszakban tehermentesítették az utcai
gondozó szolgálatok és a Krízisautók
tevékenységét.

2005/2006 telén a Menhely Alapítvány szociális munkásai heti 7 napon 18 órától reggel 8 óráig, és heti egy napon, szombatonként,
reggel 8 órától 18 óráig, összesen heti 108 órában működtették a Krízisautót. 2005. november 1. és
2006. április 2. között 153 napon 175 ügyeletet adott Krízisautónk. 489 alkalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb intézményektől érkező bejelentések alapján,
1.264 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott embereket. Egy estén átlagosan
10 helyszínt kerestünk fel. 241 rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe, éjjeli menedékhelyekre,
vagy a lábadozó férőhelyekre.
A Krízisautó tevékenysége helyszínek szerint
2005. 11. 01. – 2006. 04. 02.
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A 153 nap alatt 370 különböző helyszínre jutott el Krízisautónk. 211 helyen (57 %) csak egy alkalommal
Menhely Alapítvány
jártunk, de 109 olyan helyszínünk is volt (29 %), ahol legalább négyszer megfordultunk A legtöbbször, 39
2006. évi tevékenyalkalommal, a Deák téren jártunk, ahol több nagyon rossz állapotú, illetve idős fedél nélküli emberrel
ségéről
foglalkoztunk. November 1. és április 2. között 534 rászorulót sikerült névvel regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el), 21 %-uk
A Menhely Alapítvány által működtetett Krízisautó tevékenysége
volt nő. A legidősebb ügyfelünk 88, a legfiatalabb
19 éves volt.
2005-2006 telén
2006-ban, az előző évekhez hasonlóan, tava(2005. november 1-től 2006. április 2-ig, 175 ügyelet)
szi-nyári tevékenységünket a kedvezőtlen időjálakossági tervezett
összesen ebből szállítás
rás miatt ismét később, most április 3-án kezd- hónap
bejelentés látogatás
tük, addig téli mindennapos működésünket folynovember
81
220
301
35
tattuk. A nyári hónapokban sem változtattuk
103
243
346
49
meg alapvetően a munkamódszereinket, to- december
151
271
422
70
vábbra is elsőbbsége volt a bejelentéseknek, a január
99
272
371
53
krízishelyzetek azonnali megoldásának. Ta- február
pasztalataink szerint egyre szükségesebb nyári március
55
258
313
34
tevékenységünk, mert a hosszú évek óta fedél (április 2-ig)
489
1.264
1.753
241
nélkül élő emberek fizikai-mentális állapota a összesen
nyári meleg időjárásban is könnyen kritikussá 2004/2005 te1.193
1.763
570
válhat, hiszen szervezetük már nem képes al- lén
kalmazkodni a változó körülményekhez. Az elő-14,21
+5,95
-0,57
ző évek hasonló tapasztalatai miatt azt tervez- változás %
zük, hogy 2007 nyarán gyakrabban működtetjük szolgáltatásunkat. 2006-ban április és október között 100 lakossági bejelentést kaptunk, 52 rászorulót szállítottunk autónkkal orvosi vizsgálatra, és jellemzően a lábadozó férőhelyekre, valamint 445
alkalommal látogattunk meg az általunk gondozott embereket.
Tevékenységünket októberben ismét heti három estére bővítettük, ami ebben az évben különösen hasznosnak bizonyult, hiszen október végén, november elején volt a tél eddigi leghidegebb időszaka. November 1-től – az
előző évekhez hasonlóan – heti 108 órában üzemelteti a Menhely Alapítvány Gondozási Központja a Krízisautót. A napi 24 órás működést ismét a
Baptista Szeretetszolgálattal és a Keresztény Advent közösséggel közösen
biztosítjuk, a BMSZKI, a Léthatáron Alapítvány, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Kürt utcai melegedő szociális munkásai pedig krízishelyzetekben, speciális utcai gondozó szolgálatként – tartalék Krízisautóként –
segítik munkánkat.
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 bizonyította működőképességét, a program megvalósításában részt vevő 21 szociális munkás
már az előző évben is dolgozott a programban. Tavalyi önkénteseinkhez
újak is csatlakoztak, így az ügyeleteink többségében már három ember tu45

280
-14,03

dott kimenni az autóval. Az előző évben ellopott gépkocsinkat 2006. augusztusában az Adományvonal segítségével beszerzett Opel Vivaroval tudtuk pótolni, felszerelésként speciális lámpákat, reflekMenhely Alapítvány
torokat szereztünk be, illetve az esőtől, széltől óvó takarófóliákat, a különféle adományokból szárma2006. évi tevékenyzó paplanokat, takarókat, polifoamokat folyamatosan tudtunk adni a rászorulóknak. Összességében
ségéről
is elmondható, hogy a magánszemélyek és különböző vállalkozások felajánlásai lényegesen megkönnyítették munkánkat, az általunk kiA Krízisautó ügyfeleinek életkor és nemek szerinti megoszlása
osztott sütemények, csokoládék is túlnyo2005/2006 telén (összes adat 460 fő)
mórészt adományokból származtak. Decemberben az Egészségügyi Minisztéri160
umból kaptunk egy nagyobb összegű tá140
mogatást, ebből vérnyomásmérőt, és na120
100
gyobb mennyiségben vitaminkészítméfő 80
nyeket, valamint egészségügyi betéteket
nő
60
szereztünk be.
férfi
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A november eleji kicsit „keményebb” időjárást követően az év végéig rendkívül me21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
71leg, szinte tavaszias idő volt. Ennek elleéletkor
nére (vagy talán éppen ezért?) korábban
elképzelhetetlen számban találtunk nagyon rossz állapotú, gyakran közvetlen életveszélyben lévő fedél nélküli embereket a város utcáin,
és minden korábbinál több halálesetet regisztráltunk. Ezeknek csak egy részét okozta lehűlés, kihűlés, jellemzőbbek voltak a rossz egészségi állapot, általános legyengültség miatti tragédiák. Helyzetünket nem könnyítette meg az sem, hogy a rendkívül kedvező időjárási körülmények miatt ügyfeleink nem a számunkra megszokott „tüneteket” produkálták, így sajnos több esetben bennünket is
meglepetésként ért hirtelen „összeomlásuk”.
2006. november 1. és december 31. között 61 napon 71 ügyeletet adott Krízisautónk. Ez idő alatt
256 alkalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb intézményektől
érkező bejelentések alapján, 457 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott embereket. Egy estén átlagosan 10 helyszínt kerestünk fel. 119 rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe,
éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre.
A 61 nap alatt 229 különböző helyszínre jutott el Krízisautónk. 135 helyen (59 %) csak egy alkalommal jártunk, de
45 olyan helyszínünk is volt (20 %), ahol legalább ötször
megfordultunk. A legtöbbször, 28 alkalommal, egy XVI.
kerületi utcában jártunk, ahol egy lakásából frissen kilakoltatott 74 éves néninek próbáltunk – kevés sikerrel –
segíteni 16 . November 1. és december 31. között 287 rászorulót sikerült névvel regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el), 19 %-uk volt nő. A legidősebb ügyfelünk 76, a legfiatalabb 26 éves volt.

SZELES JÓZSEF: KESERVES KARÁCSONY
arcodon a hold fényének
ezernyi mása
hajléktalanok híd alatti
szállása
templomban hited melegít
korgó gyomrod elaltatja tányér leves
egyedül az élet keserves
fenyőszag illatozik
mintha karácsony lenne
az embernek csak a lelke
de megmelegszik benne –
némi aprópénzt kezedbe nyomnak
s már nem tudsz örülni egy pohár bornak
kutya egyedül vagy körülötted táncol a fagy
s a híd felett
elszáguld egy fekete vonat

A pszichiátriai problémákkal küzdő Magdi néni a volt háza előtti árok partján lakva tüntet az őt ért méltánytalanság ellen, és mindenféle megoldási javaslatot elutasít. Az enyhe télnek „köszönhetően” ezt a tevékenységét folyamatosan tudta folytatni, így segítségünket egészségi állapotának figyelemmel kísérésére, megóvására voltunk kénytelenek korlátozni.
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Az elmúlt években a Krízisautó a főváros közt(2006. november 1-től 2006. december 31-ig, 70 ügyelet)
erületein élő rászorulók elebből
lakossági tervezett
hónap
összesen
szállítás
látásának nélkülözhetetlen
bejelentés látogatás
(fő)
szereplőjévé vált. Működénovember
122
233
355
47 sével lehetőséget nyújt ardecember
134
224
358
72 ra, hogy a lakosság és a
összesen
256
457
713
119 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.
A Krízisautó tevékenysége 2006/2007 telén

"VAJDA 3" MENHELY
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.).
2006-ban ingatlanunk felújítására sikeresen pályáztunk a Főpolgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Bizottságához. Segítségük nagyban hozzájárultak mind az Idősek Otthona, mind az Éjjeli Menedékhely lakóegységeinek rendbehozatalához.
Az Összefogás a Fővárosi Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítványtól – szintén a
tavalyi évben – elnyert lakhatási támogatással pedig szociális munkásaink hat, korábban az éjjeli
menedékhelyen lakó ember számára tudtak segítséget nyújtani az albérletbe költözéshez.
Menhelyünk férőhelyei az alábbiak szerint tagolódnak:
Hajléktalanok Szociális Otthona

(felső szint, Kulcsos Ház)

Éjjeli Menedékhely

éjszakai szállás

24 férőhely
05. 01-től 10. 31-ig

46 férőhely

11. 01-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.
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Lakóink számára a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: elhelyezés 3-5 ágyas 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, kirándulások
szervezése. Az utóbbi idők legjelentősebb eredményének a stabil színvonalú házi egészségügyi ellátásunk kialakítását tartjuk.
A lakóink számára biztosított szolgáltatásaink köre
tovább bővült. Szeptembertől kutyaterápiás csoportfoglalkozásokra kerül sor intézményünkben. Hetente kétszer 45 percben egy németjuhász és egy
golden retriever látogat meg minket (természetesen
gazdáik társaságában). Lakóink megérintik a kutyákat, vezényszavakat mondanak nekik, simogatják
őket, játszanak velük. Közben legyőzik félelmeiket,
gátlásaikat is.
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 2006-ban is működtettük. A csoportokat szobánként más szociális munkás vezeti. A foglalkozások lakóink körében továbbra is népszerűek, egymás közötti problémáik itt kibeszélődnek, tisztázódnak. A kollégák tapasztalataikat naplózzák, a csoportok előre megbeszélt tematika szerint folynak. Lakóink közérzetét a kreativitásukat növelő manuális foglalkozások is javítják, egyben hozzájárulnak környezetük barátságosabbá tételéhez. Hagyományainknak megfelelően 2006-ban is elmentünk egy napra Péteribe. Itt bográcsos főzőcske, finom ebéd a nyári naptól óvó, árnyas fák alatt, sörözgetés, csevely, sakk- és kártya-partik,
foci, és heverészés a horgásztó partján, a gyepen és a padokon az egész napos programunk.
Tavaly a 24 férőhelyen 28 különböző személy fordult meg. Három lakónk hunyt el kórházban, egy lakónk pedig az év végén hospice elláHÓAPÓ
tásba távozott. Az otthonunkban élők (In memoriam N. Á.)
Csengetnek a kapunál éjfélkor.
átlagéletkora 65,83 év.

