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Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

A Menhely Alapítvány 2007. évi munkájáról szóló beszámolóban szereplő fotókat

Bazsa Tibor Zsolt,

a fedőlapot

Rózsavölgyi Mátyás,

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 Alapítvány működésének célja a fővárosban fedél nélkül élő emberek komplex szociális
gondozása, reszocializálása. Szeretnénk a rászorulók helyzetét alapvetően megváltoztatni, veszélyeztetettségüket, kiszolgáltatottságukat csökkenteni, hajléktalan állapotukat lehetőség szerint megszüntetni. Alapítványunkat 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.

2007. évi tevékenységéről

A kezdetektől figyeljük, kutatjuk és elemezzük a hajléktalansággal kapcsolatos társadalmi folyamatokat, az otthontalan emberek helyzetének változását, és igyekszünk ennek tapasztalatait a rászorulók
változó igényeihez, szükségleteihez folyamatosan alkalmazkodva beépíteni tevékenységünkbe. Intézményeink 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

2007. alapítványunk életében a változó társadalmi, gazdasági környezethez való alkalmazkodás, a
kiútkeresés éve volt. Több új szolgáltatást, intézményt hoztunk létre, és korábban meglévő tevékenységet alakítottunk át annak érdekében, hogy az új típusú kihívásoknak meg tudjunk felelni.
Alapítványunk szociális munkásai évek óta segítik otthontalan ügyfeleiket egészségügyi ellátásra való jogosultságuk rendezésében. Az egészségügyi intézményrendszer átalakítása miatt azonban a korábbinál jóval fontosabbá vált ez a tevékenységünk, a közvetlen segítségnyújtás mellett plakátokkal,
szórólapokkal igyekeztünk felhívni ügyfeleink figyelmét a kérdéskör fontosságára, és annak érdekében, hogy segítsük ezzel kapcsolatos munkájukat, ügyintézési segédanyagot készítettünk a társszervezeteknél dolgozó kollegáink számára. A problémás eseteket igyekeztünk egyeztetni az OEP-pel,
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illetve a témát többször tárgyalta a „10-ek tanácsa” (Hajléktalanokat Segítők Budapesti Társasága) és
kezdeményezésünkre a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács is. 1
2007. szeptember 3-ától Kürt utcai és Práter utcai nappali melegedőinkben a késő délutáni órákban
önkéntes munkatársak bevonásával hideg élelmiszert (szendvics, tea) osztunk a rászorulók számára. Ezzel hiánypótló szolgáltatást igyekeztünk létrehozni, hiszen az elmúlt időszakban jelentősen csökkent az utcai étkeztetések adagszáma, és ebben az időszakban a nappali melegedők már nincsenek nyitva, míg az éjszakai szállások még zárva vannak. Szociális munkásaink tevékenységét a projektben esténként 2-5 önkéntes segíti, az elmúlt
időszakban összesen 40-50 ember működött közre a megvalósításban.
Az év folyamán felújítottuk a Szentkirályi utcai „Tégy az emberért” Információs
és Dokumentációs Központ helyiségét, melynek használati jogát a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatát elnyerve a Magyar Államkincstártól kaptuk
meg. A Dokumentációs Központot a Menhely Alapítvány által vezetett, 12
társszervezetből álló konzorcium fogja működtetni. Tavasszal „Együttműködéssel és képzéssel a hajléktalan emberek munkaerőpiaci reintegrációjáért”
címmel sikeres pályázatot nyújtottunk be az Európai Szociális Alap HEFOP
2.2.1. pályázati felhívására. A szerződéskötést követően a programot 2007
szeptemberétől a Szentkirályi utcai ingatlanban valósítjuk meg, működéséről
részletes beszámoló olvasható a 31. oldalon.
A Szentkirályi utcai ingatlan a Feantsa-val való kétirányú kapcsolattartásunk
helyszíne is. 2007-ben is részt vettünk tevékenységében, jelen voltunk a Zaragozaban megtartott éves
konferencián, melynek témája az otthontalan emberek foglalkoztatása volt, és a szervezet számára több
alkalommal is szolgáltattunk adatokat a fedél nélkül élő emberek magyarországi helyzetéről
2007 második félévében 100 férőhelyes nappali melegedőt, és kapcsolódóan 594, zárható szekrénynyel működő csomagmegőrzőt alakítottunk ki „Vajda 3” Menhelyünkön. Az új intézmény működési engedélyét szeptemberben megkapta, tevékenységét – eredeti terveinknek megfelelően – 2008 januárjától kezdi meg, reményeink szerint lényegesen enyhítve a fővárosban működő csomagmegőrzők kapacitásproblémáin.
.A tavalyi év végén befejeződött a még 2004-ben elnyert EQUAL Program megvalósítása, melyben fejlesztési partnerségi tagként vettünk részt. A programban Práter utcai Nappali
KAJUK GYULA:
Melegedőnk és a Fedél nélkül – hajléktalanok lapja működött közre, szakmai
KOLDUS
eredményeinket részletesen intézményi beszámolóikban (a 17-19. és 58-59. ol- állva falfehéren
a közönybe fulladó téren
dalon) mutatjuk be. A nemzetközi projekt keretében munkatársaink részt vettek dermedő kőarccal állva
jóra se, rosszra se várva
több – a külföldi partnereink által szervezett – konferencián is, illetve november- állva mint az árva
a szíve bezárva
ben a konzorcium tagjai itthon látták vendégül a nemzetközi projekt szereplőit. A kinek
állva kinyújtott kézzel
program tapasztalatainak feldolgozására, átadására – a maradványösszeg ter- állva tompuló ésszel
mint aki egész nap kába
hére – újabb pályázatot nyújtottunk be, ennek eredményéről még nincs informá- és zuhan már az éjszakába
ciónk.
1

A 10-ek tanácsának tagjait fővárosi hajléktalanellátó szervezetek minden évben megválasztják. A tanács havonta
ülésezik, és képviseli a szolgáltatókat a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács negyedévente megrendezésre kerülő ülésein.
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2007-ben is tovább folytattuk jogszabály tervezetekVan, aki minden nap bejön, más csak egyszerkel, jogszabályokkal kapcsolatos véleményező, jaegyszer. Van olyan, aki ad magára, kicsinosít, más
vaslattevő – az esetek jelentős részében egyre kilákoszosan jár. Van, amelyikük megőrizte méltóságát
és emberségét, van, amelyikük embertelen. Egyikük
tástalanabbnak érzett – tevékenységünket. A Szociámég épeszű, másikuk kevésbé. Van, akinek megadatott a gyermek, másiknak nem. Van, aki szereti a valis Törvény 2006-os, „szokásos” év végi módosítása
jas kenyeret, van, aki nem. Van, amelyikük egész
nap beszél, van, amelyikük egész nap hallgat. Egyimegváltoztatta a szociális ellátások igénylésére vokük mindig fürdik, másikuk kevesebbszer. Van, aki
natkozó illetékességi rendelkezéseket. Az új szabály
szállón alszik, van, aki az utcán. Van, aki egyedül intézi dolgait, van, akinek segíteni kell. Egyikük iszik,
szerint 2007 január 1-étől: „A kérelmet - ha e törvény
másikuk már azt sem. Van, amelyikük dolgozni szeretne, van, aki nem. Egyikük kérni tud, másikuk kömásként nem rendelkezik - az a szociális hatáskört
vetelni. Van, aki szalvétát kér, a másik habzsol.
Egyikük tud írni, másik olvasni is alig. Egyikük
gyakorló szerv bírálja el, amelynek illetékességi terümással él, másik egyedül van. Van, aki nadrágban
letén a kérelmező lakcíme van. A kérelmező lakcíme
jár, van, aki szoknyában…
Ők a NŐK a Melegedőben.
az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik”. A minisztérium eredetileg „könnyítést célzó” szándékát az önkormányzatok „szűkítően” értelmezték, és elutasították azoknak a kérelmét, akik nem laktak életvitelszerűen lakcímükön. A
KSH adatai szerint Magyarországon 500 000 ember olyan helyen lakik, ahová nem tud bejelentkezni
(albérlők, szívességi lakáshasználók, stb.), és a jogszabály-módósításnak köszönhetően
valamennyiük esetében bizonytalanná vált, hogy melyik önkormányzat is illetékes ügyükben. Ez a
változás jelentős nehézségeket okozott mind Kürt utcai, mind Mádi utcai Ügyfélszolgálati Irodánk
működésében, tömegesen fordultak elő olyan ügyek, ahol 4-5 hónap alatt sem sikerült az illetékes
önkormányzatot megtalálni. A kialakult helyzet rendezése érdekében minden esetben az illetékes
Regionális Közigazgatási Hivatalhoz fordultunk (bár ez sem vezetett feltétlenül eredményre), illetve
„nyomásgyakorlásként” megküldtük az iratokat a Szociális és Munkaügyi Minisztérium jogi főosztályának, kérve állásfoglalásukat. Emellett jeleztük a problémát a Fővárosi Hajléktalanügyi Tanács
március végi ülésén, kezdeményezésünkre a Fővárosi Önkormányzat élt jogszabály-módosításra
vonatkozó felterjesztési jogával. Mindennek hatására végül októberben úgy módosították a jogszabályt, hogy az életvitelszerű tartózkodást csak azok esetében kell vizsgálni, akik több lakcímmel rendelkeznek. Ez a kérelmezők egy része esetében megoldást jelent, de sajnos semmit nem segített
azon – a véleményünk szerint alkotmánysértő –
helyzeten, hogy vannak olyan magyar állampolgárok, akinek ügyében egyetlen önkormányzat sem illetékes.
ŐK HAJLÉKTALANOK
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Ugyancsak a szociális törvény 2007. októberi módosítása kapcsán szembesültünk azzal, hogy a törvény szövegébe mindenféle előzetes egyeztetés és
a szaktárca támogatása nélkül belekerült a „bázisszállás”, mint sátorban történő intézményes elhelyezési forma. Már önmagában az is ijesztőnek tűnik, hogy a rendszerváltás után kiépülő hajléktalanellátó intézményrendszer 18 éves fejlődését követően bárki komolyan gondolhatja, hogy a sátras elhelyezés megoldást jelenthet, de az, hogy ebből
meglepő gyorsasággal jogszabály, kormányzati
koncepció lesz, még sokkal sötétebb jövőképet vetít
elénk. Közben ezzel párhuzamosan a Szociális és
Dvorcsák Gábor: Jelenet 2
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Munkaügyi Minisztérium felkérésére éppen a hajléktalan ellátás
középtávú fejlesztési koncepciójának szakmai vitája zajlott.2 A
„bázisszállásra” vonatkozó szabályozás hasonlóan meglepő
gyorsasággal került be a működési feltételeket tartalmazó 1/2000
SzCsM rendeletbe is, így már csak abban bízhatunk, hogy a
megnyitásához szükséges feltételek (öt napig -5 fok alatti átlaghőmérséklet, egyéb férőhelyek megtelése) nem fognak bekövetkezni.

LEÉ JÓZSEF:
FILM ÉS VALÓSÁG
Mindig úgy. Az egyik elmegy.
Még visszanéz, az ajtót halkan zárja.
A másik ébred. – kihűlt a párna,
és tudja jól, hiába várja.
Ez csak film. Nincs vége még,
reménykedünk: majd megtalálja.
Most is így. Felébredünk,
csend vesz körül, az ajtó zárva.
Deja … - oly ismerős,
elment megint. Kihűlt a párna.
Reménykedünk: nincs itt a vég,
majd visszatér, ha már ezerszer bánja.

Az előző évhez hasonlóan 2007-ben is a Szociális és Családügyi
Minisztérium és Fővárosi Önkormányzat által közösen létrehozott
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány biztosította a Központi Régió intézményrendszerének működtetését, fejlesztését. A külső férőhelyek finanszírozása lényeges előrelépés a segítséggel önálló lakhatásukat biztosítani tudó otthontalan emberek ellátásában,
felhasználásával alapítványunk a bonos rendszert, és Práter utcai Nappali Melegedőnkben 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.
2007-ben 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 szükségleteire. Örömmel mondhatjuk el; ez tavaly sikerült, bár egyes szolgáltatásaink esetében ennek érdekében minden erőtartalékunkat mozgósítanunk kellett.
A továbbiakban a Fővárosi Önkormányzattal 1999. június 24–én kötött Közszolgáltatási Szerződésnek megfelelően egységeink 2007. évi működéséről számolunk be.

KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ
A Kürt utcai Nappali Melegedő a főváros legforgalmasabb nappali ellátást nyújtó intézménye. Alapvető célunk, hogy a 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. Továbbá célunk, hogy
szolgáltatásainkkal elősegítsük ügyfeleink számára
a hajléktalanságból kivezető utak megtalálását.
2007. a változások éve volt intézményünk életében.
A legnagyobb fizikai változást a belső festés jelentette. Hét év után a nyáron, szolgáltatásaink részleges üzemeltetése mellett épületünk teljes belső falfelületén a meszes festéket eltávolítottuk, és új műanyag alapú, különböző színű festékkel kifestettük.
2

A szakmai koncepció tervezete letölthető Hajléktalanokért Közalapítvány honlapjáról (www.hajlektalanokert.hu,
konferencia 2007).
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Nyílászáróink is megújultak, a legrosszabb állapot(összes ügyfél 58.093)
ban levőknél a faszerkezet
7000
is kijavítottuk. Ennek költ6000
6490
6236
ségét (1800 eFt) alapítvá5000 5376
5068
5006
nyunk fedezte.
4765 4722
4000
4416 4447
4155
4129
Működésünk új eleme az
3000
3283
önkéntes munkaerő „töme2000
1000
ges” alkalmazása. Ők a
0
klubjainkban az élelmiszerosztásban segítik szociális
munkásainkat, ezzel pedig
munkánk hatékonyságát és
minőségét is növelik. Ügyfélszolgálati irodánk számára elkészült az a számítógépes program, amely
alkalmas az ügyfélszolgálati munka online végzésére, adatbázis kezelésére és a postaküldemények
feldolgozását is lehetővé teszi. Itt még a technikai feltételeken kell javítani ahhoz, hogy kísérleti jelleggel az ügyfélszolgálati tevékenység egyidejű rögzítésére használni tudjuk.3 Nappali melegedőnk
tevékenységét két új szolgáltatással bővítettük, „Ingyen Net”-et, vagyis szabad internet hozzáférést
biztosítunk ügyfeleink számára, valamint „Öt órai tea” keretében az esti órákban hideg élelmiszert
biztosítunk a rászorulóknak.
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A Kürt utcai Nappali Melegedő ügyfélforgalma 2007-ben

1. Új szolgáltatásaink
1. 1. „Ingyen Net”
Ezen szolgáltatás bevezetését tulajdonképpen a technikai fejlődés által generált társadalmi változás tette indokolttá. Az információs eszközök - ezen belül is a számítástechnika és internet – ismerete és alkalmazása mára az egyik legfontosabb feltételévé
vált annak, hogy valaki ne egy szegregált, leszakadó társadalmi
csoport részese legyen. Természetesen, ha valaki az utcán él,
akkor számára a puszta létfenntartás jelenti a legnagyobb problémát. Ezért a számítástechnikai eszközök és internet használata
elsősorban azoknak a hajléktalan embereknek jelent segítséget,
akik valamilyen stabil, biztos lakhatással rendelkeznek. A szolgáltatás elindításakor ebből, továbbá abból a feltételezésből indultunk ki, hogy a számítógépek és az internet használatát minimálisan ismerő, elsősorban levelezést, böngészést használó emberek
fogják igénybe venni ezt a lehetőséget. Ennek érdekében három
hálózatba kötött asztali számítógépet állítottunk be egy külön helyisége. Ügyfeleink a gépeket előzetes bejelentkezés alapján naponta négy illetve öt órán keresztül használhatják, egyénenként
minimum fél órás időtartamban. A szolgáltatás 2007. szeptember
3-ától működik, és az év utolsó négy hónapjában összesen 592,
egy nap pedig átlagosan hét használónk volt. Előzetes feltétele-

3

Jelenleg az adatokat a nap végén rögzítjük számítógépes programunkban.
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SZERENCSEFI
(LUCKY LUKE)
-…mázli, hogy nem aludtam el…
-…mázli, hogy beérek kilenc előtt…
-…mázli, hogy még van kávé…
-…mázli, hogy nálam van a bélyegzőm…
-…mázli, hogy tollat is hoztam…
-…mázli, hogy fog is….
-…mázli, hogy csak ötvenen vannak a váróban…
-…mázli, hogy magunkat is beleszámoltam…
-…mázli, hogy B.J-nek csak a személyije hiányzik…
-…mázli, hogy K.A-nak csak a lakcímkártyája hiányzik…
-…mázli, hogy J.M-nek csak a személyije, lakcímkártyája, adóigazolványa, tb-kártyája, hajléktalan igazolványa, anyakönyvi kivonata, egészségügyi biztosítása hiányzik…
-…mázli, hogy J.M még él egyáltalán…
-…mázli, hogy G.Pné megkapta házassági anyakönyvi kivonatát…
-…mázli, hogy egy éven belül…
-…mázli, hogy F.I. pszichiátere diszgráfiás…
-…mázli, hogy a receptet az asszisztense írta…
-…mázli, hogy én nem vagyok cserébe diszlexiás…
-…mázli, hogy tudok úgy csinálni, mintha nem lennék az…
-…mázli, hogy fogy az idő, zárásig…
-…mázli, hogy csak negyven új kartont vettem fel…
-…mázli, hogy ebből csak ötöt fölöslegesen…
-…mázli, hogy ma még zsíros kenyeret is osztok…
-…mázli, hogy két önkéntes is itt van a nyolcból…
-…mázli, hogy elég a kenyér…
-…mázli, hogy elég a zsír…
-…mázli, hogy lila a hagyma (ha zöld lenne, nem vállalnám. Újpest
forever)…
-…mázli, hogy látszik, nem dolgoztunk feleslegesen…
-…mázli, hogy hat óra
-…mázli, hogy nem utoljára vagyok szerencsés.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

zéseink beigazolódtak: túlnyomó részben biztos lakhatással és alapvető számítógépes és internet
ismerettel rendelkező hajléktalan emberek vették igénybe munkahely keresés, ügyintézés vagy böngészés, levelezés céljából. Szolgáltatásunkkal a jövőben is rendelkezésére állunk az ezt igénylő embereknek.
I. 2. „Öt órai tea”

A hajléktalan embereket ellátó intézményrendszerben a nappali időszakban meglévő étkezési lehetőségek kora délutántól már nem érhetőek el, legközelebb csak az esti órákban, általában szálláshoz
kötötten vehetik igénybe a rászoruló emberek. Továbbá melegedőnk és utcai szolgálatunk tapasztalatai alapján jelentős azoknak a főleg közterületen
élő embereknek a száma, akiknek az esti étkezés
megoldása komoly problémát jelent. Ezek alapján
indítottuk el szintén szeptember elején, egyelőre
hétköznap esténként 17 órától kezdődő élelmiszerosztó szolgáltatásunkat, amelyet „Öt órai teának” neveztünk el. A szolgáltatást igénybevevők számát
100 főre terveztük, és főleg a közterületen élők megjelenésére számítottunk. A kiosztásra kerülő hideg élelmiszert mi szerezzük be vagy adományként kapjuk. Ez két szelet vajas, zsíros, májkrémes,
felvágottas, szalámis kenyeret jelent hagymával, amit adományokkal tudunk változatosabbá tenni
(savanyúság, szendvicsek, meleg étel, sütemény stb.). Egy adományozónk segítsége révén pedig az
ital automatából többféle szörp és tea közül választhatnak vendégeink. A kenyerek elkészítésénél és
kiosztásánál egy szociális munkás kollégánk van jelen, és őt segíti három-négy önkéntes. Szeptemberben 783, októberben 1603, novemberben 1653, decemberben 1266, összesen pedig 5305 látogatónk volt az esti élelmiszerosztások során. A tervezett napi 100 fős forgalmat nem értük el, december
végéig átlagosan 65 ember vette igénybe szolgáltatásunkat. Az Összefogás Közalapítvány a téli időszakban (2007. 11. 01-jétől 2008. 03. 31-ig) pályázati támogatásban részesítette programunkat,
amelyet élelmiszerek beszerzésére használhatunk fel. Ehhez kapcsolódóan végzünk egy felmérést
arról, hogy milyen lakhatással rendelkező emberek jönnek az „Ötórai teára”. Ebből az derült ki, hogy
látogatóink 60-65 % közterületen él, a többiek
A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek jövedelmi viszonyai
pedig valamelyik éjszakai szálló lakói. Az „Öt órai
2007-ben (összes adat 5.239)
tea” népszerűsége miatt a szolgáltatás folytatása
mellett döntöttünk.
egy éb
2%

állandó munka

rendszeres TB.

rendszeres

ellátás

alkalmi munka

1%

önkormány zati

23%

8%

munkanélküli

ellátás

ellátás

5%

1%

nincs jöv edelme
61%
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Szolgáltatásaink – a Filmklub, Nyitott Ház és főképpen az „Öt órai tea” – működtetésében az önkéntesek által nyújtott segítség elengedhetetlenné vált. Az önkéntes munka egy intézmény működését több szinten érinti. Fontos, azért mert az
önkéntes munkával elvégezhetőek olyan feladatok, amelyeket addig fizetett munkaerő látott el,
így ezt a felszabadult munkaidőt más célra lehet
fordítani. Másodszor az önkéntes munkaerő
olyan plusz energiákat, munkastílust, rugalmasságot hoz magával, amelyből az egész szervezet

Beszámoló a

profitálhat. Ezen felül a civil társadalommal jelent olyan kapcsolódási pontokat, amelyek a szervezet Menhely Alapítvány
esetünkben egy civil szervezet - ismertségét, elfogadottságát, végső soron presztízsét növeli. A két
2007. évi tevékenyklubban jelenleg négy önkéntes segít minket hétről hétre. A klubok jellegéből következően segítőinkségéről
nek a személyes segítőkészségen kívül egyéb adottságokkal is rendelkezni kell (zártkörű beszélgetések, társasjátékok, tanácsadás), így itt korlátozottabban
A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek egészségi
alkalmazható az önkéntes munka. Az olyan típusú szolgálállapota 2007-ben (összes adat 5.154)
csökkent
tatásoknál, mint az „Öt órai tea”, ahol élelmiszert osztunk,
átmenetileg
munkaaz önkéntesek számára sokkal kézzelfoghatóbban, élmény
tartósan munkamunkaképességű
képtelen
szinten jelenik meg a segítés ténye. Itt elegendő minimális
képtelen
14%
16%
5%
számú képzett, fizetett munkaerő, aki irányíthat több önkéntest is. A projektben összesen 25 önkéntes munkatárs
működik közre, hetente egyszer adnak ügyeletet, egy napon átlagosan négyen segítik munkánkat.
munkaképes

2. Nappali Melegedő

65%

2007-ben hétfőn, szerdán és pénteken 8-15 óráig, kedden
és csütörtökön 8-16 óráig, illetve 17-órától tartottunk nyitva
az „Öt órai tea” szolgáltatással. 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.
Melegedőnktől 2007-ben 58.093 alkalommal kértek segítséget a rászorulók (41.413 férfi – 71 %,
16.680 nő – 29 %), ami a korábbi évekhez képest magasabb, 231 fős napi átlagforgalmat jelent
(2006-ban 190 fő). A legtöbben 2007. november ötödikén kerestek fel minket, ekkor 412 ember járt
nálunk. Az ügyfélszám emelkedését érzékelve 2007-re már 210 fős napi átlagforgalommal számoltunk, az ehhez képest is magasabb átlagforgalom az „Öt órai tea” látogatottságának köszönhető. Így
2008-ra, szolgáltatásaink folyamatos fejlődését alapul véve, még magasabb átlagforgalommal tervezhetünk.
2. 1. Tisztálkodás, mosás
A nappali melegedőkre vonatkozó előírásoknak megfelelően intézményünkben tisztálkodási és mosási lehetőséget biztosítunk. A tisztálkodáshoz kapcsolódóan krízishelyzetben lakossági felajánlásokból tudunk ruházatot adni. Törölközőt, szappant, sampont, boSÁRKÖZI LÁSZLÓ: CSIKÁGÓ CIKLUS
XXVIII. SZONETT
rotvát, hajszárítót, mosóport is használhatnak ügyfeleink. Ezt a
szolgáltatásunkat naponta átlagosan 20 fő veszi igénybe, 2007…a kis térről száműzték az utolsót
is a piaci kofák, ásítva
ben összesen 4.846 alkalommal tisztálkodtak, vagy mostak náárulja magát a szomszédban, olcsón
lunk a rászorulók, ami 19 fős átlagos megjelenést jelent. Továbbá
és a környék kocsmáiban. Szobákra
járva futószalagon szállítja
840 esetben segítettünk ruházat pótlásában.
kuncsaftjait, majd tompán taszítja
a függönyöktől szétválasztott ágyba.
Óráit utcán vagy ivókban tölti
a duhajkodókkal ropva táncát,
tapogatva övtáskát és tárcát
s a pénzt alkalmi barátokkal költi,
máskor odaadja – fázik üvöltő
stricijétől s hozzáköti láncát:
fél magánytól, ínségtől, a tükörtől…

2. 2. Csomagmegőrző
Csomagmegőrzőnk szerda kivételével minden nap nyitva van,
összesen 306 ember csomagját tároljuk. Mi működtetjük a főváros
legnagyobb raktározási kapacitását kínáló intézményét, mely a
város könnyen megközelíthető pontján helyezkedik el, ezért csomagmegőrzőnk szinte állandóan tele van. A megőrzőt ügyfeleink
9
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érvényes csomagjeggyel és fényképes igazolvánnyal vehetik
igénybe. A csomagok tárolási ideje egyénileg változó, a három hónap körüli időtartam jellemző. Szolgáltatásunkat 2007ben 22 fős átlagforgalommal, összesen 4.122 alkalommal vették igénybe ügyfeleink.

KÁLIZ ENDRE: LILA
khayyam lila ködben omar sátrában elém
toppan borozó részeg arab muszlim a rém
mágust ölel istencsapos éjünk manié
kedves zarathusztránk imaösvény közepén

2. 3. Ügyfélszolgálati Iroda
Ügyfélszolgálati Irodánk évek óta a megszokott nyitvatartási idővel fogadja ügyfeleit, vagyis hétfőn,
szerdán és pénteken 9-15 óráig. Az iroda hozzájárul a fedél nélkül élő emberek jövedelmi, szociális
és egészségügyi helyzetének javításához, elősegítve ezzel társadalmi integrációjukat. Mindezt az
alapvető információk közvetítésével, iratok pótlásával, beszerzésével és egyéb szolgáltatások biztosításával tudjuk elérni. Számítógépes nyilvántartásunkban összesen 17.950 „aktív” (vagyis az elmúlt
öt évben minket legalább egyszer felkereső) ügyfél szerepel.
A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége 2007-ben
febr.

márc.