- Elnézést Főnök Úr! Kicsit késtem, ne tessék haragudni! Ezer bocsánat,
ezer bocsánat, ezer bocsánat Főnök Úr!
- Nem kicsit késett, és úgy látom fogyasztott alkoholt rendesen.
- Igen Főnök Úr! Önnek van igaza Főnök Úr! I-G-A-Z-A van Főnök
Úr!! Ezerszer is bocsánat Főnök Úr!! Szégyellem magam Főnök Úr!!
Nagyon szégyellem magam! Ne tessék haragudni rám drága Főnököm!
- Na jöjjön be, de legyen csöndben!
- Igen drága Főnök Úr! Igaza van! Ezer bocsánat! E-z-e-r bocsánat!
- Mennyit fogyasztott?
- Egy sört és egy fadugós bort drága Főnök. Ne tessék rám haragudni!
Elnézését kérem! Ne tessék rám haragudni! Kicsit elmaradtam, ne tessék rám haragudni drága Főnököm! Nem fog többször előfordulni Főnök Úr! Ígérem! De addig is bocsánatot kérek Öntől Főnök Úr! Ezer
bocsánat!
- Menjen szépen csendben aludni, ne szabadkozzék annyit.
- Igen Főnök Úr! Igaza van Főnök Úr! Ezer bocsánat! Ezer bocsánat! Ne
Tessék rám haragudni! Ezerszer is bocsánat drága Főnököm! Igaza
van! Önnek igaza van drága Főnököm!
- Menjen már lefeküdni szépen csendben.
- Igenis Főnököm! …

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
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DE MIÉRT CIPELI ?!
- De miért cipeli ?!
Nem válaszol…félrenéz…mosolyog. Újra megszámolom: hat nagy bevásárlótáska és egypár kisebb. Szoktam látni a buszról, az úton visszafelé,
hogy beérjen kapunyitásra. Ritkán használja a buszt, inkább gyalogosan jár
és cipeli ezeket a szatyrokat. Szoktam látni a buszról nagyon lassan halad
10-15 méterenként meg kell állnia, annyira húzzák lefelé a csomagok.
-Miért cipeli ezeket? Mi van bennük?
- Hát….ez-az .
Mosolyog, kényelmetlenül érzi magát, pedig nem akarom bántani, csak
próbálom megérteni, miért olyan fontosak ezek. Egyébként sem beszél
szinte soha, de amikor szemtől szemben kell állnia valakivel, akkor még
jobban zavart, menekülne a helyzetből. Nem hagyom, tudni akarom…
- Biztos, hogy mindenre szüksége van ezekből? -mutatok a zacskókra. Első
ránézésre szemétnek tűnnek, újságpapír, megfejtett keresztrejtvény, egy
kenyércsücsök- sercli, vagy hogy is mondták-, ruha? Rongydarabok.
Mosolyog…..nem értem, nem lehet érteni a kérdésemet? Nem néz a szemembe, pedig nehezen lehet kikerülni, én annyira akarom.
- Fontosak.
Miért, mi lehet bennük? Próbálom kitalálni, úgy látszik, csak a rákérdezéssel léphetünk előre. Ő már menne, indulna a dolgára, látom, ahogy toporog,
de nem mer otthagyni a kérdéseimmel.
-Vannak benne iratok?
- Azok nincsenek. Azok még amikor összedőlt a ház, akkor ottmaradtak.
Azóta sincsenek.
Aha. Valamivel felkeltettem az érdeklődését. Talán beszélgethetünk is.
-Ez mikor történt?
Erre nem válaszol, a szeme újra elborul. Most nem is mosolyog. Elfordul, a
padlót ellenőrzi. Látom, hogy ma nem juthatunk tovább. Elengedem, holnap este megint én leszek, talán akkor megint közelebb kerülhetünk. Elindul kifelé. Tudom, hogy a kapuig kétszer kell még megállnia.
Lassan én is megyek. A buszról látom. Ma is gyalogol. Épp megáll egy
szusszanásnyi időre. Ilyenkor felegyenesedik de nem néz körbe, csak maga
elé. Erőt gyűjt és indul tovább.

Beszámoló a

fogadni a rászorulókat 17 . 2006-ban
az engedélyeztetési eljárást ugyan
hamarabb kezdtük a megszokottnál, de az ÁNTSZ nem tartotta be
a számára jogszabályban előírt 8
napos ügyintézési határidőt, emiatt
a szakhatósági engedély csak november 13-ra készült el, így a Közigazgatási Hivatal működési engedélye is csak ettől a naptól datálódik. (Ezt követően eredménytelenül
fellebbeztünk a minisztériumhoz.)
Tehát 2006-ban – a folyamatosan
működő – hat ágyra vonatkozó állami normatívát november első 12
napjára nem tudtuk igénybe venni.

Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

Az éjszakai szállónk este 6 órától
reggel 8 óráig tart nyitva, szolgáltatásaink a következők: zsíros kenyér, tea; törülköző, szappan; fürdési-mosakodási-, mosás-szárítási-, TV nézési-, főzési-ételmelegítési 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 jelentkezéskor nem ragaszkodunk). Külföldi állampolgár esetében a szálló igénybevételéhez szükséges a bevándorlási-, vagy a letelepedési engedély, vagy a menekült státusz igazolása. (A szociális törvény rendelkezéseinek megfelelően az Európai Unió jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárait is fogadjuk.)
A "Vajda 3" Menhely Éjjeli Menedékhelyére beköltözők
korcsoportok szerinti megoszlása 2006-ban (összes adat 99 fő)

2006 novemberében az ÁNTSZ finanszírozási
nehézségekre hivatkozva szélsőséges mértékben redukálta tevékenységi körét. Gyáli úti részlegében megszüntette a fürdetést, fertőtlenítést,
valamint a fertőtlenítésről szóló az igazolások
kiállítását. Szerepüket a menhely munkatársai
vették át. Ez természetesen plusz juttatás nélküli, egy hónapig tartó, estéről, estére ismétlődő
többletmunkát jelentett munkatársainknak.
Vizsgáltak, fürdettek, fertőtlenítettek, írtották az
élősködőket. Ezúton is köszönet érte!
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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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Amennyiben éjjeli menedékhelyünk megtelik, a Diszpécser Szolgálat segítségével keresünk más intézményben szabad férőhelyet, és az átküldött szálláskeresőt ellátjuk a másik szálló megtalálásához
szükséges információkkal, egyúttal értesítjük őket, hogy az üres férőhelyre név szerint kit várjanak.

ségéről

Éjszakai szállónkon 2006-ban 353 különböző személy összesen 16.976 éjszakát töltött. Átlagéletkoruk 49,2 év volt. 99 lakó tavaly járt nálunk először. Róluk bővebben: az „újoncok” átlagéletkora 44,9
év. A legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt 18 . CsaláA "Vajda 3" Menhely Éjjeli Menedékhelyére beköltözők iskolai
di állapotuk szerint 53 ember nőtlen, 36 elvált, 9 jelenleg
végzettsége
is házas és egy lakónk özvegy. Születési helyük szerint
(összes adat 99 fő)
37 jelentkező (40,3 %) fővárosi, 59 ember vidéki, három
főiskola
pedig külföldi (Svájc, USA, Erdély).
1%
szakmunkás-

az általános
iskolát nem
fejezte be
8%

érettségi

képző

18%

38%

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.

általános iskola

A menhelyen szociális munkásaink 24 órában folyamatosan adnak ügyeletet, este 17-21 óráig 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 tanácsot és információt, illetve
egyéni esetkezelést is végez.
35%

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 állapot felmérése; gyógyszerezés, gyógyszerbeállítás; heti háromszori orvosi vizit; sebek kötözése, ellátása; iratpótlás, ügyintézés (TAJ kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, leszázalékolás, jövedelemszerzés, továbbhelyezés). Az előző évekhez hasonlóan ezúttal is az Összefogás Közalapítvány pályázati támogatásával működtettük
részlegünket.
2005/2006 telén 62, 2006.
november 9-től december 31ig pedig további 38, összesen
100 rászoruló érkezett a

18 Sem ő, sem egy másik hasonló korú (81 éves) szállólakónk „nem kér” Idősek Otthona részlegünk szolgáltatásaiból, pontosabban mindketten sokallják a térítési díjat, mely jövedelmük 70 %-a lenne.
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GESZTUS

mindkét időszakban 35 férőhelyesre kialakított lábadozónkba.