Információ közvetítés, tanácsadás

ügyintézés

jan.
772

671

628

ápr.
583

máj.
691

jún.
618

júl.
510

aug.
316

szept.
562

okt.
692

nov.
580

dec.
520

össz.
7.143

Adókártya beszerzés

276

185

197

157

176

209

191

149

238

241

250

137

2.406

Lakcímbejelentés

91

72

72

75

77

61

43

35

62

56

73

50

767

Iskolai bizonyítvány beszerzés

13

11

14

9

5

8

4

4

5

17

9

10

109

Csomagmegőrző jegy kiadás

2

4

4

6

0

7

7

1

11

7

3

0

52

18

18

17

19

15

21

14

11

20

40

27

10

230

Fénykép készítéshez jegy kiadás
Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása

1

3

4

5

0

2

2

0

5

6

3

3

34

26

20

21

19

14

33

13

9

12

22

14

17

220

Anyakönyvi kivonatok beszerzése

245

225

144

185

187

269

209

152

247

240

242

115

2.460

Költségmentesség elintézése

605

443

414

353

415

491

404

322

510

509

518

294

5.278

Személyi igazolvány beszerzése

262

218

193

175

218

264

218

161

236

244

237

128

2.554

Lakcímkártya beszerzése

286

214

197

161

203

240

208

146

228

243

252

122

2.500

Hajléktalan igazolvány kiállítása

822

763

865

707

838

849

674

522

827

903

916

597

9.283

TAJ szám beszerzése, pótlása

279

192

201

165

201

196

184

131

212

234

247

122

2.364

Postacím biztosítása

213

228

175

170

171

184

160

146

171

184

184

115

2.101

Recept kiváltásának támogatása

128

141

103

115

125

136

75

45

99

122

109

91

1.289

32

32

18

16

23

17

12

5

16

20

9

18

218

Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egyéb irat beszerzése

45

31

10

15

3

15

1

0

9

12

50

54

245

Egészségbiztosítás beszerzése

127

133

108

57

78

68

39

22

66

100

88

79

966

Társszervezetekhez való átküldés

109

99

104

81

94

74

56

48

90

82

87

63

987

Ruhajegy kiadása

27

19

30

21

26

34

16

9

42

44

44

35

347

Segélyjavaslat kiállítása

57

36

29

26

19

16

14

21

33

28

53

33

365

4.436

3.758

3.548

3.120

3.579

3.812

3.054

2.256

3.701

4.046

3.995

2.613

41.918

összesen

2007-ben 6.187 ügyfél (4.660 férfi – 75 %, 1.527 nő – 25 %) járt nálunk. Összesen 20.314 alkalommal fordultak hozzánk, és 41.918 különféle ügyben nyújtottunk számunkra segítséget. Egy ügyfelünk
átlagosan háromszor fordult meg nálunk, és két problémája megoldásában kérte segítségünket. A
legtöbben (176 fő) 2007. november ötödikén keresett fel minket. Az elmúlt évek során lassan, de
folyamatosan csökken az ügyintézések száma (pl. 2006-ban még 43.666 darab volt). Ez köszönhető
azon jogszabályváltozásoknak is, amelyek megkönnyítik az ügyintézéseket, így klienseink egy része
nélkülünk is könyebben hozzájuthat alapvető irataihoz. (Például a Közigazgatási Eljárási Törvény
szerint az ügyfél nyilatkozát el kell fogadni, vagy pedig kérhető, hogy más szükséges iratot az
eljárást lefolytató szerv szerezzen be, stb.) Ugyanakkor ügyfeleink száma évről évre nő (pl. 2006-ban
10

5.883 fő volt), ami pedig azt jelzi számunkra, hogy Ügyfélszolgálati Irodánk tevékenysége a mai
napig egyedülálló az ellátórendszerben.
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Irodánk szolgálatásaiban új elemként jelent meg az erkölcsi bizonyítvány beszerzése, amely
ségéről
szolgáltatást a Mádi utcai irodánkból vettünk át. A munkavállaláshoz szükséges, és három hónapig érvényes erkölcsi bizo- LEVÉLVÁLTÁS
címoldal:
nyítványt költségmentességet kérve térítésmentesen tudjuk
Tisztelt Egészségbiztosítási Pénztár!
beszerezni ügyfeleink számára.
Alulírott, Tóth Zsuzsanna, a Menhely AlapítÜgyfélszolgálati 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. 2007-ben kb. 3.400 levélküldeményt adtunk fel, és 14.000 érkezett postacímünkre.

vány (Budapest, VII. Kürt utca 4, szociális
munkás) kérem önöket, hogy ügyfelem Nagy János
számára igazolást szíveskedjenek kiállítani
arról, hogy az Önök nyilvántartásában biztosítottként szerepel.
2007. 10. 03-án küldtünk önök számára egy
adateltérési nyilatkozatot, amelyben ügyfelem
nyilatkozott arról, hogy hajléktalan, jövedelemmel nem rendelkezik, állandó bejelentett
lakcíme nincs. Ennek ellenére a XIII. kerületi
Tüdőgondozóban 2007. 12. 07-én arról kapott
írásos tájékoztatást, hogy nem szerepel az OEP
nyilvántartásában.
Köszönettel:
Budapest, 2007. 12. 12.

szociális munkás

hátoldal:
Az 1082. Bp. Vajdahunyad u. 3. alatt van a
Menhely Alapítvány vagy a Kürt u 4. alatt. Ott
kell tudni a három kórház nevét, ahol ingyen
ellátják a hajléktalanokat.

Az előző évekhez képest jelentősen (három - négyszeresére)
nőtt azoknak az ügyintézéseinknek a száma, amikor ügyfeleink
aláírás, OEP pecsét
számára szociális alapon kezdeményeztük egészségügyi
Részlet a 1997. évi LXXX. törvényből:
ellátásokra való jogosultságuk megállapítását. Minderre azért
1. § (1) E törvény alkalmazásában: …
van szükség, mert 2008. január 1-jétől az APEH utólag Zs) Hajléktalan: a bejelentett lakóhellyel nem rendelkező személy,
kivéve azt a személyt, akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szálbehajtja a be nem fizettett járulékot azoktól, akik nem lás.
jogosultak egészségügyi ellátásra. Ugyanakkor a betegeket (2) Egészségügyi ellátásra jogosult az aki: …
jogosultság nélkül is el kellene látniuk az orvosi rendelőknek, t) hajléktalan.
kórházaknak, patikáknak. A gyakorlatban számunkra az derült
ki, hogy biztosítás hiányában a kifejezetten hajléktalan emberek számára igénybevehető
egészségügyi intézményeken kívül (háziorvosi rendelők, centrumok), nem vagy csak közbenjárásra
hajlandóak az otthontalan embereket ellátni. További komoly nehézségeket okoz, hogy a hajléktalan
(vagyis lakóhely nélküli, vagy menhelyre bejelentett) emberek ugyan az 1997. évi LXXX. törvény
alapján jogosultak egészségügyi ellátásra, de ezt az OEP számítógépes nyilvántartásában technikai
okok miatt nem lehet rögzíteni. A következő évben valószínüleg komoly erőfeszítéseket kell tenni
nekünk is, hogy ez a
probléma megoldódjon.
Ügyfélszolgálati Irodánkon
az Összefogás Közalapítvány pályázati támogatásával továbbra is lehetőségünk
van a rászoruló fedél nélküli
emberek számára az orvosi
szakrendelésen felírt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, szemüvegek kiváltására, illetve team dön11

tés alapján önrész vállalása mellett hozzájárulunk fogpótlások, fogsorok elkészítéséhez. Ugyanakkor
a támogatás összegének csökkenése és a rászorulók számának növekedése miatt önrész befizetéMenhely Alapítvány
sét kell vállalniuk ügyfeleinknek, ez gyógyszereknél, gyógyászati segédeszközöknél 10 %, szemüveg
2007. évi tevékenykiváltásnál pedig 400 Ft/darab. Természetesen van lehetőség arra, hogy ha valaki nem képes ezt
ségéről
sem megfizetni, akkor team döntés alapján önrész nélkül is hozzájusson gyógyszeréhez, szemüvegéhez, vagy gyógyászati segédeszközéhez. 2007-ben
A "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott v álaszok a Kürt utcai
1.289 alkalommal recept, 34 esetben gyógyászati seÜgy félszolgálati Irodán 2007-ben
gédeszköz, 220 alkalommal szemüveg kiváltásában
(férfiak, összes adat 3.951)
segítettük ügyfeleinket.
egy éb szociális
Beszámoló a
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intézmény

menedékhely

1%

25%
közterület, nem

szív ességi

lakás

lakás

30%

31%

egy éb
4%

átmeneti szálló
albérlet

5%

Ügyfélszolgálati Irodánk munkáját segíti, hogy elkészült az a számítógépes program (Java/PostgreSQL
alapú adatbázisrendszer), amely felváltja a jelenlegi
Acces alapú nyilvántartási rendszerünket, és alkalmas
az online típusú irodai munkavégzésre is. Ezt a programot számítógépes rendszergazdánk írta, aki az
ELTE programtervező szakán végzős hallgató, és
ösztöndíjasként segíti munkánkat. Ahhoz, hogy a
programot az ügyintézés közben is használni tudjuk,
megfelelő számítógépeket kell még beszereznünk.
2. 4. Filmklub – Kürt „mozi”

4%

A filmklubnak helyet adó terem befogadóképessége
kb. 40 fő, az esetek többségében ennyi ember meg is jelenik a filmvetítéseken. A klub látogatásának
feltétele csupán a házirend betartása és elfogadása. A technikai feltételeink jók: DVD és VHS lejátszó, kivetítő, vetítővászon áll rendelkezésünkre. A vetítések előtt némi aprósüteménnyel és üdítővel
tudunk szolgálni. Az üdítőt évek óta a már említett adományozó jóvoltából működő italautomata biztosítja.
Ebben az évben klubunk működésében több változás is történt. Tavaly még 2 szociális munkás
ügyelt a filmklubban, idén viszont egy önkéntes és egy szociális munkásunk ad ügyeletet. Másik szociális munkásunk az esti ételosztást szervezi, felügyeli. Tavasszal nagy hangsúlyt fektettünk arra,
hogy jól kommunikáló, nyitott személyiségű, az elesett emberek felé megértést tanúsító önkénteseket találjunk. Annak érdekében, hogy a
tematikusan kiválasztott filmeket előre meghatározott szempontok alapján a hajléktalan emberek
bevonásával a filmek végén elemezhessék, az
önkéntesek keresésénél fontos szempont volt az
is, hogy olyan segítőt találjunk, akinek már volt tapasztalata filmklub vezetésében. Végül sikerült
két olyan segítőt találnunk, az elképzeléseinknek
megfeleltek, és akik egymást váltva minden csütörtökön jelen tudnak lenni a filmklubban.
A beszélgetésekre kéthetente kerül sor, első körben könnyed vígjátékokkal próbáltuk ügyfeleink
érdeklődését felkelteni (pl. Mondvacsinált hős, Po-

Takó János: Állomáson
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fa be!, Isten nem ver Bobbal, Tanulj tino). A beszélgetést vezető önkéntesünknek nemcsak a filmklub
vezetésben, hanem az önkéntes munkában és a fedél nélküliekkel való szociális munkában is van tapasztalata. Vele együtt választjuk ki 12 hétre előre a
levetítésre kerülő filmeket, melyeknek listáját mindig
elküldjük a budapesti hajléktalanellátó intézményekbe is. A vetítéseket látogató hajléktalan emberek kb.
háromnegyede rendszeres visszatérő vendégünk.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

A filmvetítéseket követő beszélgetésekre egy másik
teremben kerül sor, mivel a vetítésre szolgáló termünkben történik az ételosztás, így a kettő időben
és térben is ütközik. Az eddigi tapasztalatok alapján
a vetítést követően ugyanabban a teremben többen
maradtak beszélgetni, mint egy másik terembe átmenve, ezért a jövőben próbálunk valami olyan
megoldást találni, ami azt eredményezheti, hogy
többen maradnak a filmeket elemezni. Szeretnénk
elérni, hogy minél több hajléktalan ember megtapasztalhassa, hogy lehet kulturált körülmények között, egymást meghallgatva a saját életükben megélt élményeikről, érzéseikről egy közösen megnézett film kapcsán beszélgetni. 2007-ben a 46 filmvetítésen 1.242 látogatónk volt, ez alkalmanként 27
embert jelent. A filmklubot vezető önkéntesünk véleménye az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján:
„A vetítés előtt mindig mondok néhány szót arról, hogy számomra miért érdekes, miről szól a film, miről szeretnék beszélgetni utána. A beszélgetés a szemközti ügyfélváróban zajlik le, átlagosan öt ember részvételével. Ezt néha kevésnek érzem, de mivel jó beszélgetések alakulnak ki, nem zavar nagyon. A létszámot talán azzal lehetne növelni, ha a vetítésre szolgáló váróban beszélgetnénk, mivel
a másik helyszín azt sugallja, hogy a beszélgetés már egy másik, a vetítéstől élesen elkülönülő program. A beszélgetésektől sok élményt kapok, a résztvevők hozzászólásai azt bizonyítják, hogy hatnak
rájuk a filmek, és tele vannak velük kapcsolatban
A "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott v álaszok a Kürt utcai
gondolatokkal. Szívesen beszélnek magukról is.
Ügy félszolgálati Irodán 2007-ben
Gondok inkább abból fakadnak, hogy egymást nehe(nők, összes adat 1.535)
egy éb szociális
zen engedik szóhoz jutni, nemegyszer türelmetlenek,
intézmény
éjjeli
amikor valaki más beszél. Megesett, hogy a véle4%
menedékhely
ménykülönbségek miatt sértegetni kezdték egymást,
17%
de kezelhető volt a helyzet.”
2. 5. Nyitott Ház

szív ességi

közterület, nem

lakás

lakás

Nappali melegedőnkben található kilencedik éve a
Nyitott ház és Rejtvényfejtő Klub. Vendégeinknek
szórakozási alternatívákat kínálunk szabadidejük eltöltésére minden kedden déltől négy óráig. Hozzáférést biztosítunk napi- és hetilapokhoz, aktuális rejtvényújságokhoz (melyek pályázatainak beküldésében
segédkezünk), emellett van lehetőség kártyázásra,
sakkozásra, számítógép használatra, zenehallgatás-

33%

31%

átmeneti szálló
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ra, könyvkölcsönzésre és olvasásra is. Szerény, körülbelül ezerötszáz kötetes könyvtárunk a közelmúltban adományoknak köszönhetően jelentősen bővült. Ezek között találhatóak szépirodalmi kiadványok, úti- és tankönyvek, regénysorozatok, földrajzi, történelmi könyvek is. A Nyitott ház a Kürt utcai nappali melegedő egyik termében működik, de amennyiben a látogatók létszáma meghaladja a
helyiség kapacitásait, az épület másik „váróját” is ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk. Vendégeinket
többször kínáljuk aprósüteménnyel, édességgel.