Feri eléggé elázott. 11-kor kezdte a
józanodást. Egyszer próbált felszökni
WC ürügyén. Nem engedte, hogy a
lenti WC-be kísérjem, hanem egyszerűen levizelte a lépcsőt. 3-ig józanodott. Itt fent előadta, hogy a nővérek egyre jobban kedvelik, és majd ő
is gesztusokat tesz. Mondtam neki,
ha még sok a lépcsőlevizeléshez hasonló gesztust tesz, egyenesen imádni fogják.

2006. április 15-ig lakóink közül tizenöten kerültek éjjeli menedékhelyre. Tizenegyen sajnos a teljes gyógyulást, felépülést meg
nem várva, számunkra ismeretlen helyre távoztak (többnyire a
délelőtti egy órás kijárási időben), huszonegyen közterületre (általunk is ismert helyszínre), négyen átmeneti szállóra, ketten másik
lábadozóba, ketten rehabilitációs szállóra mentek, egy ember
családjához, egy másik lakónk szociális otthonunkba költözött.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

2006. április 15. után még öt rászoruló maradt nálunk. Ők már gyógyulásukat megvárva, májusban
távoztak a részlegből, ketten számunkra ismeretlen helyre, a többiek albérletbe, átmeneti szállóra és
szociális otthonunkba. Az időszak során 8 ember kétszer, egy lakónk pedig háromszor került be intézményünkbe. A 62 beszállított emberből 17 a korábbi években már lakott lábadozó részlegünkben.
2005/2006 telén novemberben 136, decemberben 589, januárban 901, februárban 811, márciusban
989, április első felében pedig 352, összesen 3.778 gondozási nappal zárult a téli szezon a lábadozó
részlegben.
2006 őszén a papírforma (a pályázatban, a szerződésben is szereplő dátum) szerint november 15étől finanszírozott lábadozó részlegünk ismét korábban nyitott a tervezettnél, mert az október végi,
november eleji hidegebb időszakban korábban szükség lett szolgáltatásunkra. Így már november 9én fogadtuk az első négy beszállított embert.
A 2006 novemberétől az év végéig bekerült harmincnyolc személy közül hússzal régi ismerősként
üdvözölhettük egymást, hiszen az előző évek valamelyikében hosszabb, rövidebb ideig szintén lakóink voltak. A jelek szerint az életvitelszerűen utcán élők körében, az alapítványunk által létrehozott
speciális ellátási forma (a lábadozó) kezd bejáratódni, ill. beépülni az utcán élő emberek túlélési technikái közé.
A múlt év utolsó hónapjaiban bekerültek közül az év végéig tizennégyen távoztak. Közülük heten
közterületre (általunk is ismert helyszínekre), hárman az éjjeli menedékhelyünk férőhelyeire, (védett
helyre, ahol sorban állás nélkül biztosítunk számukra ágyat), egy lakónk hazautazott, egy fedél nélküli ember ismeretlen helyre távozott, egy rászorulót pedig ismét fel tudtunk venni szociális otthonunkba. Egy ember sajnos már gyógyíthatatlan állapotban került hozzánk. Őt a
gyors kórházba kerülés sem tudta megmenteni. 2006 novemberében 250,
decemberben 620, összesen 870 gondozási nappal fordult az év a Menhely
Alapítvány lábadozó részlegében.
A lábadozó részleg által ellátottak egészségi állapotáról: a 2006-ban nálunk
lakó száz ember negyvenháromféle bajban, betegségben szenvedett. 46
esetben volt diagnosztizálható az alkoholbetegség, polineuropathia 16, a
mentális- és az idegrendszeri zavar 9, a test élősködői (ruha-, ill. fejtetű, rüh)
51, ótvar 5 esetben fordult elő. Lábszérfekély 11, törés 10, skizofrénia, paranoia 9, mentális zavar 8, delírium-tremens 8, TBC 7, tüdőgyulladás 7, krónikus hörgőgyulladás 7, végtaghiány 6, gyomorbántalmak 5, szürke- ill.
zöldhályog 4, bőrelváltozás 3, epilepszia 3, fagyás 3 estben volt megállapítható. Ennél kisebb számban (egy-két esetben) érszűkület, vizenyő, hasmenés, fulladás, gerincsérv, lábujjköröm-gyulladás, agyi infarktus, epehólyaggyulladás, fülgyulladás, reuma, influenza, gerincbántalom, műtét utáni állapot, depresszió, bénulás, infarktus, agyi-keringési zavar, cukorbaj, gyengeség, vizelettartási zavar, keringési zavar, trombózis, személyiségzavar,
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rossz kardiális állapot, véres orrfolyás, limphodéma, valamint
gyomorfekély fordult elő.
Negyvennyolc esetben a Menhely Alapítvány krízisautója, tizenkét esetben a Menhely Alapítvány nappali melegedőinek
utcai szociális munkásai hoztak be embert. Tizennyolc esetben közvetlenül saját éjjeli menedékhelyünkről vettünk fel állapotromlás miatt. A Twist Olivér Alapítvány hatszor, az
OMSZ szintén hatszor szállított hozzánk. De a Baptista Szeretetszolgálat, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a BMSzKI
is többször hozott lábadozásra szorulót. Saját lábán utcáról
további hét fő érkezett. Az Erzsébet Kórházzal kialakult jó
kapcsolatunk révén fogadtunk embert tőlük is. A kórházat
adomány ruhaneművel támogatjuk. A BMSzKI-ból lábadozó
részlegéből is többeket átvettünk saját intézményünkbe.

B.A.S.A.: HA KIHÍVOD
Ha kihívod magad ellen a sorsot,
felkészülten tedd, biztosan megtalál,
a kesztyűt felveszi, sosem hezitál,
foga vékonyodra fáj, hogy rád rontson.
Készülj a harcra, utolér a karja.
ideg-, lelket ölő küzdelemre,
pusztító vízárra, és tűzözönre,
amely mind a véredet akarja.
Ha kihívod magad ellen a sorsot,
Csak akkor tedd, ha már csak ez a dolgod.
Érezd, jön végre – a vége,
honnan már nincs fölébb, alább.
szíved lehet még kalapál,
de már jön is Kharon érte.
Megnyugodhatsz, – ha megérte.

A konkrét továbbhelyezés mellett, illetve azon felül végzett ügyintézési tevékenységek listája gyakorisági sorrendben a következő: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya készíttetés;
születési anyakönyvi kivonat megkérése; szakorvoshoz, szakrendelésre szállítás; beutaló csoportba
kísérés; öregségi nyugdíj, leszázalékolás, fogyatékossági támogatás, segély ügyintézése; járadékátirányítás; folyószámlanyitás; szemüveg- és közgyógyellátási igazolvány kiváltása; álláskereső klubba
kísérés.
A bekerültek átlagosan 3-4 hetet töltöttek a krízisrészlegen, volt, aki csak 1-2 napig, volt, aki 3 hónapig is igénybe vette szolgáltatásainkat. A hajléktalanná válás okai közül a leggyakoribb a közvetlen
hozzátartozókhoz fűződő viszony megromlása (szülő-gyermek, 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 szociális otthonból, átmeneti szállóról,
vagy éjjeli menedékhelyről kikerülve jutottak a közterületre, s onnan hozzánk.
Lábadozó 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, hogy komplex egészségügyi, szociális gondozással segítsük őket helyzetük megváltoztatásában. Úgy látjuk, hogy erre a tevékenységünkre, illetve az általunk képviselt és megvalósított
szakmai koncepcióra a változó, bővülő intézményi
környezetben is szükség van.
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PRÁTER UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ

Menhely Alapítvány

A Práter utcai Nappali Melegedőt 1994-ben nyitottuk meg. 1996-ban Magyarországon az első önállóan – nem szállást nyújtó intézményben – működő nappali melegedőként kaptuk meg 120 fő ellátására jogosító működési engedélyünket. Azóta folyamatosan fejlesztettük a tárgyi környezetünket és bővítettük szakmai tevékenységeink körét. Intézményünkben nyolc szociális munkás és két kisegítő
dolgozik. 2006-ban ügyfeleink 31.956 alkalommal
kerestek fel bennünket.

2006. évi tevékenységéről

Intézményünk két fő részre tagolódik. Az első, kisebb alapterületű 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 másik, területét tekintve nagyobb "egység" ad helyet a közös helyiségeknek, az "amerikai konyhának" és a vizesblokknak ahol 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 már kérünk
egészségügyi papírokat, tüdőszűrő és ÁNTSZ igazolást.
Melegedőnk 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. Utcai szociális munkát 2000 nyara óta végzünk Budapest
VIII. kerületében. 2005-ig pályázati támogatásokból, 2005 februárjától állami normatívából finanszírozzuk 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 tisztálkodni, zuhanyozni, borotválkozni, mosni, étkezni, pihenni, olvasni, szaA Práter utcai Nappali Melegedő ügyfélforgalma 2006-ban
badidős tevékenységeket folytatni. "Ad(összes ügyfél 31.562)
minisztratív” szolgáltatásainkkal pedig a
fedél nélkül élők sajátos életformájából
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Szolgáltatásaink másik köre a hajléktalanságból kivezető utak megtalálásában próbál segíteni, ezek a "kiegészítő”
szolgáltatásaink. Ezt a feladatunkat kü-
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lönböző, a melegedő által szervezett és lebonyolított programokon, projekteken keresztül próbáljuk
betölteni.
Mindezek mellett fontos feladatunknak tartjuk, hogy a hajléktalanság veszélyében élőket, illetve azokat, akik nemrég váltak otthontalanná, olyan segítséghez juttassuk, mellyel megállítható helyzetük
további romlása.

A Kaszinóval szemben, a túloldalon parkoló, feltört Opel Corsa (83-93’ sikerszéria) három ember
menedéke, lakhatása. Apó, férfikorú embert látogatunk rendszeresen. Az első két ülés is foglalt
egy ideje. Itt egy pár alszik ülve estéről estére. Fontos nekik a „bácsi”, hangoztatják és a parkoló
őrének sem közömbös a sorsa, hisz Ő hívta fel a buszmegállóban tanyázó hajléktalan figyelmét az
elhagyott járműre.
Utcaképtelen, szoktuk mondani az elesett, legyengült, rossz egészségügyi állapotú hajléktalan
emberekre. Persze tudjuk, tartósan utcaképes ember még nem született, de olyanokkal, kik ennek
az ellenkezőjét látszanak bizonyítani, sokszor összehoz a munkánk. Ebbe a szükség szülte kifejezésbe kapaszkodva juttatunk be védett, lábadozásra, erőgyűjtésre kialakított menedékekbe rászorulókat.
A mi „autós bácsink” fájós, érszűkületes lábát (ami a rokkantnyugdíjának is indokául szolgál) belépőnek ítéltük, és győzködtük is estéről estére. Történt egyszer, hogy összetákolt járókeretének
egy éjszaka lába kélt. Ekkor szánta el magát, jött velünk és búcsúzott.
Ilyenkor ugyanis sok mindentől búcsúzik az ember. Ment a ruhája (zsákba, kukába), mi több, a
haja és szakálla. A kedves szavak nehezen tudják elterelni a figyelmet arról az eseménysorról,
amit a vegyszerek kellemetlen szaga és határozottan cselekvő, gumikesztyűs kezek jellemeznek.
Tették a dolgukat. Orvos érkezett, látott, kérdezett. Ápolásra szorulónak találta páciensét és mehettünk immáron teljesen tiszta, (bár katonai) gúnyába bújtatott emberünkkel tovább a megcélzott
lábadozóba. Megint kedves szavak, étel, ágy egyfelől – okmányozás, papírozás, kérdések másfelől. Mi búcsúzunk. Távozóban hallottuk, ahogy utánunk kiáltja, köszöni.
Egy hét telik el, és hív egy újságíró, hogy hallott valakiről, aki egy piros kis autóban alszik a Kaszinóval szemben. A sztori, hogy a parkoló őre és egy hajléktalan pár egymásra mutogatva vádaskodik, ki is veszi el a bácsi nyugdíját. Kimegyünk. Megtudtuk, hogy az őr jelzett. Meg sem lepődünk azon, hogy megtaláljuk ismerősünket. Rossz volt a házirend, mondja. Napi egy óra kijárás
semmire sem elegendő! A háttérben a fiatal pár büszkén mutatja, vett a bácsi a nyugdíjából egy
„zsír új” járókeretet. A parkolóőr pedig kitűz egy papírt a szélvédőre, hamarosan elszállítják a
roncsot. A „védelmi” vita úgy látszik eldőlt. A hogyan továbbra, intézményi gondoskodásra vonatkozó ajánlatainkra ügyfelünk mosolyogva kórházi gyógykezeltetést helyez kilátásba. A jövőben, mert most elutazik rokonlátogatóba, lányairól, unokáról, karácsonyról hallunk. Odajutva segélyt is igényel vidéki lakcíme szerint. Mondja azt, amiről gondolja, hogy megnyugtatja a szociális munkás „lelkét”. Hozzáteszi, a fiatalok pedig segítenek közlekedni. Fontos nekik...

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

1. Utcai szociális munka
Nappali melegedőnk 2000 óta üzemeltet
utcai gondozó szolgálatot – a Budapesten
a fedél nélkül élő emberek ellátásában
közreműködő szervezetek Együttműködési Szándéknyilatkozatának megfelelően
– a VIII. kerület területén. Szolgáltatásunk
célja a közterületeken élő hajléktalan emberek felkutatása és gondozása, a felmerülő krízishelyzetek megoldása, a rászorulók intézményes ellátáshoz jutásának segítése, szálláskeresés valamint információadás az igénybe vehető szolgáltatásokról. 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, hogy szükség esetén intézményes ellátáshoz juttassuk kliensünket.
Az elmúlt években kialakult az utcai szociális munka
háttérintézmény-rendszere, így az esetek többségében megfelelő ellátáshoz juttathatjuk a rászorulókat. Az „utcán” való rendszeres jelenlét következtében kevesebb bejelentést kaptunk „külső forrásból”,
de a fedél nélkül élők egyre gyakrabban kérnek segítséget társaik számára. Emellett terepbejárásaink
során is találkoztunk olyan helyzetekkel, amelyeknél
krízisintervenciós beavatkozásra volt szükség. 2006
decemberében – az enyhe tél ellenérte – sajnos két
alkalommal már csak „regisztrálni tudtuk” ügyfeleink
halálát. 2006-ban összesen 70 alkalommal került
sor krízisintervenciós beavatkozásra.

b) felkutatás, esetkezelés, kapcsolattartás
Utcai gondozó szolgálatunk tevékenységének má54
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sik fontos része a terepbejárások során fellelt, utcán élő, az utcai jövedelemszerzésre berendezkeMenhely Alapítvány
dett fedél nélkül élő emberekkel történő kapcsolattartás. Célunk olyan segítséget nyújtani számukra,
2006. évi tevékenymellyel megelőzhetjük a közvetlen vagy közvetett életveszélyt. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk
ségéről
megismert, utcán élő emberek felismerjék: már azzal is javíthatnak helyzetükön, ha megpróbálják
igénybe venni a hajléktalanellátó intézmények valameA Práter utcai Nappali Melegedő Utcai Gondozó
lyikét. A fedél nélkül élő emberek gyakran hivatkoznak arSzolgálatának tevékenysége 2006-ban
ra, hogy azért alszanak az utcán, mert a lopások és egyéb
szolgáltatás
eset
atrocitások miatt félnek bemenni az éjszakai szállókra, ta- bejelentés kivizsgálása
43
pasztalataink szerint azonban a társakhoz, közösséghez,
krízisintervenció
51
szabályokhoz való alkalmazkodás képességének elveszadminisztrációs segítség
47
tése nagyobb visszatartó erőt jelent. Problémát jelent a pászállóra kerülés segítése
27
rok elhelyezése is, hiszen az ellátórendszer jellemzően
egészségügyi ellátáshoz juttatás,
53
férfi és női egyéni problémaként, külön próbálja kezelni a illetve szállítás
hajlék nélkül élők gondjait. Az utcai szolgálat az elmúlt lábadozóba történő elhelyezés
30
években több mint 300 emberrel vette fel a kapcsolatot. 30 étkezési támogatás
21
állandó helyszínen 55-110 emberrel tartjuk a kapcsolatot.
tárgyi eszköz segítség (takaró, ruha, lábbeli)
143
2006-ban 424 esetben nyújtottunk valamilyen konkrét
összesen:
424
szolgáltatást utcán élő ügyfeleinknek. Adminisztrációs segítséget 47 alkalommal nyújtottunk; személyi igazolványt, lakcím-, TAJ-, és adó-kártyát, anyakönyvi
kivonatot segítettünk beszerezni, illetve segélykérelmeket intéztünk. Rászorultságtól függően adunk
konzerveket, egyéb élelmiszereket, ruhákat, cipőket, takarókat, hálózsákokat, derékaljakat, tavaly
143 alkalommal osztottunk valamilyen tárgyi eszközt. 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 egyéb programjainkba
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) osztás. Naponta 120 adag kenyeret, télen 120-150 liter,
nyáron 90-120 liter teát osztunk ki a rászorulóknak. A kulturált körülményeknek köszönhetően ügyfeleink gyakran fogyasztják nálunk az általuk
hozott, és a melegedőben elkészíthető ételeket is. 2006-ban összesen
31.560 esetben vették igénybe a melegedő étkezést biztosító szolgáltatásait. Az ételmelegítési, főzési lehetőséget átlagosan naponta két ember
vette igénybe. Az előző évihez képest nőtt az ételkészítők száma, összesen 719 alkalommal készíttettek maguknak meleg ételt látogatóink.
b) tisztálkodás
„Mosodánkat” 2006-ban az Összefogás Közalapítványtól kapott támogatás segítségével egy ipari mosógéppel sikerült fejlesztenünk. Összesen
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1.110 alkalommal vették igénybe mosó és szárítógépeinket. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 4
ember mos nálunk. Mosás után lehetőség van a ruhák vasalására is, melyet általában a munkát keMenhely Alapítvány
resők, illetve a valamilyen „eseményre” (tárgyalás, temetés, stb.) igyekvők használnak. Szintén az
2006. évi tevékenyÖsszefogás Közalapítvány támogatásának köszönhetően egy új melegvíztárolót is sikerült
ségéről
vásárolnunk, így a korábbinál több ember tud nálunk a zuhanyozni. A tisztálkodáshoz szappant,
sampont, törülközőt, és szükség szerint
"Szükségleti” szolgáltatások a Práter utcai Nappali Melegedőben 2006-ban
fürdőköpenyt biztosítunk. 2006-ban
hónap
ügyfélszám étkezés ételmelegítés
mosás
fürdés borotválkozás
2.570 alkalommal zuhanyoztak nálunk.
január
3.814
3.600
106
126
260
156
A borotválkozáshoz borotvahabot és
február
3.435
3.360
85
102
275
159
pengét biztosítunk. Tavaly 1.174 olyan
március
3.697
3.600
82
123
272
94
borotválkozást regisztráltunk, melyhez
április
2.358
2.280
48
74
165
61
mi szolgáltattuk az eszközöket, ez namájus
2.468
2.280
51
92
214
83
ponta átlagosan 5 alkalmat jelent. Injúnius
2.135
2.520
48
84
197
88
tézményünkben ezeken kívül lehetőség
július
1.481
2.040
36
59
187
78
augusztus
410
0
4
4
13
10 van hajszárításra és hajvágásra is.
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3. „Adminisztratív szolgáltatások” – ügy2.625
2.520
54
102
208
92 intézés (iratbeszerzések, iratpótlások,
3.576
3.480
79
118
279
126 kérelmek)
3.348
3.360
69
123
326
128
Nappali Melegedőnkben 1994 óta bizto31.596
31.560
719
1.110
2.570
1.174
sítunk postacímet ügyfeleink számára,
és nyújtunk segítséget különböző iratok, okmányok beszerzéséhez és pótlásához is. A hivatalos
ügyek intézését úgynevezett egyéni adatlapokon regisztráljuk, melyek tartalmazzák az ügyfél adatait,
valamint az ügyintézés célját (illetékmentességi kérelmek, anyakönyvi kivonatok, stb.) és időpontját.
2006-ban 3.397 alkalommal vették igénybe valamelyik adminisztratív szolgáltatásunkat. 2.192 hajléktalan igazolványt állítottunk ki, illetve érvényesítettünk. A személyes iratok beszerzéséhez nyújtott
segítségek száma összességében emelkedett a korábbi évhez képest. Összesen 164 alkalommal
segítettünk ügyfeleink anyakönyvi kivonatának beszerzésében. Személyi igazolványokhoz 261, lakcímkártyákhoz 244, adókártyákhoz 156, Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági bizonyítványok kiállításához 170 alkalomTÁRSAS LÉNY
mal kértünk a hatóságoktól illetékmenA férfit még nem láttam, először találkozunk. Miután megérkezett
az intézménybe, a lényeggel kezdi. Telefonálni szeretne, közli bitességet.
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1. Munkaközvetítés
Melegedőnk egyik speciális szolgáltatása
a munkaközvetítés, melyet 1997-ben vezettünk be az Európai Unió PHARE programjának segítségével. Munkaközvetítőnket a PHARE támogatás lejárta után is
folyamatosan üzemeltetjük. Hatékonyságának növeléséhez, színvonalának megtartásához rendszeresen pályázunk külső
forrásokra.
2004-ben a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei, valamint a
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zalmasan. Sajnos ezt nálunk nem lehet.
- Mégis, hova szeretne telefonálni? – kérdezem, hátha segíthetek
valamiben neki.
- Az az igazság, megmondom, hogy állást keresek.
- Nagyszerű! Nálunk működik álláskereső klub. Tessék oda visszajönni, majd akkor telefonálhat is.
- De, izé, nem csak állásról van szó – sutyorogja.
- Hát még miről?
- Lakhatásról.
- Szóval szállók érdeklik? –kérdezem.
- Nem, inkább albérlet. Van egy számom.
- Ha van telefonszáma, hívja fel. - (Végülis nem vagyok semmi jó
elrontója.) – Tessék, itt a telefon, tárcsázzon.
- Nem lehetne az irodából, hogy csak én legyek ott?
- Nem, azt nem. Itt előttem, és most.
- Tudja, megmondom magának, ez nem csak lakhatás.
- ???
- Feleség.
- Feleség?
- Igen.
Aha, leesett a tantusz. Hirdetés, de nem albérlet. Társkeresés.
- Ne haragudjon, ezt nem engedhetem. Innen nem tudja elintézni.
Bambán néz rám, megfordul, és távozik. Azóta sem láttam. Lehet,
hogy megházasodott?