FUTÓSZALAG

- Jónapot, nevétlegyenszives, hozomakartonját, holszületett, megkérjükaszületésit, személyikell, ittaköltségmentességi, hajléktalaniskell,
viszlát, jónapot, nevétlegyenszives, hozomakartonját, holaludttegnap,
biztosítás, hónapokótavárunk, telefonálok, várjon, szépnapot,
személyikell, tüdőszűrőbuszafaliújságon, vigyázzonmagára, jónapot,
nevétlegyenszives, hozomakartonját, pecsétkellareceptre, ruhajegymárelfogyott, jónapot, hozomakartonját, mikorletthajléktalan,
ittírjaalá, vetessenfeljegyzőkönyvet, viszlát, jónapot, felvételicsoportcsütörtökön, segélykérőnyomtatvány, jónapot, jártmárnálunk?
Csend
- Jónapot, jártmárnálunk?
Riadt tekintet
- Jónapot, jártmárnálunk?
- Nem tudom.
- Mit szeretne?
- Nem tudom. Segítséget.
- Mi a baj?
- Csak baj van…
- ???
- Állampusztán ülök … igazoltattak … lekapcsolt a fakabát … valami
büntetés miatt … mert ittam az utcán .. de hát ott élek!!! … aztán meg
nem értesítettek a bíróságról, aszondják nem vettem át, de hát hol?!
… nem fizettem … leültettek … akkor tudtam, hogy egyáltalán kellett volna … de kiengedtek a szavazásra … a szigeten aludtam …
mindenemet lenyúlták … ma lejár a kimenőm … ha nem megyek
vissza … nem tudom … pedig jó magaviselet miatt talán előbb szabadultam volna … de most nem tudok … nem tudok visszamenni,
kisasszony, mit csináljak?! Hová menjek?! Kitől kérjek pénzt?! Lopjak?! Hogy azt is leülhessem?! Kérem!!! … Tud segíteni?

A részvételnek nincs feltétele, mindössze a házirendben leírtak
betartását várjuk el a betérőktől. 2007. októbere óta egy szociális munkás és két, esetenként három önkéntes látja el az ügyeleti teendőket. Az arra igényt tartók hozzájuk fordulhatnak információért, segítségért. A Nyitott Házban évek óta állandó, kellemes légkört sikerült kialakítani, ami a szociális munkásainknak
és a „törzsvendégeinknek” köszönhető. Az önkéntesek bevonásának pozitívumai elsősorban itt érzékelhetőek, hiszen személyiségükkel, empátiájukkal tudják ezt a légkört fenntartani, alakítani. Folyamatosan igyekszünk szolgáltatásunk jellegét és minőségét, az igényekkel és lehetőségeinkkel összehangolni. Látogatóink létszámát meghatározza ugyan az adott évszak, illetőleg időjárás is, de közönségünk legtöbb tagja rendszeres vendég klubunkban. 2007-ben 45 alkalommal 1.194 fedél nélküli
ember volt vendégünk a keddi Nyitott Házban, ez átlagosan 26
résztvevőt jelentett.
3. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA

Az utcai szociális munka alapítványunknál és egyben melegedőnknél, integrált intézmény keretén belül működik. Ennek része az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat, a Vajdahunyad utcai szállónk és melegedőnk is. Az
utcai gondozó szolgálatok állami támogatása 2005-ben még 6.300 eFt/év, majd 2006-ban 5.750 eFt,
2007-ben pedig 5.000 eFt-ra csökkent. Ahhoz, hogy utcai szolgálatunk továbbra is működjön, további
támogatásokat kellett megszereznünk. Az egyik az Erzsébetvárosi Önkormányzattal még 2006-ban
megkötött Közszolgáltatási Szerződés, amely évi 800 eFt támogatást biztosít szolgáltatásunk üzemeltetéséhez. Továbbá a téli időszak minAz Erzsébetv árosi Utcai Gondozó Szolgálat ügy feleinek
dennapos működéséhez az Összefogás
lakhatási v iszony ai 2007-ben
Közalapítványtól és a Szociális és Munka(összes adat 138 hely szín)
ügyi Minisztériumtól, és az Európai Szociánem lakás
lis Alaptól is kaptunk támogatást.
v édettebb
céljára

- Nem tudom … remélem. Szeretnék.

Utcai szolgálatunk a téli időszakban Speciális Utcai Szolgálatként is működik. Ez azt
jelenti, hogy szükség esetén nemcsak a VII
kerületben végzünk utcai munkát, hanem a
regionális diszpécser szolgálat kérésére
Budapest és Pest megye teljes területén látunk el közterületen élő hajléktalan embereket.
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Az utcai munka háttérintézményeként nappali melegedőnk biztosítja a
megfelelő működéshez szükséges feltételeket (iratbeszerzések, ügyinNemcsak úgy magadtól
ez
tézések, szükséges eszközök tárolása, nyilvántartás vezetése stb.).
„Gyártási Hibád”
Utcai szociális munkásaink lakossági és egyéb bejelentések, továbbá
Őrült vagy, hogy hajszolod
Magad magadba egyre tovább
ügyfeleink jelzései és a terület bejárása alapján kutatják fel a rászoruHalott vagy Régóta már
S a szemfedőd is
lókat. Az egyéni és a közösségi szociális munka eszköztárát felhaszTocsogó Vér-sár
nálva próbálják megoldani az utcán, közterületen élő emberek problémáit (krízis intervención kívül beszélgetés, információnyújtás, életvezetési tanácsadás). Együttműködünk más utcai gondozó szolgálatokkal is, mint pl. a Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat vagy a
BMSZKI Utcai Gondozó Szolgálata. Ezeket a kapcsolatokat a téli krízisidőszakra megkötött együttműködési szándéknyilatkozattal is megerősítjük. Utcai Szolgálatunk nyári időszakban heti 30 órát, téli
időszakban a hét minden napján délután 17 órától este 22 óráig, heti 35 órát működik. Alkalmanként
10 - 15 helyszínt látogatunk meg. A téli időszakban a két főállásban foglalkoztatott utcai szociális
munkás mellé még további utcai szociális munkások alkalmazása szükséges, hogy a mindennapi
szolgálat feltételeinek eleget tudjunk tenni.
MÉLOSZ: HÜLYE VAGY?

A kerületben 2007 novemberétől kezdődően folyamatosan csökkent a közterületen élők száma.
Egyik oka, hogy a kerületőrök sok esetben nem engedik az utcán élőket aludni, így sokan más területre húzódnak át. A kialakult helyzet miatt a kerület illetékeseivel már felvettük a kapcsolatot. Ügyfeleink számának csökkenését az is okozta, hogy a tél előtt sokan az utca helyett inkább választják valamelyik szállót. Speciális Utcai Gondozó Szolgálatként 2007-ben számos alkalommal kaptunk kerületen kívüli bejelentést Budapest és Pest megyében is. Ilyen esetekben is vállaljuk az egy órán belüli
helyszínre érkezést. A helyszínek közt szerepelt Kőbánya-Kispest, Rákoskeresztúr, XIV. kerület
Egressy u., XIX. kerület Határ u., Kelenföld, Nagykáta stb.
2007-ben 1.045 alkalommal 138 utcán élő emberrel kerültünk kapcsolatba. 100 embernek adtunk takarót, hálózsákot, polifoamot, nylont, egy pohár vagy flakon meleg teával 642 alkalommal kínáltuk
meg az embereket. Élelmiszerosztásra csak a szükséges esetekben, 68 alkalommal került sor. Gyógyszer és ruhaosztásra is kevés esetben volt szükség (4, illetve 15 alkalommal). 51 fedél nélküli emberrel tartottunk rendszeres heti vagy napi kapcsolatot, róluk vannak részletes adataink. Szinte csak
férfiakról beszélhetünk, gondozottaink 90%-a férfi. Átlagéletkoruk 48 év, a
legidősebb 77, a legfiatalabb 34 éves. A gondozottak 52 %-a nem rendelkezik semmilyen rendszeres jövedelemmel. Ők gyűjtögetésből, guberálásból,
koldulásból vagy alkalmi munkákból élnek. Rendszeres nyugdíjszerű ellátással gondozottaink 48 %-a rendelkezik. Egészségi állapotuk leromlott,
amit a csökkent munkaképességűek viszonylag magas aránya is jól tükröz.
Az elmúlt évben 74 esetben helyeztünk el embereket hajléktalanellátó intézményekbe; éjjeli menedékhelyekre, egészségügyi centrumokba, lábadozókba. Orvosi ellátáshoz 43 alkalommal segítettük ügyfeleinket. Nemcsak közterületről szállítottunk, hanem 4 alkalommal intézmények közti „fuvart” is végeztünk (pl. kórházból való elbocsátás után hajléktalanellátó intézménybe).
Munkánk részét képezi a tartósan elhelyezett emberekkel való kapcsolattartás, azokat látogatjuk, akik hosszú ideig tartó utcán élés után helyeztünk el
valamilyen intézménybe.
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FEDÉL NÉLKÜL – HAJLÉKTALANOK LAPJA

Menhely Alapítvány

A Fedél nélkül – hajléktalanok lapja, az első magyar nyelvű utcalap. Alapításához néhai Ungi Tibor
főszerkesztő a Menhely Alapítványtól kért és kapott segítséget. Szervezetünk a mai napig ellátja a
lap kiadójaként rá háruló kötelességeit. A lap első száma 1993 első felében jelent meg, négy A/4 oldal terjedelemben, egy ív 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. Vételárat – az első néhány számot kivéve – nem állapítottunk meg.

2007. évi tevékenységéről

Az alapító-főszerkesztő 1999-ben 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 terjesztők tevékenységének koordinálásával. 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 a formátum, azóta lapunk nyolc oldalon, kétszínynyomással, nyomdában készül. Példányszámunkat megpróbáljuk az igényekhez szabni, 2007-ben
8.500 és 12.000 között ingadozott, összesen negyedmillió példány fogyott. 2003-ban létrehozott Dokumentumtárunkban ma már majd négyszáz szerző több ezer, még kiadatlan kéziratát őrizzük. E beszámoló írásakor kezdődött el egy újabb kötetre való alkotás válogatása, mely terveink szerint ősszel
kerülhet nyomdába. Lapunk terjesztését néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek végzik, akik
terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk terjesztésére. A lap példányait közvetlenül a nyomda alkalmazottjától vásárolták meg
15 Ft/db áron. Bevételeikről nem kell elszámolniuk.
Szociális munkásaink a hét öt munkanapján adtak ügyeletet a Kürt utcai melegedőnkben, minden
délelőtt 9-12 óra közt, kivéve a hétfői és a pénteki napot,
SZELES JÓZSEF:
FAPADOS VALÓSÁG
mikor 7-től 14 óráig tartottunk nyitva. Munkatársaink ügyemost itt ülsz mellettem
leti idejükben fogadják a hozzánk látogató terjesztőket; a
fény fehér foltja lombok
alatt csorog
lapterjesztést érintő adminisztráció elvégzése mellett probhajad vérvörösen ragyog
lémáikat is regisztrálják, megbeszélik, az érintettel közösen
illatod beszívom akár a
föld az éltető anyagot
megoldást keresnek rá. Konfliktushelyzetekben sok esetbíbor színű franciaágyon
szeretnék szeretkezni veled
ben szükség van a terjesztők közötti mediációra.
A lap létrehozása óta 2007 utolsó napjáig 1.526 terjesztőt
regisztráltunk. 2007-ben 454 fő jelent meg közülük szerkesztőségünkben, ők összesen 8.228 alkalommal kerestek
fel bennünket lapvásárlás céljából. 635 alkalommal jöttek
esetkezelő beszélgetésre, 5.207 alkalommal pedig egyéb
ügyekben (engedélyt pótolni, vagy épp csak melegedni).
Teljes ügyfélforgalmunk 2007-ben: 14.070 megjelenés, az
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fapados valóság vállainkon
újrafestették a természetet
ha gyermekünk lenne
kiköltözhetnénk a végtelenbe
Hold csövez fejünk felett
melled tenyerembe játékosan táncol
jótékony köd borul ránk tüneményes fátyol
ránk csodálkozik egy csavargó
összkomfortos padot keres magának
lehet hogy az űrben most vacsoráznak?

Beszámoló a

átlagos napi ügyfélforgalom 55 fő.

Menhely Alapítvány

Nagyon fontosnak érezzük, így alapműködésünk részének tekintjük terjesztőink munkavégzésének
2007. évi tevékenyellenőrzését. Ilyenkor munkatársaink a munkavégzés helyén keresik fel terjesztőinket, munkavégzéségéről
süket megfigyelik, elemzik az érintettel, felmérik a jelentkező igényeket, megbeszélik a híreket, eseményeket. Terjesztőink sokkal nagyobb bizalommal
AZ ÉLET
fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel
csak futó gondolat és eltűnt egy pillanat
saját „pályájukon” találkoztak, s nem csupán a A CIGIBŐL SZÁLL A FÜST, A POHÁRBAN LÖTYÖG A HŰS
kezében a terc és kimúlt egy perc
szerkesztőségből ismerik. Az egyéni esetkezelés- NEDŰ CSURRAN A BAJSZON, A NAGY CSATA TOVÁBB DÚL A PARTON
nyoma ragad a hóra, csak hull és tovatűnt az óra
hez szintén kötődik utcai szociális munka, például léptek
A KÉNYSZER TOVÁBB ŰZ, AZ ALKOHOL IS FŰT
krízishelyzet elhárítása miatt szükségessé válhat elbújt már a sápadt nap, ezzel el is múlt a nap
A ZSÍROS KÁRTYALAP RAGAD, A KIS TÁRSASÁG OTT MARAD
közterületen vagy lakás céljára alkalmatlan helyi- egyre csak nő a tét: lehet, hogy ez már hét?
AHOL AZ UTCAI LÁMPA FÉNYE, OTT A RIDEG VALÓSÁG REMÉNYE
ségekben élő terjesztőink felkeresése. 2006-ban éltet ez a kis győzelem holnap, kell a pénz, hosszú volt ez a hónap
kollegáink összesen 1266 órát dolgoztak közterüle- CSILLAN A JÉGEN, SZERÉNYEN, SZEMÉBEN A KÖNNY MÁR RÉGEN
elmúlt ez is, hol a rév, ennyi volt csak ez az év!
ten. Összesen 3.604 helyszínt kerestünk fel, és TÜKRÖZI LELKÉNEK HARCÁT, KERETEZI SÁPADT ARCÁT
976 alkalommal találkoztunk regisztrált terjesztőinkkel. Mintegy kétszázötven alkalommal kellett kisebb-nagyobb, a terjesztés módjára vonatkozó
problémára felhívnunk a figyelmet. Hatvannyolc alkalommal vontunk be terjesztői igazolványt, a büntetés hossza csak húsz esetben haladta meg az egy hónapot, de kilenc esetben több mint egy év
volt.
Eddigi legsikeresebb tárgyalásainkon vagyunk túl a BRFK Közlekedésrendészetével. Megállapodásunk értelmében új, színesebb, nehezebben hamisítható terjesztői igazolványokkal és fényvisszaverős mellényekkel látjuk el terjesztőinket, a BRFK munkatársai pedig a jövőben rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segítik munkánkat. Az oktatáson való részvétel minden terjesztőnknek kötelező,
az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele. 2007-ben két alkalommal, a jövőben pedig három
havonként szervezünk balesetvédelmi oktatást, melyet a Közlekedésrendészet kollegái melegedőnkben tartottak, tartanak meg.
Pályázatokon elnyert támogatásokból lapunk valódi szociális intézménnyé vált. Az Európai Unió
EQUAL-programjától egy harminc hónap futamidejű programunk kapott támogatást, mely 2007 utolsó napján zárult le. Ebben a projektben 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 hatvannégy alkalommal 4×A/4 oldalon
EQUAL-melléklet megjelentetését újságunkban.

Kovács Béla munkája

A Kiemelt Terjesztői csoport létrehozásában három főállású szociális szakember működött közre.
A legjobban teljesítő és velünk együttműködni
kész terjesztőink közül néhány tucatnyi létszámú
csoportot hoztunk létre, melynek tagjait megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, számukra egyéni
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esetkezelést biztosítunk, erősítjük az összefogást közöttük, elősegítjük kis munkacsoportok szerveződését, melyek a magánéletbeli kapcsolatépítésnek is alapjai lehetnek. A külsőségeken (mint az
Menhely Alapítvány
egyen-mellény) túl olyan közös mentalitást, követendő normákat kívánunk meghonosítani, mely többi
2007. évi tevékenyterjesztőink felé is vonzó tud lenni. A közösen eltöltött időtől az összefogás, az interperszonális kapségéről
csolatok kiegyensúlyozottabbá válását várjuk, az összefogás pedig érdekérvényesítő képességük
alapja. A két és fél év folyamán huszonnyolc főt neveztünk ki Kiemelt Terjesztői státuszba, közülük
huszonnégyen őrizték meg státuszukat, ketten meghaltak, két esetben pedig az együttműköKOVÁCS ZSOLT:
VAGYUNK CSAK ÚGY?
dés felmondása miatt vált szükségessé a kizárás..
Beszámoló a

Vajon éltet-e
reményt kelt e benned
tudata
minden okkal
történik körülötted
Egy és ugyanazon időben
még ha úgy is tűnhetne
öntörvényűen
tőled relatíve független
Gondolj csak bele
ha nem léteznél kicsiny pontként
mihez viszonyítana az egyenes?
vajon kihúzható lehetne-e a sík?
mely görbülvén teremti
meg lét teredet
szüli meg sorsodat
Mely önmegtermékenyűlésed
s elvetélésed
között, nélküled létezhet-e?

Munkaidőnk nagy részét, a végzett tevékenység jellegét tekintve az egyéni esetkezelés töltötte
ki, amikor kiemelt terjesztőinket érintő problémák megoldásában segédkezünk. A gondozás
keretében a segítő beszélgetés eszközével próbáljuk a terjesztő személyiségének minden oldalát komplex módon feltárni, a pszichés, addiktológiai, kapcsolati, szociális helyzetet is megpróbáljuk feltérképezni, hogy az életutat megtörő momentumokat megtalálhassuk, és segíthessünk azokat feldolgozni. A – lehetőség szerint heti rendszerességgel zajló – segítő beszélgetések során nem csak az aktuális problémákról, de általános témákról, aktualitásokról, pletykákról is szó esik. 2007-ben majd hétszáz ilyen beszélgetésen vettünk részt, mintegy hatszáz
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; általában három órás foglalkozás, melyet minden Kiemelt Terjesztő illetve egy-egy 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 jelentettünk 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 elkészí18

tését, 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 beszéltük meg a munka menetét, a munkafolyamatok kapcsán kialakuló nehézségeket,
illetve a felmerülő ötleteket. Az EQUAL által finanszírozott három szociális munkás és egy
szerkesztő, valamint lapunk két koordinátora képezte a Fedél nélkül teamjét, legfőbb döntéshozó
fórumunkat, mely hetente ülésezett. A projekthez
kötődő feladatok végzése mellett a stáb minden
tagja részt vállalt a lap alapműködéséből.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

Dvorcsák Gábor munkája

A teljes futamidő alatt öt, 2007-ben négy hajléktalan szerzőnk vett részt a melléklet készítésében, a munkavégzés során elsajátított készségeken
(több szoftver használata, tördelési ismeretek, rizográf kezelése) kívül hosszú idő után újra valódi
KÁLIZ ENDRE
munkahelyen dolgoztak, újratanulhatták a munkába járással kapcsolatos kötöttségek beépítését
napirendjükbe, a munkáltatóval, munkatársakkal való viszony ápolását. Felkészültté váltak a vé- újév új év új esztendő
schengenért cserébe
dett állás után piaci viszonyok közt működő munkahely keresésére. Ketten közülük már a prog- már múzeumba se jár
európai polgártárs
ram futása alatt más részmunkaidős munkát is találtak maguknak.
sótalan hontalan
Az EQUAL-program megvalósítására 2007. 12. 31-ig összesen 32.142.000 forintnyi támogatás
állt rendelkezésünkre.
A program végrehajtásának befejeztével két és fél éves munkánk során felgyűlt tapasztalatainkat
kell hasznosítanunk, hogy elért eredményeinket a finanszírozás megszűnése után is tovább tudjuk vinni. Kiemelt terjesztői csoportunk léte nincs veszélyben, sőt a csoport tagjai közül a jövőben
többen is segítségünkre lesznek lapunk működési feladatainak elvégzésében, valamint a csoport
egyben tartásában is.
Sajnos az egyéni esetkezelés és az utcai munka tekintetében teljesítményünket aligha leszünk
képesek megismételni a 2008-ban, hiszen négy kollegánktól búcsúztunk el január elsején. Mellékletünk pedig biztosan nem jelenik meg.
A Fedél nélkül tevékenységének egy másik részében a társadalom egésze számára próbáljuk
meg bemutatni a nálunk végzett munkát, illetve megpróbálunk 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 háromhárom legszínvonalasabb művet pénzjutalommal díjazzuk. Az első helyezettek nettó 5.028 Ft-ot,
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fedele van menhelyének
tehát ő sem hajléktalan
csak nappal és ha nem fér
kétség hozzá akkor befér
betérne ide is oda is
szép lassú agyhalál ágy
úgy ágyú rézből fagyhalál
aluljáró déja vu ágy
konok klimatikus van aki
forrón diplomatikus ohne
diploma érett nemileg is
könyvel követel neten nettó
búrkifli búrkalappal boer
hugenotta nyakas mint
vitéz mihály tébécéje
nárciszokkal lillám
végigültetéd szétültetlek
fiam ámbár tanár úr ulpius
lányt szeretek én is róma
köves csöves antik batik
kéklőn oldja szűm dunán
köztes-európai zwischen
városi terepjáró agyament
ipar fából jávorszarvas
skandinavisztikus lottiból
kettőt lát májusi júniális
te is fiam brute halk vokál
filippinél bedől neki kardja
rozsdás pató pál csókja
szaglik harpagon szentek
szentje gyűjtsünk még kér
a kép vizuálkéj helyett
olvass hass alkoss s a
haza attikai só nélkül

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

a második helyezettek 3.017
Ft-ot, 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 2007
december végéig az összesen 960 beérkezett pályázat keretében 2.879 pályamunkát kaptunk, melyet 178 pályázó adott be. Ebből 2007-ben 239 pályázat, összesen 736 pályamunka érkezett hozzánk 111 személytől, 26 új pályázó kapcsolódott a programba. A számok tükrében kijelenthető, hogy
a Fedél nélkül művészeti pályázata sikeres, hiszen évről évre egyre több pályamű érkezik (2007-ben
19.5 %-os volt a növekedés), mostanra gyakorlatilag csak töredéküket tudjuk megjelentetni lapunkban. Sikerünket alátámasztja, hogy a nyertes pályázók pénzdíjait a kezdetek (2004 február) óta teljes
egészében a Fedél nélkül számlájára érkező lakossági adományokból finanszírozzuk. Decemberi
díjátadónkat nagylelkű támogatónknak köszönhetően – lassan hagyományosnak mondható helyszínen, negyedik alkalommal – a MÚOSZ székházában rendezhettük a tavalyi évben is. Ekkor kerültek
kihirdetésre a „2007-es év legjobb alkotása” verseny győztesei.
2007-ben 24 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 tizenegy zenész, akik jótékonysági rendezvényeken kívül szívesen zenélnek a Fedél nélkül rendezvényen is (pl. ünnepélyes díjkiosztó).

A FLASZTEREN ÁRULÓ FLASZTERESEK
Nap mint nap egy forgalmas csomópont kellős közepén ülök fel a villamosra, és szállok le róla. Nap mint nap számtalan autó száguldozik a többsávos úton.
Csak a piros lámpánál állnak meg. Időnként nézegetem az utazók arcát, tekintetét. Unott, közönyös emberekkel szembesülök. Persze mit is várok tőlük kora
reggel és késő este?
A sok autós közt nap mint nap egy-egy újságárust látok.
Minden páratlan napon egy szakállas, őszülő, ötven körüli jól öltözött hajléktalan merészen mozog a lámpa előtt fékező autósok között. Udvariasan int
mindenkinek, megköszöni a figyelmet, pedig újságot szinte senki nem vesz tőle.
Sokan a fejüket is más irányba fordítják, csak meneküljenek a helyzetből, elegük
van a hajléktalanokból, lenne már zöld az a fránya lámpa! Ilyesmiket gondolhatnak…
Minden páros napon egy talán fiatalabb, ámde idősebbnek tűnő, hajlott hátú,
magára kevésbé igényes, de a csövik között még mindig tisztának számító árus
van soron. Ő is merészen mozog az autósok között. A módszer azonos. Kínálja a
portékáját, de soha nem erőszakosan. Mégis szinte menekülnek előle a "potenciális" vásárlóerők.
Néhanapján együtt látom a két árust. (Azt gyanítom, barátok lehetnek.)
Ilyenkor nem dolgozni szoktak. Elvégre nekik is jár egy kis szünet. A legtöbbször ugyanazon bolt előtt álldogálnak, közben esznek-isznak. Aztán folytatják
munkájukat. Egyik nap egyikük, másik nap másikuk van ugyanazon a helyen.
Megbízható kereskedők, bár törzsvásárlóik aligha lehetnek. Hogy honnan veszik
az erőt, türelmet és a kitartást ehhez az egészséges embert is próbára tevő munkához nap mint nap, évek hosszú sora óta, nem tudom.
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2007 novemberében második alkalommal rendeztük
meg az „Adj esélyt a reaggevel!” című adománygyűjtő
reagge-mulatságot. A helyszín ezúttal a Nyugati
pályaudvar alatt fekvő Cocodrill bár volt, az este
folyamán tucatnyi reagge dj. fordult meg a keverőpult
mögött. Az esemény bevételét (öt mázsányi
ruhaadományt és majd negyven kg konzervet) terjesztőink közt osztottuk szét.
2004-ben készített weboldalunkat (www.fedelnelkul.hu) kéthetente frissítjük, archívumunkban immáron
az utolsó 112 lapszámunk anyagát olvashatják az
érdeklődők, akár szerzők szerinti bontásban is,
utcalap-linktárunk pedig ma is egyedülálló. Ismertségünket jelzi, hogy hónapról-hónapra 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
életkor
férfi
nő
összesen
készíteni a hajléktalanságról, ennek
25-45 év közötti
12
8
4
egyik kollégánk a szerkesztőműsorvezetője. Minden hét második
45-50 év közötti
10
5
5
szombatján fogható Budapest XI. ke50 évnél idősebb
6
3
3
rületében a 93.5 Mhz – en, illetve elösszesen
16
12
28
érhető a www.fuzioradio.hu honlapon. A rádióműsorban a Fedél nélkül tevékenységének bemutatásán kívül alkalom nyílt a győztes
pályaművek bemutatására, illetve az EQUAL-programban részt vevő szakemberek részvételével élő
beszélgetésekre. Jelenleg hasonló rádióműsor indítását szervezzük a Civil Rádióban.
A Fedél nélkül kiemelt terjesztőinek
életkor szerinti megoszlása

A nemzetközi projektben való részvétellel fellendültek külföldi kapcsolataink is. A konzorcium nemzetközi koordinátora és asszisztense is stábunkból került ki. 2007-ben munkatársaink több rendezvényen vettek részt, februárban ketten Londonban szakembercsere részeként tucatnyi intézményt látogattunk meg, a nyár folyamán első alkalommal vettünk részt a tíz ország hajléktalan művészei részére szervezett londoni Ten Feet Away fesztiválon, októberben pedig a konzorciumi partnereink által szervezett itthoni projektzáró konferencián képviseltük lapunkat.
A szerzőinkből 2006-ban alakult Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete csendes első évet zárt, négy önálló kiállítást szerveztek, két további tárlaton vettek részt, és tucatnyi újságcikk
jelent meg az egyesület tagjainak munkájáról. A tárlatokon szépirodalmi és képzőművészeti alkotások egyaránt megtalálhatóak, a művek zöme eladó, így is segítve alkotóikat.
2008-ban legfontosabb feladatnak lezárt projektjeink eredményeinek átmentésén túl a szerzőink által
alapított egyesület megerősödésének elősegítését tekintjük, annak érdekében, hogy saját sorsuk
alakításában sokkal többet tehessenek. Továbbra is szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal regisztrált terjesztőink közterület-foglalásáról, szervezzük oldalszámunk további emelését,
lapunk színesítését (legalább a borítón) és weboldalunk megújítását is.
Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható,
közérdeklődésre számot tartó lapot szeretnénk
életre kelteni, mely kívül-belül 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 lenne képes figyelemmel kísérni, segíteni, ezért minden
eszközt szeretnénk megragadni újbóli megszervezésére.
Kovács Béla: Buddhista történet
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA

Menhely Alapítvány

A Szociális Szolgáltató Iroda 1992-ben nyitotta meg kapuit hajlék nélküli rászorulók számára azzal a
céllal, hogy a bonyolultabb ügyintézéseket egy erre specializálódott intézmény keretein tudjuk nyújtani. Egységes rendszerben a következő szolgáltatásokat biztosítjuk ügyfeleink számára: nyugellátások, munkanélküli ellátások, anyasági ellátások, önkormányzati ellátások fogyatékossági támogatás
ügyintézése, jogsegély szolgálat, juttatások biztosítása.