Fővárosi Szociális Közalapítvány konzorciumi partnereként a hajléktalan emberek munkavállalásának és rehabilitációjának elősegítését célzó projekttel pályáztunk az EQUAL program által meghirdetett pályázaton. Az „Együttes Erővel” – Munkaerőpiaci Reintegráció a Hajléktalanellátásban nevű projekt keretében a Práter utcai Nappali Melegedőben – a BMSZKI álláskereső irodájának munkáját kiegészítve – álláskereső irodát működtetünk. Működési rendjének, szolgáltatási körének kialakítása,
valamint munkatársainak képzése a végrehajtási szakasz első félévében 2005. 07. 01-től 2005. 12.
31-ig megtörtént, így irodánk 2006. januárjában megnyitott. Az álláskereső iroda elsődleges célja,
hogy biztosítsa ügyfeleink számára az infrastruktúrát az álláskereséshez, valamint, hogy alkalmi és
állandó munkalehetőségeket kutasson fel számukra.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

Ügyintézések a Práter utcai Nappali Melegedőben 2006-ban
Ügyintézés
Hajléktalan igazolvány kiállítás

Jan

Febr

Márc

Ápr Máj Jún

119

117

115

Hajléktalan ig. hosszabbítás

71

85

92

69

Anyakönyvi kivonat beszerzése

19

12

14

Személyi igazolvány beszerzése

27

33

Lakcím kártya pótlása

15

Adó kártya pótlása
TB-kártya pótlása

Okt

Nov

97

99

55

111

73

67

61

25

59

77

12

10

11

16

15

13

20

19

16

18

13

14

35

23

15

14

18

14

17

15

11

13

15

16

13

21

15

18

18

Albérleti támogatás

4

4

4

4

Étkezési támogatás

9

11

18

12

294

333

312

összesen

109 105

Júl Aug Szept

1.349

85

79

843

11

14

17

164

20

28

37

16

261

15

25

26

31

13

244

10

6

12

13

22

6

156

15

11

5

15

15

18

6

170

3

2

3

3

3

3

2

3

38

20

16

16

3

11

16

21

19

172

260 243

141

269

309 397

294

3.397

Az álláskereső iroda megosztott nyitva tartással áll ügyfelei rendelkezésére. Erre azért volt szükség,
hogy a nappali melegedő funkciói ne keveredjenek az álláskereső iroda funkcióival. Kedden, szerdán
és csütörtökön 7,30 – 9,00 óráig az úgynevezett telekommunikációs szolgáltatásaink működnek, ekkor elsősorban a konkrét álláskereséshez nyújtunk segítséget, hirdetési újságokkal, telefonálási lehetőséggel és internet hozzáféréssel. Kedden és
csütörtökön 15,00 – 17,00 óráig pedig „álláskereső klub” működik. Minden új
ügyfélnek először a klubban kell megjelennie, csak ezt követően veheti
igénybe a telekommunikációs szolgáltatásokat. A klubokat az irodavezető és
két tanácsadó vezeti, ekkor kaphatnak segítséget az álláskeresők a különböző álláskeresési technikák, önéletrajzírás, internet használat elsajátításában, és egyéb ügyekben, valamint ezek mellett természetesen a telekommunikációs szolgáltatásokat is igénybe vehetik.
Az Álláskereső Iroda munkatársai – az általuk vállaltakon túl – nemcsak az
alkalmi munkavállalást tudták eredményesen koordinálni, hanem a tartós elhelyezkedésben is komoly segítséget nyújtottak ügyfeleinek. Az első évben
202 álláskereső személy regisztrálta magát nálunk, ezzel teljesítettük a
2007 decemberére tervezett létszámot. (A projekt 2007. december 31-ig
tart.) Az álláskereső iroda megnyitásának egyik alapvetése az a feltevés
volt, hogy a hajléktalan emberek egy részének a munkába álláshoz elsősorban infrastrukturális, valamint a hajléktalanságot, mint élethelyzetet kezelni
tudó célzott segítségnyújtás szükséges. A statisztikai adataink igazolták e
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Össz.

135

271 274

120 167

Dec

feltevésünket. Az Álláskereső Irodát felkereső ügyfelek az általunk biztosított lehetőségekre támaszkodva valóban arra törekedtek, hogy minél hamarabb el tudjanak helyezkedni.
Menhely Alapítvány
Ügyfeleink jelentős része a visszajelzések alapján három hónapnál hosszabb időre tudott folyamato2006. évi tevékenysan munkát vállalni. Visszatérő ügyfeleink jelentős része nem önhibájából szakította meg munkáját,
ségéről
hanem vagy nem fizették ki megfelelően
a bérét, vagy olyan feladattal bízták
A Práter utcai Munkaközvetítő Iroda ügyfélforgalma 2006-ban
(összes megjelenés 1.216)
meg, amely nem szerepelt az eredeti
megállapodásban, vagy nem szakmába
175
vágó munkákat próbálták elvégeztetni
150
velük.
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telekommunikáció

A visszatérő ügyfelekkel tanácsadóink
elemezték a munkahelyi problémákat.
Különböző megoldások, lehetőségek
felkutatásával próbálták felkészíteni az
ügyfeleket, hogy későbbiekben ne kerüljenek hasonló helyzetbe, vagy legalább
felkészültebben érje őket munkahelyük
esetleges elvesztése.