2007. évi tevékenységéről

Szociális Szolgáltató Irodánk tevékenysége a fővárosban, sőt egyes szolgáltatások tekintetében országosan is egyedülálló módon segíti a rászorulók
jogosultságainak érvényesítését, juttatásaival megkönnyíti munkába állásukat (pl.: jogosítvány pótlása), 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 nyújtott ellátásokkal kapcsolatosan tájékoztatja úgy-ahogy a hozzá fordulókat, de egyáltalán
nem tipikus, hogy az ügyfél személyes jogosultságaiból, lehetőségeiből kiindulva a számára kedvezőbb, vagy egyáltalán elérhető ellátási formáról felvilágosítást adjon. Mindez különösen jellemzi az
otthontalan 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.
Szolgáltató Irodánkat hetente két napon, hétfőn és csütörtökön a személyi igazolvánnyal rendelkező
hajléktalan emberek vehetik igénybe. Irodánk működési rendje és szolgáltatásai 2007-ben 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 nyolcadik éve a téli időszakban (december és május között) az Összefogás Közalapítvány pályázati
A Szociális Szolgáltató Iroda ügy félforgalma 2007-ben
támogatásának felhasználásával heti három nyit(összes ügyfél 4 533)
vatartási napon (hétfő, csütörtök, péntek) fogadunk ügyfeleket, ebben az időszakban kisegítő
600
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jelleggel egy plusz szociális munkás kollegát fog500
lalkoztatunk.
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2007 végéig – irodánk 1992 októberi megnyitása
óta – 13.427 rászoruló keresett fel minket legalább egy alkalommal. 2007-ban 4.553 esetben
fordultak meg nálunk az otthontalanok, közülük
709 ember először járt irodánkban. Átlagos napi
ügyfélforgalmunk 43 fő volt. 2007-ben az előző
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évhez képest az ügyfelek számaránya 18%-kal csökkent, ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy
a hatósági erkölcsi bizonyítvány ügyintézése Kürt utcai ügyfélszolgálati irodába került át. Ezzel
szemben az ebben az évben irodánkat első alkalommal felkereső kliensek aránya 14%-kal
növekedett.
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Ügyintézések a Szociális Szolgáltató Irodában 2007-ben
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
Havi átlag:

ÜgyfélÚj
szám ügyfél
445
577
571
402
377
329
296
240
327
365
304
320
4 553
379

Jogsegélyszolgálat

53
73
77
79
68
47
52
33
50
57
52
68
709
59

15
5
13
2
16
7
3
2
11
8
10
5
97
8

MunkaÖnkorAnya- Utazási Egyéb
Nyugnélküli el- mányzati sági el- utaliratbeellátás
látás
ellátás
látás
vány szerzés
148
207
150
83
117
61
81
68
114
147
104
65
1302
108

25
29
23
15
18
16
12
14
13
29
7
10
212
18

108
141
148
84
85
102
88
50
83
119
60
59
1121
93

6
9
9
3
5
9
7
8
5
8
5
3
77
6

133
154
173
225
149
131
110
62
99
111
81
281
1709
142

63
104
93
30
36
32
36
33
51
72
44
21
615
51

Posta
57
165
139
29
47
41
64
82
78
84
40
26
852
71

Csekkbefizetés,
illeték
(Ft)
36 550
19 500
26 500
17 600
20 000
32 800
28 500
13 500
39 000
26 500
20 000
5 500
285 950
23829

A Szociális Szolgáltató Iroda szolgáltatásai 2007-ben
1.)

Nyugellátások ügyintézése

2007-ben 236 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 1.302 esetben fordultak meg nálunk ügyfelek.
A 236 ügyből 133 jelenleg is folyamatban van, így ezek eredményéről még nem tudunk. A már lezárult 103 igény az alábbiak szerint alakult: megállapították és folyósítják az ellátást 60 ügyfelünknek;
elutasították a kérelmet (jogosultság hiányában, nem ment el orvosi bizottság elé, eltűnt, stb.) 43
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 2007. évi összegét – 27.130 Ft/hó – és
egy ügyfél esetében csak egy évre eső folyósítással számolunk, elmondhatjuk, hogy irodánk
60X12X27.130Ft = 19.534eFt összegű ellátás igénybevételéhez segítette hozzá ügyfeleit kizárólag
ezen résztevékenységének keretében.
A fentiek mellett még több mint 90 olyan ügyfél nyugdíjügyében is eljártunk, akiknek nem irodánk postafiókja volt az értesítési címe (hanem pl. hajléktalanszálló,
ismerős, stb.), ami 452 ügyintézést jelentett. A megállapított ellátások közül a
leggyakoribb a rokkantsági és öregségi nyugdíj, de ebben az évben is majd minden nyugellátási forma intézése előfordult (özvegyi nyugdíj és árvaellátás, öregségi és rokkantsági résznyugdíj, rokkantsági járadék, stb.).
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SZÜRKE
Szociális Szolgáltató Irodánkban ügyfeleink
évente egy ízben vasúti utalványt kérhetnek, ha
valamilyen okból vidékre kell utazniuk, de azt
maguk finanszírozni nem tudják. Jól öltözött
fiatalember nehezen érti, miért ne kaphatna bő
egy hónap múltán újfent ilyen támogatást. Hiszen ő még fizetne is nekünk ezért…
- Sajnos, nem vagyunk kurrumpálhatók.
- Elég baj az! – fordul ki mérgesen.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

A tavalyi évhez irodánk tevékenységén belül csökkent a nyugellátások
ügyintézésének aránya. Ennek egyik oka lehet, hogy a rendszeres szociális járadék ügyek nem végződtek sikerrel, másrészről sok ügyfelünk
nyugdíjazása megoldódott az előző időszakokban, illetve sokan önállóan, vagy más segítséget igénybe véve intézik nyugdíjaztatásukat, csupán akkor keresik fel irodánkat, amikor elakadnak az ügyintézésben.

SZELES JÓZSEF:
A NIKOTIN-EMBER
én vagyok a nikotin ember
szakállam van de nem kender
se nem hasis se nem ópium
inkább portoricói rum
erő izom és csupa ín
bennem lüktet a nikotin
büdös pipa szörcsög számba
nem is vesznek emberszámba

A rendszeres szociális járadék és az átmeneti járadék ügyekben a
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2004 szeptembere óta – noha a vonat- teli tüdőm tiszta kátrány
sírásónak ez nem hátrány
kozó jogszabály nem változott – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő- fejfámon e mondat virít:
kérek szépen egy szál cigit!
igazgató állásfoglalása alapján gyökeresen megváltoztatta a megállapítás feltételeit. Csak azokban az esetekben állapítja meg az ellátást, amikor a kérelmező megrokkanásának időpontjában munkaviszonyban állt. Emiatt az ilyen igények túlnyomó többségét elutasítja
az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság, hiszen ügyfeleink utolsó munkaviszonya jellemzően több
évvel korábbi, és az Országos Orvos Szakértői Intézet Orvosi Bizottsága maximum fél-egy évre viszszamenőleg 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. Ügyfeleink számára az eljáró bíróságtól
pártfogó ügyvéd kijelölését kérjük. Az egyedi esetekben a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál elindított
peres eljárások közül egyik sem végződött sikerrel. Egyetlen olyan eset volt az elmúlt év során, amikor a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál az ügyfél megnyerte a keresetét, de a Fővárosi és Pest Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság kezdeményezte a felülvizsgálatot a Magyar Köztársaság Legfelsőbb
Bíróságnál, ahol ügyfelünk elvesztette a pert. Eredményességről sajnos továbbra sem tudunk beszámolni, az Alkotmánybíróság állásfoglalására várunk.
2.)

Munkanélküliek ellátásai

Ezekben az ügyekben a munkaviszony-igazolások beszerzése, valamint a munkaügyi központok, az
önkormányzatok és ügyfél közötti kommunikáció elősegítése a feladatunk. Tavaly 212 esetben jártunk el álláskereséssel összefüggő ellátások ügyében, ami jóval kevesebb, mint az előző években
tapasztalt esetszám. Tapasztalatunk szerint ügyfeleink egyre nagyobb része önmaga is képes elintézni az ezzel összefüggő ellátásokat.
Az elmúlt időszakban a munkanélküli járadék helyett az álláskeresési járadék, illetve az álláskeresési segély nevű ellátásokat vezették be, melyek
megállapítási feltételei is lényegesen megváltoztak. E pénzbeli ellátások közös feltétele a munkaügyi központtal való szoros együttműködés, ezért
ezekben az ügyekben a szükséges dokumentumok beszerzésével segítjük ügyfeleinket.
3.)
Anyasági ellátások
Egyre kevesebb családos rászoruló keres fel bennünket az anyasági ellátások ügyintézése céljából,
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ennek az az oka, hogy a Magyar Államkincstár és az Egészségbiztosítási Pénztár Megyei KirendeltMenhely Alapítvány
ségei egyre hatékonyabban látják el a feladataikat, illetve ezen a területen elenyésző az illetékes2007. évi tevékenységgel kapcsolatos jogvita. Ilyen ügyekben összesen 77 esetben jártunk el. Az anyasági ellátásokkal
ségéről
(ezek a családi pótlék, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás,
terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) kapcsolatban a szükséges iratok beszerzésében, az igények benyújtásában az illetékes MÁKA Szociális Szolgáltató Iroda ügy intézései 2007-ben
hoz, egészségbiztosítási pénztárhoz, illetve önkor(összes ügy intézés 5 958)
mányzathoz, valamint vitás esetekben a probléma
any asági
megoldásában működünk közre.
ellátás

utazási utalv ány

28%
4.)
Önkormányzati ellátások
1%
Az önkormányzatok által folyósított ellátások közül a
önkormány zati
legfontosabbak irodánk tevékenységében: aktív koellátás
rúak rendszeres szociális segélye (438 eset), az
19%
egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye
(134 esetben), az időskorúak járadéka (14 esetben),
ny ugellátás
az átmeneti segély (579 esetben), valamint a
22%
közgyógyellátási igazolvány (141 esetben). A
munkanélküli
ellátás
közgyógyellátásra jogosult ügyfeleinknek – amíg
4%
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.
2005. szeptember 1-jétől megváltozott a Szociális Törvényben az aktív korúak rendszeres szociális
segélyével kapcsolatos szabályozás, ettől az időponttól az együttműködésre kijelölt szerv nemcsak a
lakó-, hanem a tartózkodási hely szerinti önkormányzat által kijelölt szerv is lehet. Ebből következően
a vidéki lakóhellyel rendelkező, ám életvitelszerűen a fővárosban élő ügyfeleink elvileg együttműködhetnének 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 betartására – több-kevesebb sikerrel.

2007 január 1-től a Szociális Törvényszerint a kérelmet a lakóhely szerinti önkormányzathoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén
a kérelmező lakcíme van, s az igénylő lakcíme az a lakóhely vagy tartózkodási hely, ahol életvitelszerűen lakik. A gyakorlatban sok önkormányzat, 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, így 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 ké- KOKO: Otthon, édes otthon
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relmeket 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 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. A legnagyobb
problémát az jelenti, hogy noha az egyeztetésre pl.
8 napos határidőt ad a törvény (KET), sok esetben
az „ügykeringő” hónapokig eltart, miközben az ügyfelek teljesen ellátatlanok. A vitás kérdések eldöntése céljából megkerestük a Szociális és Munkaügyi Minisztériumot és közigazgatási hivatalt is.
5.)

Fogyatékossági támogatás

2007-ben 95 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.
7.)

Jogsegélyszolgálat

Ügyvédünk, Dr. Berecz Sándor 2007-ben 97 ügyfelet fogadott. A jogsegélyszolgálat keretében szóbeli jogi tanácsadást, beadványok szerkesztését, valamint esetenként – külön megbízás alapján –
jogi képviselet ellátását vállalja.
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), vagy segítjük az ügyfelet pótlásukban.
Az ügyintézés során gyakran előfordul, hogy klienseink 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 eljárást.
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KÁLIZ ENDRE:
SZOMORÚ CSÖVESEM
szomorú szerelem
szeretem csövesem
versét elemelem
szomorú gitár siir
sziivem halk mint a siir
kalligráfiát iir
hercegem vágyik rám
mennyei pagodám
esőben tocsog ám
buddháink karvalyok
életünk kavarog
nem csókolsz aranyom
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A leggyakrabban előforduló ügyek:

Menhely Alapítvány

− Családjogi ügyek: házassági bontóperek4, gyermek-elhelyezési5, gyermektartásdíj iránti perek.
2007. évi tevékeny− Polgári ügyek: munkadíj ki nem fizetése miatt indított perek, kártérítési perek (orvosi műhiba peségéről
rek, munkavégzés során keletkezett sérülések, balesetek, gépkocsibalesetek), kártalanítási perek
(büntetőügyben való felmentést vagy az eljárás megszüntetését követően),
JANUS ADVOCATUS
ingatlannal kapcsolatos ügyek, pénztartozásokkal kapcsolatban fizetési
Új kliens érkezik. Az első interjún rendre rákérfelszólítás, fizetési meghagyás megküldése.
dezünk, miként vált hajléktalanná.
- Amíg börtönben voltam, eladták a fejem
− Munkaügyi perek: társadalombiztosítási ellátások megállapításával
fölött a lakást – avat be tragédiájába.
- Nálunk igénybe vehet ügyvédi segítséget,
kapcsolatos perek; a korábbi tapasztalatokhoz hasonlóan 2007-ben is
hátha lehet még tenni valamit – ajánljuk
fel.
jellemzőek a rendszeres szociális járadék megállapításával kapcsolatos
- Sose fáradjanak, odabent az egyik cellatárs
munkaügyi perek.
megírt már nekem mindent hozzá. Szegény lakásmaffiás ügyvédként kapott jó
− Büntetőügyek: pénzbüntetés kiszabása esetén részletfizetési, vagy
pár évet…
halasztás iránti kérelem benyújtása és tanácsadás büntetőügyekben.
8.)
Juttatások
2007 első nyolc hónapjában az előző évekkel azonos módon láttuk el ügyfeleinket hitelezett utazási
utalvánnyal. Mindenkinek adtunk jegyet, ha hivatalos ügyében személyesen kellett megjelennie valamely vidéki hatóságnál (113 esetben). Évente egy alkalommal magánjellegű okból minden ügyfelünk utazhatott; valamint a húsvéti (146 esetben) és a karácsonyi (173 esetben) ünnepeket megelőző
négy ügyeleti napon mindenki kaphatott jegyet, aki vidéken élő családjánál akarta tölteni az ünnepet,
így összesen 1.596 magáncélú utazási utalványt állítottunk ki. 2007. augusztus 23-tól a jelentős áremelés és az igények párhuzamos jelentős növekedése miatt az utazási utalványokat csupán egy
irányba használhatják az ügyfeleink, a másik irányba történő utazást saját költségükön kell megoldaniuk. Az igénybevétel feltételei változatlanok maradtak, azaz magánjellegű útra évente egyszer, hivatalos útra (az ezzel kapcsolatos iratok bemutatását követően, pl. rendőrségi, bírósági, egyéb hatósági
idézések stb.) szükség szerint vehetők igénybe az utalványok.
2007-ben 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 összesen 285.950 Ft-ot fordítottunk.
Az egyes emberek ügyeiben
történő segítségnyújtáson
felül fontos célunk az is,
hogy a tipikus, leginkább az
illetékességre
vonatkozó
problémákat az egyes eseteken keresztül általánosan
is próbáljuk megoldani. Több
esetben fordulhatott ügyfe-

4 Általában többéves különélés után kerül benyújtásra a házasság felbontása iránti kereset, jellemző, hogy a feleknek nincs sem ingó, sem pedig ingatlan vagyona.
5 Sokszor előfordul, hogy valamelyik fél szeretné, ha nála kerülnének elhelyezésre a gyermekek, de nem tudja biztosítani a gyermek neveléshez szükséges feltételeket (lakhatás, rendszeres havi jövedelem).
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lünk segítségünkkel az illetékes bírósághoz, közigazgatási hivatalhoz, illetve néhányszor az Országgyűlési Biztosok Hivatalához. Egyre több visszajelzést kapunk mind a társintézményekben dolgozó
Menhely Alapítvány
szociális munkások, mind ügyfeleink részéről, hogy bár munkánk egyre bonyolultabb és szerteága2007. évi tevékenyzóbb, de egyben egyre hatékonyabb is. Civil szervezetként egy hatósághoz, vagy hivatalhoz képest
ségéről
sokkal szabadabban és rugalmasabban tudjuk kezelni az ügyeket.
TULAJDONI LAP
Minden héten két munkatársunk átnézi a teljes hét forgalmát, és az
Körzeti Földhivatal
Tárgy: tájékoztatás
irodánkon megjelent összes ügyfél kartonján szereplő ügyintézéseKiskunmajsa
Szám: 59.08/1/2007.
ket. Ennek tapasztalatait, illetve az újdonságot jelentő, és a nagyon
Menhely Alapítvány
bonyolult eseteket a minden második héten irodánkban tartott érteBudapest
Pf.: 291
kezleten beszéljük meg.
Beszámoló a

1475

A hivatalunkhoz a fenti szám alatt érkezet, Kovács Béla tulajdonát képező, természetben Kiskunmajsa Új utca 15. szám alatt
található ingatlannal kapcsolatos tulajdoni
lap másolat kiadása iránti kérelmükre tájékoztatom, hogy a megjelölt ingatlan a
kiskunmajsai Körzeti Földhivatal irodaháza,
melynek az érintett személy nem tulajdonosa.
A fentiek miatt a megjelölt ingatlanról tulajdoni lapot így nem áll módunkban küldeni.
Kiskunmajsa, 2007. január 4.
Kiss József
ingatlan nyilvántartási
osztályvezető

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 2007-ben az Összefogás Közalapítvány támogatásának köszönhetően 250 példányban jelentettük meg. A „Kézikönyv” hozzáférhető a www.diszpecserportal.hu honlapon, innen 89

alkalommal töltötték le.
2007 nyarán felújításra került a Szociális Szolgáltató Iroda belső kertje, amelynek a területét megnöveltük, csatornázási problémákat oldottunk meg. Lebontottuk az épület teraszát, amely korábban az
alatta lévő vizes talaj miatt folyamatosan süllyedt, s helyette teljesen új és biztonságos teraszt, valamint korlátot építtettünk. Az épület fő falai korábban
magába szívták a nedvességet, amitől a vakolat levált, ezt a problémát is orvosoltuk a rehabilitáció során, speciális víztaszító anyag került a falakba, majd
az egész épületet újravakoltuk, és új burkolat került a
folyosókra és a teraszra is, valamint akadálymentesítettük intézményünk bejáratát. Mindezt alapítványunk
saját forrásaiból tudtuk megvalósítani.

GONDOZÁSI KÖZPONT
A Menhely Alapítvány Hajléktalan Gondozási Központjának feladata az otthontalan emberek és családok gondozása; a reszocializáció lehetséges útjainak
felismerése, a segítő kapcsolat keretein belül az élethelyzetek egyéni megoldásainak ösztönzése.
Szociális munkásaink 1989. óta foglalkoznak a fedél
nélküli emberek egyéni és családgondozásával. Ennek a tevékenységnek a kereteit biztosítja a Gondo28

zási Központ, ami jelenleg a Baross utcában működik, közös irodában a Diszpécser Szolgálattal és az
alapítvány munkáját segítő gazdasági és pénzügyi
egységgel.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

A Gondozási Központ teamjében jelenleg 13 felsőfokú végzettségű szociális munkás dolgozik. Munkatársaink előre meghatározott munkarend szerint adnak ügyeletet Kürt és Mádi utcai ügyfélszolgálati irodáinkon 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 intézDvorcsák Gábor munkája
ményekben. Munkatársaink igyekeznek kapcsolatot
teremteni és fenntartani a kezelőorvossal, társintézmények szociális munkásaival, ügyintézőkkel, hatóságok képviselőivel annak érdekében, hogy a folyamatban lévő ügyek gyorsan, hatékonyan, és
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.
A Gondozási Központ munkatársai 2007-ben 65-70 fedél nélküli ember, család gondozását végezték.
Klienseink rendszerint heti egy alkalommal keresik fel intézményünket, tavaly összesen 2.810 alkalommal találkoztak szociális munkásainkkal. Az esetek kezeléséhez kollégáink rendelkezésére áll
a Menhely Alapítvány intézményeinek összes szolgáltatása, juttatása (pl.: gyógyszer-, ruha-, élelmiszerjuttatás, iratok beszerzése, álláskeresés támogatása), 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, számukra csoportos
szupervíziót biztosítunk, de szükség esetén lehetőségük van egyéni 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 átlagosan 11 éve dolgoznak alapítványunknál.
Gondozottjaikat többnyire az irodai ügyeletek során ismerik meg, de előfordul, hogy közterületen, kórházban, stb. találkoznak velük először. Tapasztalataink 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 a kapcsolat dinamikáját, a felmerülő konfliktusaikat folyamatosan értékelni, értelmezni tudják, valamint ezek feldolgozása is közösen történik. Mindennek jó alapja lehet a korábbi, ügyintéző-típusú kapcsolatfelvétel, és a lassan kialakuló együttműködés, egymás megismerése. Ezért esetet egymásnak nem adunk át, mert
29

ILLÉSI B. IMRE:
ÖRÖK MÉCSES

Elbúcsúzás.
Ma ez lesz a szó
amit kottámra írok.
Nem mutatok már érzéseket...
Mindent magamba sírok.
Elbúcsúzom,
mert csak így lehet.
Csak így lehet, ha vége
annak miről azt hivém, örök.
Lássuk,
vajon elég-e?

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

nincs garancia arra, hogy a segítő kapcsolat személycsere után is működik.

PÁLYAFUTÁS
Életút interjút készítek. Kb. azokhoz az időkhöz
érünk a serdülőkorában, amikor sok minden miatt a dolgai egyre rosszabbra fordultak. Itt hirtelen összesűrített több eseményt, kezdett nehezen
érthetővé válni mi mit követett, ezért újra viszszakérdezek. Ekkor hogy előrelendítsen a megértésben, segítőkészen összefoglalja az eddig
elhangzottakat egy mondatba és így válaszol:

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 „Tehát úgy van, ahogy mondtam: Otthagytam
foglalkozni. A gondozási kapcsolatok hossza változó, az iskolát, egyre lejjebb csúsztam és most itt beszélgetek magával!”
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.
Az új kollégák betanításában és a régiek szakmai tudásának, készségeinek karbantartásában egyaránt kulcsszerepe van a 10 hetes interjúelemzés-interjútechnika kurzusnak. Ezek az elmúlt évekhez
hasonlóan 2007-ben is tovább folytatódtak. A részvevők összetétele általában vegyes: alapítványunk, illetve más szervezetek munkatársai, valamint érdeklődő, esetenként a témában szakdolgozó
szociális munkás hallgatók is megfordultak ezeken az alkalmakon. 2007-ben a hangsúly kissé a „külsősök” felé tolódott, hiszen nálunk elég csekély a munkaerő-fluktuáció, és az interjúzás iránt érdeklődők zöme már járt erre a szakmai műhelyre az elmúlt években. A 2007 szeptemberében elindult
szakmai műhelyen két kollégánk vesz részt. Ezeken a találkozókon hajléktalan emberekkel készült
szociológiai mélyinterjúkat elemzünk. A történeteket, sorsokat pszichológiai, szociológiai, társadalomtörténeti szempontból boncolgatjuk, de ez a „műfaj” arra is lehetőséget ad, hogy valamelyest a jelenlévők saját tapasztalatait, élményeit is feldolgozzuk. Mindez laza szemináriumi formában zajlik, s
a kurzus vége felé minden részvevőnek kell készítenie egy saját interjút is. Végül az utolsó alkalmakon a saját készítésű interjúkat is közösen elemeztük. 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.
A Fedél Nélkül szakmai stábja egész évben folytatta az esetmegbeszéléseket, amely az EQUAL - program keretében a lap terjesztői körében folyó
gondozási tevékenységhez kapcsolódik. A gondozási tevékenység e stáb
életében eleinte újdonság volt, a szociális munkások túlnyomó része korábban sem szerzett ilyen tapasztalatokat. Az első (a 2006.) év főleg az
esetkezelés alapvető kérdéseiről szólt. 2007-ben sikerült továbblépni, elsősorban az egyes gondozott kiemelt terjesztők élettörténetével és az abból (is) következő gondozási stratégiákkal foglalkoztunk, de nem ritkán
előkerültek az egyes esetekhez kapcsolódó konkrét tevékenységek, ügyintézési technikák kérdései is.
Munkatársaink tevékenységét segíti a külföldi tapasztalatok megismerése,
a nemzetközi kapcsolatépítés is. Az előző évekhez hasonlóan 2007-ben
fogadtunk vendégeket Dániából, Németországból, Belgiumból, Nagy30

Britanniából, Hollandiából és az Egyesült Államokból. Áprilisban a Nyíregyházi Főiskola által szervezett nemzetközi konferencia egyik budapesti szekciójaként mutattuk be a Diszpécser Szolgálat és az
utcai gondozó szolgálatok együttműködési rendszerét az érdeklődőknek. A Menhely Alapítvány különböző egységeiben dolgozó szociális munkások szakmai látogatásokon megismerkedhettek a bécsi, prágai és berlini hajléktalanellátó intézményrendszer működésével, német kollegáink várhatóan
februárban fogják viszonozni látogatásunkat.
2007 őszétől szakmai tevékenységünket nagymértékben segítette, hogy elkészült a „Tégy az emberért” Információs és Dokumentációs Központ felújítása. Az üzemeltetésére létrehozott konzorcium célja 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. Ennek megfelelően októbertől az új
helyiségbe kerültek át a Diszpécser Szolgálatunk által szervezett akkreditált szakmai műhelyek, szupervíziós csoportok, és több megbeszélést, szakmai egyeztetést, sajtóbeszélgetést is szerveztünk
ide. A jövőben szeretnénk az ingatlan adottságait kihasználva kiállításoknak, konferenciáknak, egyéb
rendezvényeknek is helyet biztosítani.
Szeptemberben itt kezdtük megvalósítani az „Együttműködéssel és képzéssel a hajléktalan emberek
munkaerőpiaci reintegrációjáért” című, az Európai Szociális Alap HEFOP 2.2.1. programjától elnyert
pályázatunkat. A projekt keretében munkerőpiaci képzést nyújtunk az Utcai Gondozó Szolgálatok és
Éjjeli Menedékhelyek Szakmai Fórumain részt vevő szociális munkások számára, és ágazatközi foglalkoztatáspolitikai műhelyt hozunk létre külső szakértők bevonásával az álláskereső irodák munkatársai számára. Ennek célja a résztvevő szervezetek együttműködési protokolljának kidolgozása az
otthontalan emberek munkaerőpiaci helyzetének javítása érdekében. Emellett a program számára
saját honlapot alakítunk ki, melyen elérhetővé tesszük a témával kapcsolatos külföldi tapasztalatokat,
foglalkoztatáspolitikai fórumot működtetünk, és szervezetközi adatbázist hozunk létre az otthontalan
embereket nagyobb létszámban foglalkoztató munkaadókra voSÁRKÖZI LÁSZLÓ: CSIKÁGÓ CIKLUS
natkozó információkból. A projekt keretében kidolgozzuk egy alXXXII. SZONETT
ternatív napközbeni ellátás módszertanát is, mellyel a kisgyerŐszibarackszín kimonót hordoz
a nap, rubinvörös, hosszú uszállyal.
mekes szociális munkás kollegák munkavállalását szeretnénk
Kamaszok görkorcsolyáznak boldog
megkönnyíteni.
ricsajjal: ugratnak lépcsőről háttal,
csőkorláton csikarnak s dobogón
dobbantanak. Lágy hajuk lobogó
gyanánt csillámlik szilaj táncolással.
A lány blokkja kövér kavicsot sodor
lábamnak – dobott szó a „bocsánat,”
aztán félfordulattal, korának
hamvas bájával rám villan a mosoly
s látszik gyöngy foga. Csábos a szája.
Tollam s papírom fürkészi. Arcomon
hosszan időz türkiz pillantása.