Az EQUAL programmal szorosan összefügg álláskereső, illetve munkahelymegtartó támogatás projektünk, mely közvetetten az Összefogás Közalapítvány, közvetlenül pedig a BMSZKI finanszírozásával valósul meg. A program során az EQUAL program két álláskereső irodájából (Práter u.-i Nappali Melegedő, BMSZKI) már elhelyezkedett ügyfeleinket támogatjuk a munkába állásukhoz szükséges természetbeli juttatásokkal, munkaruhával, utazási támogatással, illetve étkezési jeggyel. A program során megállapodást kötöttünk, az ERGONETT Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Zrt-vel, akik a
munkaruha támogatás lebonyolításában partnereink. A szolgáltatás a dokumentálása és az együttműködés összehangolása a két álláskereső iroda, valamint az ügyfelek között 2006-ban megtörtént,
jelenleg a projekt a gyakorlatban is zökkenőmentesen üzemel.
2. Lakhatási Program
Az előző évekhez képest megváltozott pályázati és végrehajtási feltételekkel ugyan, de lényegét tekintve szintén lakhatási támogatásra nyertünk pályázati támogatást az Összefogás Közalapítványtól.
Albérleti projektünkben olyan fedél nélkül élő emberekA Práter utcai Munkaközvetítő Iroda
kel próbálunk együtt dolgozni, akik ténylegesen hosszú
regisztrált ügyfelei 2006-ban
hónap
férfi
nő
összesen
távon akarnak munkát vállalni, és esélyt adnak saját
január
39
4
43
maguknak helyzetük megváltoztatására. A programban
február
24
3
27
résztvevő ügyfeleink számára albérleti támogatást nyúj- március
22
2
24
tunk. A támogatást azok a kliensek vehetik igénybe, akik április
4
1
5
9
1
10
már gondozási kapcsolatban állnak valamelyik munka- május
június
6
3
9
társunkkal, illetve vállalják az együttműködést. A támo- július
7
2
9
gatások odaítélése minden esetben team-döntéssel tör- augusztus
8
3
11
6
2
8
ténik. Albérleti támogatást az elmúlt évben 11 személy- szeptember
október
14
2
16
nek nyújtottunk összesen 38 alkalommal. Az együttnovember
22
7
29
költözőkkel összesen 23 személy részesült támogatás- december
10
1
11
összesen
171
31
202
ban, és jutott lakhatáshoz segítségünkkel.
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3, Egyéb Programok
A 2002-ben vásárolt lakóingatlanban – melyet kedvezményes fizetési feltételű albérletként adunk
bérbe – a 2005-augusztusában beköltözött család lakik. A két gyermekét egyedül nevelő, férjétől elmenekült, bántalmazott asszony jelentős összegű megtakarítással rendelkezik, melyből a közeljövőben saját tulajdonú lakást szeretne vásárolni.
2006-ban hosszú, de végül eredményes tárgyalássorozat eredményeképpen sikerült a Józsefvárosi Önkormányzattal 3 szociális bérlakás bérbeadásáról szóló megállapodást kötnünk. Ennek értelmében a
lakások bérlője alapítványunk lesz, de a bérleti díjakat és közüzemi
költségeket közvetlenül az általunk kiválasztott és gondozott lakók fizetik. A három lakásból kettőben nyáron elkezdhettük a felújítási
munkálatokat, az általunk kiválasztott emberek erejükön felül teljesítve tették beköltözhetővé a lakásokat. Ennek köszönhetően karácsonyra egy 5 tagú család költözhetett új otthonába, 2007 januárjában
pedig egy fiatalasszony teheti meg ugyanezt. A harmadik lakásról
szintén 2007 januárjában írjuk alá az önkormányzattal a megállapodást.

Menhely Alapítvány
2006. évi tevékenységéről

SZÁLLÁSADÓ
A bácsi szállón alszik.
„- Nézze ezt a nadrágot. Most vettem nemrégen és már foltos. Először nem tudtam mitől, de rájöttem. Tudja, éjszaka
rajtam van, ebben alszom. Egyik este hozzáértem az ágy széléhez lefekvéskor, az hagyott maradandó nyomot.”
Hipós víz. A takarító végzi a dolgát. Rendesen. „ Talán szóljon nekik”, javasoltam egy kicsit naívan, ámbár magam sem
gondoltam komolyan.
„- Tudja, ha szólok, lehet, hogy be sem engednek.”
Ebben lehet igazság, tényleg mit kekeckedik itt az öreg, örüljön, hogy van ágya, és tiszta.
„- Hát akkor ne szóljon.” – Ühüm, törődött bele.
Ekkor jutott eszembe A RONGY.
„- Jöjjön, adok egy nedvszívó kendőt. Ha egy kis munkát bevállalna… Nedves ronggyal szó nélkül törölje át az ágyát.
Akkor a nadrág is makulátlan maradhat.
Egy rongyban a boldogság és a melegség.

MENHELY ALAPÍTVÁNY MÓDSZERTAN
VESZÉLYES JOGSZABÁLYOK, ROSSZ TERVEZETEK
A 2006-os évet leginkább a jogszabályokkal, illetve jogszabály-tervezetetekkel folytatott küzdelem jellemezte. Folytatódott, és – úgy tűnik – szerencsésen végződött az utcai szociális munkások számára
előírt kötelező képzések körüli csata. Kritizáltuk a költségvetési törvénynek az ellátási szerződést kötelezővé tévő rendelkezését. Tiltakoztunk a XIII. kerületi Önkormányzat koldulást és közterületen való
„kempingezést” tiltó rendelete ellen. Közben megszűnt a módszertani intézmények normatív állami
támogatása. Megpróbáltunk az utcai gondozó szolgálatok működésével és engedélyezésével kapcsolatban ellenőrizhető kritériumokat körvonalazni. Elkezdtük az előkészítését a 2007. évi „Február
3” nevű adatfelvételünknek, amelyhez csatlakozott egy nemzetközi kábítószer-használatot vizsgáló
kutatás, melyet a Corvinus Egyetem képviseletében Paksi Borbála vezet.
NAPPALI MELEGEDŐ TEAM
A budapesti és pest-megyei nappali melegedők az elmúlt években többször kérték, hogy az éjjeli
menedékhelyek és az utcai szociális munkások részére szervezett rendszeres találkozók mintájára
nekik is legyen egy fórumuk. Tavasszal szóbeli
igényfelmérést végeztünk. A Budapesten működő
29 és a Pest megyei 2 nappali melegedő közel
70%-a jelezte részvételi szándékát egy kifejezetten
melegedők számára létrehozott szakmai fórumon.
A május óta havonta megrendezett fórumokon például az ÁNTSZ preventív fürdetésének megszűnését követő problémákról, a melegedők nyilvántartási rendszeréről, pályázati tapasztalatokról és a
nappali melegedőkben működő éjszakai befogadókról beszélgettünk.
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KÖZTERÜLET HASZNÁLAT
Tudomásunkra jutott, hogy az Angyalföldi Önkormányzat 60/1995. (XII. 11.) számú rendeletének 2006. július 1-jétől hatályos módosítása reggel 6 és este 10 óra között megtiltja a koldulást a
kerület közterületein. Tiltja ezen kívül közterületen lakhely és ”tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshely” létesítését, valamint tilos ezután a kerületben „kéretlenül, másokat zavaró módon különböző szolgáltatásokat nyújtani, árusítani, osztogatni (pl. piros
lámpánál történő autóablak-tisztítás, hírlapárusítás, szórólaposztás stb.)”.
A rendeletet az alábbi indokok miatt elfogadhatatlannak tartottuk és ezt egy nyílt levélben tettük
közzé:
1. A rendelet lakossági véleményekkel indokolja a napközbeni koldulás tilalmát, holott egy
e tárgyban született korábbi (országos, reprezentatív) felmérés 19 alapján − amely a hajléktalan
koldusokkal szembeni attitűdöket vizsgálta − a lakosság többségét vagy nem zavarják az utcán
koldulók, vagy elviselhetőnek tartja a jelenlétüket. A testület döntésével ráadásul a segíteni
szándékozó kerületi lakosokat akadályozza abban, hogy ezen a módon adakozzanak. A Studio
Metropolitana 2005. évi felmérése szerint pedig „szinte minden fővárosi úgy vallott, hogy szokott
adakozni. Legtöbben a hajléktalanokat és a súlyos betegségben szenvedőket támogatják.” 20
2. A rendelet szöveg szerint csak korlátoz, az indoklásában viszont a teljes körű tiltás mellett érvel:
„A lakossági visszajelzések alapján megállapítható, hogy kerületünk állampolgárainak jelentős
része nemkívánatos jelenségnek tartja a közterületeken a koldulást”. Az időbeli korlátozás mértekét is a koldulás teljes körű tiltásának szándékával határozták meg, mivel a jelenlegi szabályozás gyakorlatilag nem teszi lehetővé a tevékenységet. Ezzel a rendeletet alkotó túllép a rendelkezésére álló jogszabályi lehetőségeken.
3. Eddig soha senki nem tudott olyan érveket felvonultatni, amelyek indokolnák a cselekvési szabadsághoz fűződő olyan jogok korlátozását, amelyek lehetőséget biztosítanak embereknek,
hogy segítséget kérjenek egymástól a segítségnyújtás kényszere nélkül (a zaklató koldulást jelenleg is jogszabály tiltja).

ELVESZETT!!!!!
2006. november 29-én este 8 óra körül a XIII. kerületben
elveszett egy hajléktalan férfi. Eltűnésének idején fekete
dzsekit, barna nadrágot, szürke sapkát viselt. Különös ismertetőjele: nehezen jár, külseje elhanyagolt. Közvetlenül
az eltűnése előtt a Krízisautóból szállt ki.
Kérjük, aki látta, jelezzen az alábbi telefonszámon: 3384186! A megtaláló magas jutalomra számíthat!
Köszönettel:
A Krízisautó aznap esti, rendkívül naív személyzete

4. A 15. § (6) bekezdésében a koldulás definiálása során a rendelet alkotója szinte korlátlanul kitágítja a jogszabály személyi hatályát azzal,
hogy a koldulást „közterületen vagy nyilvános helyen pénzt vagy
egyéb dolgot kéregetve gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanúsítása…” formájában határozza meg. Az erre utaló magatartás szankcionálása lehetőséget nyújt arra, hogy a kinézet (például a
ruházat és testtartás) büntethetőségi kritérium legyen.

Andracsik Emese és Bányai Borbála, Fiatalok, drogosok, hajléktalanok c. szakdolgozat, ELTE TATK Szociológia
szak, 2004.
20 Közterületek használata és megítélése Budapesten c. kutatás (2005) www.studiometropolitana.hu
19
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5. Ami a kéretlenül osztogatást és árusítást illeti, a Studio Metropolitana idézett felmérése szerint a
fővárosiak közel fele nyilatkozott úgy, hogy szokta vásárolni a hajléktalanok által terjesztett újságot.
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6. A 14/D. § (14) bekezdés szerint „közterületen kempingezni és lakhelyet létesíteni tilos…” A módosított szakasz a zöldterületek védelméről
szól, és a rendelkezések minden egyes pontban valóban a kerület zöldterületeire vonatkoznak, az utolsó bekezdés egy mondatának kivételével, amely közterületen tiltja meg lakhely létesítését (megfelelő indoklás nélkül). A lakhely
létesítésének tilalma a lakóhellyel nem rendelkező kerületi lakosok számára a közterületen
éjszakázás tilalmát jelentheti, amely gyakorlatilag a kerületből való elűzésnek felel meg. Ez
olyan embereket is érint, akik életük nagy részét a kerületben élték le, és lakhatásukat sok
esetben az önkormányzat kötelezettségéhez
tartozó szociális segítség hiányának köszönheKovács Béla munkája
tően veszítették el.
7. A rendelet 16. §-a a rendelet megtartatását többek között „a tulajdonos által megbízott egyéb
személyekre” ruházza, ami a 8/A. § (2) bekezdésében a kéretlenül nyújtott szolgáltatások felsorolását záró „stb.”-vel együtt arra ad lehetőséget, hogy szinte bárki bármiért bárkit büntethessen,
emlékeztetve bennünket azokra az időkre, amikor csak a kifejezetten engedélyezett dolgokat
volt szabad tenni...
A fentiek indokok alapján javasoltuk a XIII. kerületi Önkormányzat testületének a rendelet hatályon
kívül helyezését, és támogattuk a segítő és jogvédő szervezeteket abban, hogy a rendelet említett
passzusai alapján megbüntetett emberek állampolgári jogainak védelmében mindent megtegyenek.
KILAKOLTATÁS
November második felében tudomásunkra jutott, hogy a Demszky Gábor Főpolgármester szokásos,
kilakoltatási moratóriumot meghirdető beszéde után több kerületben is folytak kilakoltatások. Méghozzá olyan esetekről értesültünk, amelyekben a kilakoltatottak nem önkényes lakásfoglalók voltak
(az önkényes lakásfoglalókra korábban sem vonatkozott a moratórium). Két konkrét eset (egy IV. és
egy IX. kerületi) nyilvánosságot is kapott, és mindkettőben védekezni kényszerült a kerületi hatóság.
Mindkét esetben per előzte meg a kilakoltatást és mindkettő évek óta tartott, miközben az érintettek
semmiféle szociális segítséget nem kaptak. Az egyik kilakoltatás érintettjét, egy idős férfit sikerült elhelyeznünk. A másik, a gyermekes család, maga oldotta meg lakhatását. Mindkét lakás komfort nélküli szoba-konyha volt. Azzal, hogy felemeltük a szavunkat vaLENGYEL GÉZA:
lószínűleg további emberek kilakoltatást sikerült megelőznünk
ÍGY RENDELTETETT?
Sajna, nem születtem áldott fényre
vagy legalább elhalasztatnunk.
Mint naprózsa, gyík, tahiti lány —
vagyok háborús kor nemzedéke;
mélyre száműzött pincebogár —
lényem reszket jőni fel világra,
védtelen, pucér-riadt, habár
ősi fényvágy génjeimbe zárva —
így rendeltetett számomra már?!

„FEBRUÁR 3”
A Budapesti Módszertani Szociális Központ, a Menhely Alapítvány és a Twist Olivér Alapítvány közös, a budapesti hajléktalanság kutatásával foglalkozó „Február 3” munkacsoportja 200661
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ban első alkalommal terjesztette ki minden évben lebonyolított adatfelvételét kilenc vidéki városra.
Közel hétezer hajlék nélküli embert szólítottak meg országszerte kérdezőként szociális munkások
ezen a napon; utcán vagy szálláshelyen kérték meg őket arra, hogy néhány kérdésükre válaszoljanak. A válaszadás az adatfelvétel általános szabályainak megfelelően önkéntes volt.

Miközben az elmúlt években egyre többet tudtunk meg a Budapesten élő hajléktalan emberekről,
több lényeges kérdés válasz
A 2006. február 3-án megkérdezettel lakhatási viszonyai
nélkül maradt. Mások szorulnakéjjeli
egyéb haje ki az utcára a vidéki városokátmeneti
egyéb
adattelepülés
közterület meneléktalan
lakás egyéb
össz:
ban, mint Budapesten? Hasonszálló
szálló
hiány
dékhely
szálló
ló, vagy régiónként, városonként
Budapest
1.025
1.370
1.092
251
72
3
379
53 3.866
eltérő helyzetek vezetnek-e a
Debrecen
178
112
43
14
0
0
16
2
349
hajléktalansághoz? Van-e öszGyőr
115
67
128
85
0
5
90
0
400
szefüggés egy-egy városban a
Kecskemét
71
42
33
0
0
0
0
0
146
hajléktalanság jellemzői és a heMiskolc
491
93
183
53
23
21
97
0
864
lyi ellátórendszer működési saNagykanizsa
24
31
39
0
0
0
0
0
94
játosságai között? E kérdések
Pécs
71
83
45
73
0
0
73
0
272
megválaszolása nem csak a viSzeged
177
106
47
0
0
0
0
0
330
déki hajléktalanellátó szervezeSzékesfehérvár
124
68
71
0
0
0
0
0
263
tek számára volt fontos, de ők
Zalaegerszeg
30
34
40
0
0
0
0
0
104
voltak elsősorban azok, akik
összesen:
2.306
2.006
1.721
476
95
29
655
55 6.688
évek óta szerettek volna bekapcsolódni az adatfelvételbe. A szervezést, előkészítést követően Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Pécs, Szeged, Székesfehérvár, Zalaegerszeg hajléktalanokat ellátó szervezetei
vettek részt a kutatásban. Megszervezésében a vidéki ellátók érdekképviseletét ellátó HAJSZOLT
Egyesület segített, közvetlen költségeit a Hajléktalanokért Közalapítvány biztosította.
Az egyes települések önálló adatfelvétele összhangban van az EU-ban elvárt adatszolgáltatással. Az
Unió statisztikai hivatala, az EUROSTAT számára már 2006-ban is tíz magyar nagyvárosnak kellett
olyan jelentést készítenie, amelynek része volt a hajléktalan emberek száma, de információkat szolgáltat a felmérés a helyi és az országos cselekvési programhoz is.
Amíg Budapesten élő otthontalanok több mint fele (55 %) a lakástalanságát családi konfliktusok következményének tartja, a vidéki városokban többen vannak azok, akik gazdasági okok miatt, vagy az
intézményes gondoskodás megszűnése miatt váltak hajléktalanná. A korátlagok 7 éves (nagy) intervallumban szórna: Pécsett a
legidősebbek (átlagosan 48
évesek), és Nagykanizsán a
legfiatalabbak (41 év). A nők
aránya a Debrecen a legmagasabb (minden negyedik
hajléktalan ember nő), és
Székesfehérvárott, valamint
Kecskeméten a legalacsonyabb, ahol 14-14 %. Nagykanizsán az utcán élő hajléktalan emberek 75%-a mun62
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kaképesnek mondta magát, míg Szegeden a szálló lakóknak mindössze 39%-a vallotta ugyanezt.

Menhely Alapítvány

JOGVÉDŐ FÓRUM
2006. évi tevékenyHajléktalanok Jogvédő Fóruma 2000 szeptembere óta működik a Menhely Alapítvány Módszertan
ségéről
égisze alatt. A program keretében azoknak az embereknek nyújtunk jogi segítséget, akiket hajléktalanságuk miatt ért valamilyen hátrány, sérelem. A jogsérelMI VAN MA?
mek a hajléktalan emberek esetében főként a lakcím nélküli- Szolidaritás napja van
ségből, a közterületen illetve hajléktalan szálláshelyeken va- Hát akkor mindent bele! Ismertessük meg a járókelőket, érdeklődőket a
hajléktalanok világával. Engedély rendben, terület lefoglalva. Transzpaló alvásból erednek. Emellett gyakoriak a kiszolgáltatott rens (egy sárga függöny feliratozva) hirdeti: „Szolidaritás napja van”. Ma.
Kartonpapírt szereztünk, kitettük az intézmény elé. Ez az ágy, mellette
helyzetükkel való visszaélések, és bántalmazások is. A hiva- pokróc és néhány ócska ruhadarab. Ládából lett asztal, és mivel igévagyunk, terítő is került rá – talán csipkés. Nincs nagyon hideg, de
talok és hatóságok sok esetben szabálytalanul járnak el a nyesek
azért meleg tea is legyen!
Bent az intézményben fotókiállítás és vásár. Ki mennyit gondol alapon.
hajléktalan emberek ügyeinek intézése során.
Jó kis bevétel lesz!
Kéne néhány prospektus is arról, mégis mit csinálunk mi itt egész nap.
Nádrolót kitesszük, prosikat rászögezzük. Kész. Egész pofás lett.
Jönnek a járókelők. Figyeljük a reakciókat. Fejet behúzzák, úgy haladnak
el a transzparens alatt, ránéznek az ágyra, mennek tovább. Mások bekukucskálnak az irodába. Van, aki észre sem veszi, mi történik ezen a pár
négyzetméteren. Na, most végre valaki megállt, és elvett egy prospektust.
Megérkezett egy rádióriporter! Belefekszik az ágyba, kipróbálja. Elég
hamar felugrik, nehogy felfázzon. Később viháncoló gyerkőcök időznek
itt egy kicsit. Érkezik egy képvásárló! Kiderül, ő is hajléktalan, de van
egy kevés pénze, megvenné, ami tetszik neki. 200 Ft a bevétel. Nem baj,
viheti a képeket. A tea nem fogy. Az ágy üres. A prospektusok maradnak.
Milyen nap is van ma?

A Hajléktalan Jogvédő Fórum tevékenysége mára beépült a
budapesti hajléktalanellátó intézményrendszer működésébe.
Jelenleg az egyik legfontosabb folyamatban lévő ügyünkben
egy, a kőbánya-kispesti metró megállóban történt bántalmazás miatt próbálunk a sértettek számra elégtételt szerezni.
Továbbra is érvelünk a lakcímmel kapcsolatos, az Igazságügyi Minisztérium számára megküldött beadványunk elfogadása mellett, és a szeretnénk elérni, hogy rehabilitációt végző intézményekben egyértelműek legyenek az előtakarékosságra vonatkozó szabályok.

LAKHATÁSSAL KAPCSOLATOS PREVENCIÓS JOGI TANÁCSADÁS
A lakhatással kapcsolatos jogi tanácsadás mobiltelefonon munkanapokon 12 és 14 óra között érhető
el, személyesen pedig előzetes időpont egyeztetést követően minden hét csütörtökén 9-12 óra között
kereshettek fel minket ügyfeleink.
Szolgáltatásunkról tájékoztató anyagot a kerületi családsegítő szolgálatokhoz még 2005. nyarán eljuttattunk, illetve a Budapesti Piac című ingyenes újságban a közérdekű információk között folyamatosan tesszük közzé hirdetésünket.
2006-ban összesen 449 telefonos megkeresés érkezett, ebből 78 esetben személyes, a fennmaradó
371 esetben telefonos tanácsadást biztosítottunk a hozzánk fordulók részére. Természetesen sokan
telefonáltak nem lakással, lakhatással kapcsolatos, hanem egyéb jogi problémával, őket tájékoztattuk
a szolgáltatásunk jellegéről. Minden telefonálótól
A Prevenciós jogi tanácsadás tevékenysége 2006-ban
megkérdeztük, milyen konkrét ügyben fordul hozzánk. Voltak, akik már telefonon is elmondták a problémájukat, s így egyből tudtunk tanácsot, tájékozta100
tást adni, ezért esetek nagy részében nem volt szük80
ség személyes konzultációra. De voltak, akik telefonon nem mondtak semmit, és ragaszkodtak ahhoz,
60
hogy személyes jogi tanácsadás keretében foglalkoz40
zunk velük.
20

2006-ban áprilisban és szeptemberben volt jelentős
visszaesés, egyébként átlagosan heti 10-15 hívást
fogadtunk, és a csütörtöki személyes ügyfélfogadásra
az időpontok gyakran már hétfőn „elkeltek”. Azoknak,

0
január

március

telefonhív ás
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akik személyes tanácsadásra jelentkeztek, de már nem tudtunk az adott hétre
időpontot adni, minden esetben felajánlottuk a telefonos segítségnyújtást, és
krízishelyzetekben (amikor a késedelem közvetlenül lakásvesztéssel járt volna)
egyéb napokon pótidőpontot kapott a jelentkező.

SÓLKIM UKZCÁJ:
TÁJRA TÉVE
Tájra téve
Árva lettem
Már húsz éve
Különc lettem.

Bús betegen
Az egyszerűbb ügyekben (mint pl. lakáseladáshoz kapcsolódó adó- és illetékfiHazátlanul,
Rég rettegem
zetési kötelezettségekkel, örökléssel, haszonélvezeti joggal kapcsolatos kérdéÁrtatlanul.
sek) telefonos tanácsadást biztosítottunk, míg személyes konzultációra azoknak adtunk lehetőséget, akiknél az ügy jellege ezt feltétlenül megkövetelte. Ilyen esetek voltak elsősorban a lakás eladás, vétel, csere előtti általános tanácsadás, szerződések véleményezése, lakással, lakhatással kapcsolatos peres és végrehajtási eljárás előtti, illetve alatti jogi tanácsadás, önkormányzati lakás bérleti jogával, bérleti jogviszony megszüntetésével, díjhátralék jogi következményeivel, önkormányzati lakás megvásárlásával, fiktív lakáscserékkel, azok veszélyeivel kapcsolatos jogi tanácsadás.

Általános tapasztalatként elmondható, hogy a hozzánk fordulók rendkívül
bizonytalanok, járatlanok a lakással, lakhatással kapcsolatos kérdésekben.
Ennek oka lehet, hogy az esetek túlnyomó többségében az elmúlt évtizedekben ugyanabban a lakásban élő, és így érthető módon lakásügyekben
tájékozatlan emberek fordultak hozzánk. A szolgáltatást igénybe vevők
többsége szociálisan hátrányos helyzetben lévő és/vagy kevésbé iskolázott.
Azt tapasztalatuk, hogy a haszonélvezeti jog mibenléte körül sok a bizonytalanság. Nagyon sokan még ma sem vették tudomásul, hogy az önkormányzati lakásból is „ki lehet kerülni”. Ugyancsak gyakran tapasztaltuk,
hogy az emberek alábecsülik a saját tulajdonú lakások elárverezésének a
veszélyét. Sokan még a 60-as, 70-es években kerültek jelenleg is lakott
otthonukba, és most szembesülnek azzal, hogy a lakhatásuk jogcíme a
mai napig tisztázatlan, azt gondolják, hogy a társasházukban a tulajdonviszonyok a rendszerváltás után automatikusan rendeződtek.
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MENHELY ALAPÍTVÁNY KÖZÖTT
1999. JÚNIUS 14-ÉN LÉTREJÖTT KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN AZ ALAPÍTVÁNY
TEVÉKENYSÉGÉNEK 2006. ÉVI KÖLTSÉGEIRŐL
1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:
ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő

8.054,82

10,35

3.1.2.

Szociális Szolgáltató Iroda

6.033,40

7,76

3.1.3.

Gondozási Központ

17.090,81

21,97

3.1.

Gondozási Központ bérköltség

29.789,86

38,29

3.2.

Módszertani Egység

1.554,68

2,00

3.3.

„Vajda 3” Menhely

8.433,10

10,84

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

6.836,33

8,79

77.793,00

100,00

hivatkozás
(szerződés
alapján)

szervezeti egység

3.1.1.

összesen

2. A támogatás költségfajták szerinti megoszlása:
ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

költségfajta

a szolgáltatások közvetlen költségei (pénzbeli,
természetbeni juttatások)

13.116,42

16,86

a szolgáltatások működési költségei

24.856,66

31,96

a szolgáltatások bér-, bérjellegű költségei

35.710,60

45,90

amortizáció, karbantartás, felújítás, pótlás

4.109,32

5,28

77.793,00

100,00

összesen
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1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

2006. 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

2.851,78

35,40

3.1.1.2

a szolgáltatások működési
költségei

4.867,92

60,44

3.1.1.3.

amortizáció

335,12

4,16

8.054,82

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

312,93

5,19

3.1.2.2.

szolgáltatások működési
költségei

5.136,02

85,12

3.1.2.3.

amortizáció

584,45

9,69

6.033,40

100

Szociális Szolgáltató Iroda összesen
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3.1.3.

Gondozási Központ

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

2006. évi tevékenységéről

3.1.3.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

6.310,61

36,92

3.1.3.2.

szolgáltatások működési
költségei

9.015,20

52,75

3.1.3.3.

amortizáció

1.765,00

10,33

Gondozási Központ összesen

17.090,81

100

3.1.

3.1.1.

Gondozási Központ bérköltség

bérköltségek

Gondozási Központ bérköltség összesen

3.2.

Módszertani egység

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

29.789,86

100

29.789,86

100

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

3.2.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

0

0

3.2.2.

szolgáltatások működési
költségei

1.554,68

100

3.2.3.

amortizáció

0

0

1.554,68

100

Módszertani egység összesen
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3.3.

"Vajda 3" Menhely

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.3.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

2.285,45

27,10

3.3.2.

szolgáltatások működési
költségei

2.361,78

28,01

3.3.3.

bérköltségek

3.065,72

36,35

3.3.4.

amortizáció

720,15

8,54

8.433,10

100

"Vajda 3" Menhely összesen

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.4.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

1.355,65

19,83

3.4.2.

szolgáltatások működési
költségei

1.921,06

28,10

3.4.3.

bérköltségek

2.855,02

41,76

3.4.4

amortizáció

704,60

10,31

6.836,33

100

Práter utcai Nappali Melegedő

77.793,00

Mindösszesen
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2. A támogatás költségfajták szerinti megoszlása:

Menhely Alapítvány
2006. évi tevékeny-

2.1.

közvetlen pénzbeni, természetbeni juttatás

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

2.1.1.

élelem

5.328,82

40,63

2.1.2.

segély

5.756,85

43,89

2.1.3.

gyógyszer

828,88

6,32

2.1.4.

albérlet

889,15

6,78

2.1.5.

ruházat

312,72

2,38

13.116,42

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
támogatás
(e Ft)

költségek
megoszlása
(%)

5.241,93

21,09

202,95

0,82

posta és telefon költségek

4.836,22

19,46

2.2.4.

ügyviteli költségek

3.463,35

13,93

2.2.5.

egyéb

2.942,38

11,84

2.2.6.

gépkocsi üzemeltetés

1.645,18

6,62

2.2.7.

Nyomda, hirdetés, reklám

266,69

1,07

2.2.8.

biztosítás

544,77

2,19

2.2.9.

ügyvédi ktg

929,31

3,74

2.2.10.

illeték

136,90

0,55

2.2.11.

takarítás

1.047,98

4,22

2.2.12.

irodaszer, nyomdaköltség

578,77

2,33

2.2.13.

szállítás, taxi

1.389,68

5,59

2.2.14.

oktatás

330,41

1,33

2.2.15.

előfizetési díjak

272,28

1,10

2.2.16.

anyag ktg

1.027,86

4,14

24.856,66

100,00

a szolgáltatások működési költségei összesen
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2.3.

a szolgáltatások bér, bérjellegű költségei

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

28.846,22

80,78

tandíj, ösztöndíj

5.704,50

15,97

megbízási díjak

1.159,88

3,25

35.710,60

100,00

2.3.1.

bér + járulékai, étkezési jegyek

2.3.2.
2.3.3.

a szolgáltatások bér, bérjellegű költségei összesen

2.4.

ráfordított
támogatás

amortizáció

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

697,46

16,97

1.616,82

39,35

karbantartás ügyviteli gépek

496,77

12,09

2.4.4.

karbantartás egyéb eszközök

523,40

12,74

2.4.5.

terv szerinti értékcsökkenés

774,87

18,86

4.109,32

100,00

2.4.1.

karbantartás épületek

2.4.2.

karbantartás gépkocsik

2.4.3.

amortizáció összesen

77.793,00

Mindösszesen
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