A program előkészítési szakasza szeptembertől október végéig
tartott, ez idő alatt beszereztük az oktatáshoz szükséges berendezési tárgyakat (asztalok, székek, polcok) és eszközöket (számítógépek, projektor, digitális tábla), elkészítettük a szükséges
tematikákat és oktatási segédanyagokat. A képzések és a foglalkoztatáspolitikai műhely ülései novembertől kezdődően öt hónapon keresztül, március végéig tartanak, ez alatt adjuk át azokat
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az ismereteket, melyekkel a szociális munkások hatékonyabban segíthetik otthontalan klienseik
munkavállalását, és dolgozzuk ki azokat a technikákat, amellyel a résztvevő szervezetek együttműködése hatékonyabbá válhat. A projekt megvalósításának első tapasztalatai pozitívak, így joggal bízhatunk abban, hogy kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani.
A 2007. első felében a Menhely Alapítvány életében is komoly változásokat hozott fővárosban szervezett az utcai szociális gondozó és koordinátor képzés. A tanfolyamot a Budapesti Módszertani
Központ és Intézményei szervezte, de az alapítvány számos munkatársa részt vett benne, mint szervező, oktató, vagy tereptanár, sőt magát a központi oktatási programot is az alapítvány három munkatársa készítette. A képzés szemléletében és szellemiségében éppen ezért komoly része volt a
Menhely Alapítvány utcai munkás tapasztalatainak.

FAKULTATÍV PROGRAM
Engedjük csak birkanyájként felterelni az egyszerű turistákat a Halászbástya mellvédjéhez, panorámát bámulni! Önök maradjanak inkább velem, felejthetetlen élményben részesülnek, ígérem! Nekünk elsőként a lépcső alatti látnivalók megtekintése van programunkba iktatva. Ha jól figyelnek, rácsodálkozhatnak egy kis piros lábasra, pillepalackok tucatjára, kedves mintázatú takarókra, nini, gazdáik is otthon vannak! Ha némi aprópénzzel rásegítenek, meg is szólaltathatják őket. Erre öt percük van, mert haladni kell
tovább! Vessenek most a buszból egy pillantást a Gellérthegy impozáns
tömbjére, vegyék észre a sziklák között szelíden megbúvó nejlonfoszlányokat, a szél lobogtatta kiteregetett alsóneműket is! Ne kérdezzék, kinek a
szobrát látják az Erzsébet-híd lejárójánál, figyeljenek inkább a híd alatti bájos életképre, nagy alkotónk, Munkácsy sem festhetne különbet! Most pedig gyönyörködjenek a Clark Ádám tér padjában, arról nevezetes, hogy
hosszú-hosszú időn át szolgált otthonául valakinek. Ő néha még visszatér, a
múltkori szerencsés csoport találkozhatott vele. Az alattunk hömpölygő
nagy folyónak Duna a neve, érdekessége, hogy áradáskor kiönt néhány
rakpartlakót. A fölötte átívelő Lánchíd számunkra nem szolgál semmiféle
idegenforgalmi értékkel. Annál inkább a Belváros! A patinás árkádok alatt,
az ásító kapualjakban, a pazar kirakatok fényében sorra tárulnak elénk a
szemet gyönyörködtető zsánerképek: falatozó, szomjukat oltó, pihenő, otthont teremtő emberek sokasága! Sétáljunk le a Haza Bölcséről elnevezett
tér aluljárójába: milyen nagyszerű társaságot hívott egybe itt e történelmi
név! Megannyi puha-meleg fészek a falak tövében, a telefonfülkék rejtekében! Más nagyvárosokban bizonyára tapasztalták már az emberek elidegenedését, láthatják, itt még léteznek igazi közösségek! Gyalogosan járjuk be
a Diplomatanegyed utcáit, azonban ne vonja el figyelmüket az elegáns paloták hivalkodó látványa. Érezzék át inkább, milyen kalandban volt része,
annak, aki a szemünk elé táruló konténerben töltötte az elmúlt telet, és kis
híján elszállították a sittlerakóba! Vagy csodálják meg ezt a remek vízaknafedelet! Gondolnák, hogy az alatta rejlő mélység a vízórán kívül egy embert is rejt? Sétánk végállomását régebben Hősök terének hívták. E tér méltán viselhetné napjainkban is nevét, hiszen nem az előttünk magasodó,
bronzba merevedett historikus alakok az igazi hősök, hanem a minket most
megszólító, a főváros kendőzetlen arcát mutató, elfoszlott újságokat, kartonpapírokat, műanyagpoharakat szorongató kisemberek. Kérem a csoportot, mondják el majd szomszédjuknak, ismerőseiknek, barátaiknak, hirdessék munkahelyeiken, hol jártak, mit láttak a csodálatos Budapesten! Teremtsenek kedvet másoknak is, Önöket pedig visszavárjuk, hiszen annyi
mutatnivalóm van még…

Részlet az oktatási programból:
„Az Oktatási Program középpontjában a gyakorlatban szükséges és hasznosítható ismeretek állnak, legfontosabb eleme a gyakorlati képzés. Az elméleti ismeretek teljes mértékben az utcai szociális munka gyakorlatához igazodnak. Az
olyan tantárgyak, mint például a jog, vagy az egészségügy
jelentős részét a mai magyar utcai szociális munka rövid
múltjában kiforrott, abban használható felhasználói ismeretek adják. A képzés sikerének elengedhetetlen feltétele,
hogy oktatók maguk is az utcán élők segítésével foglalkozó
szakemberek, jogászok, orvosok, szociális munkások és
szociológusok legyenek.
…a program az utcai szociális munka során hasznosítható
tudást rendezett formában fogja egybe, az ismeretek olyan
gyűjteményeként, amely hasznos és érthető kezdőknek és
tapasztaltabbaknak egyaránt. A programban - példaképpen
kiragadva - helyet kap a közterület-használat jogi vonatkozásaitól kezdve, a kihűlés tüneteinek ismertetésén, az utcai
életforma lélektani sajátosságain keresztül a hajléktalanellátó rendszer „felhasználói” megismerése is.”

A képzés meglehetősen intenzív volt, mintegy félév év alatt
összesen 63 szociális munkás szerzett „utcai szociális gondozó” vagy „utcai szociális koordinátor” végzettséget. Többségük valamelyik fővárosi utcai szolgálat munkatársa volt.
Ez a komoly terheket rótt a hallgatókra és a terepként szolgáló intézményekre is, viszont megfelelt
annak a „rejtett” célunknak, hogy egy kevés közösségfejlesztő hatást is becsempésszünk a képzésbe. Azt gondoltuk, hogy ez ráfér a szakmára, hiszen az utcai segítésben résztvevő különböző szereplők egészen rendkívüli egymásrautaltságban dolgoznak. A terephelyek (maguk) a fővárosi utcai
szolgálatok, valamint jó pár háttérintézményük (éjjeli menedékhelyek, egészségügyi centrumok, lábadozók, krízisosztályok és a diszpécser szolgálat) voltak. Így az egyes utcai szociális munkások a
terepgyakorlatok során többször ellátogattak „egymáshoz” illetve azokhoz a háttérintézményekhez,
amelyekkel egyébként többé-kevésbé napi munkakapcsolatban állnak. De ekkor mint „diákok”, a
munkából fakadó szokásos érdekellentétek nélkül tehették ezt. Ezzel valamelyest sikerült is elérnünk, hogy jobban megtanulja a „csapatjátékot” az utcai munkás és az éjjeli menedékhelyen, egész32

ségügyi centrumban, vagy a diszpécserként dolgozó szociális munkás. A résztvevők, mint a képzés
egyik legfőbb hozadékáról számoltak be erről később.
A Menhely Alapítvány komoly részt vállalt a terepgyakorlati rendszerben: a krízisautón, a Diszpécser
Szolgálatnál és a „Vajda 3” Menhelyen hónapokon
keresztül nap mint nap megfordultak utcai szociális
munkások és eltöltöttek alkalmanként néhány órát.
A tereptanári feladatokban szinte az összes munkatársunk részt vett. Az alapítvány a képzés „hallgatói
oldalán” is képviseltette magát: négy kollégánk szerezte meg az utcai segítségnyújtás gyakorlásához
szükséges végzettséget.
A Menhely Alapítvány munkatársai közül jó néhányan jelenleg főiskolai, egyetemi tanulmányokat
folytatnak. Amennyiben igény jelentkezik ilyesmire,
szakmai koordinátorunk segítséget nyújt számukra,
szakdolgozatuk megírásához, vagy egyéb feladataik
teljesítéséhez. 2007-ben néhány ilyen – főként kisebb (néhány adat, szakirodalom-ajánlás, beszerzés stb.) – feladata volt, azonban az egyik kollégánknak ő lett a „hivatalos” szakdolgozati konzulense
is.
Továbbra is a szakmai koordinátor feladatai közé tartozik a szociális szakembereket képző intézményekkel való kapcsolattartás, a terepgyakorlatok szervezése, koordinálása, esetenként diákok terepvezetése is. Ez egyrészről a Menhely Alapítvány munkaerő-utánpótlási esélyeit javítja, de a tereptanári feladatok ellátása, a hallgatókkal való kapcsolat a kollégáknak is nagyon hasznos. Az utóbbi
évben tudatosabban odafigyeltünk arra, hogy az arra alkalmasnak tűnő, illetve az ilyesmihez kedvet
érző kollégák közül minél többen jussanak tereptanári, vagy akár másfajta oktatási feladathoz. A tanítás, az ismeretek, tapasztalatok átadása legalább olyan hasznos a tanítást végző számára, mint a
gyakornokoknak, hallgatóknak. Az oktatási helyzetbe „csöppenő” szociális munkás egy sor, számára
nagyon hasznos folyamaton megy keresztül. Szavakba, mondatokba kell öntenie olyan szakmai ismereteket, tapasztalatokat, amelyeket esetleg addig soha nem tett meg, bővítenie kell szakirodalmi
ismereteit. Az oktatói feladatok előbb utóbb szilárd bázisát képezhetik az alapos szakmai ismereteknek.
A tereptanár kollégák is kérhetnek szakmai koordinátorunktól segítséget akár a terepgyakorlat tartalmi kérdéseiről, akár szervezési feladatokról, esetleg a képző intézményt is érintő vitás kérdésekről
legyen szó. Alapítványunk 2007-ben több főiskoláról és egyetemről fogadott gyakornokot, de rendszeres az együttműködés egy szociális asszisztenseket, és gyermek
LEÉ JÓZSEF: KÖTŐDÉS
(NÉHÁNY SOR A SZÓZATHOZ)
és ifjúságvédelmi ügyintézőket képző intézménnyel is. Egyik kollégánk „kihelyezett órákat” tart szociális asszisztens osztályok számáSzeretek itt élni,
ahol bölcsőm ringott,
ra. Ezek az órák igen sikeresnek bizonyultak, a hajléktalan-ellátás és
s élni itt szeretnék,
– csak jobban egy fokkal,
hajléktalanság egyre népszerűbb téma a diákcsoportok körében, de
mint arrébb, pár sarokkal.
legalábbis sikerül eloszlatni az ezzel kapcsolatos félelmeket, előítéleIde születtem.
teket.
Itt áld, ver az Isten,
s úgy röghöz kötődtem,
– koporsómra koppan,
ha szórják majd, marokkal.

Az előítéletek növekedését erősíti az elmúlt években jelentősen romló gazdasági környezet, hiszen ilyen időszakokban gyengül a szoli33
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daritás, és nem volt szerencsénk azzal sem, hogy 2006/2007 telén szokatlanul enyhe, szinte meleg
volt az időjárás, így a korábbiaknál kevésbé sikerült a figyelmet az otthontalan emberek problémájára
irányítanunk. 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. A szociális munkások egyik legfontosabb feladatának tarjuk az előítéletek csökkentését, a társadalmi szolidaritás növelését. Igyekszünk folyamatos kapcsolatot tartani a médiával,
annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet az otthontalan emberek helyzetére. Annak is nagy jelentősége van, hogy mindezt hogyan fogalmazzuk meg
a „laikusok” számára. A társadalmi „tudatformálás”
számunkra fontos eszköze az öt 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.
Évek óta együttműködünk az „Utca embere” önkéntes hálózattal6, akik alapvetően utcai akciókkal (tüntetések, demonstrációk) hívják fel a figyelmet a fedél nélküli emberekre, illetve jogszabály-módosítási
javaslatokkal, érdekvédelmi tevékenységgel próbálnak segíteni az otthontalanokon. 2007-ben mind a
„bázisszállással” mind a „koldusrendeletekkel” kapcsolatban szerveztünk közös akciókat, és a 10-ek
tanácsa november közepén képviseltette magát a „Szolidaritás Éjszakája” rendezvényükön.
A negatív irányban változó társadalmi-gazdasági folyamatok mellett a korábbi évek pozitív tapasztalatai is megmaradtak, tavaly is sok segítő szándékú ember jelentkezett alapítványunknál, ők adományaikkal vagy önkéntesként segítik munkánkat. Változatlanul sok olyan fedél nélküli ember van, akit
közvetlen környezete segít, támogat, folyamatosan odafigyel állapotára. Ez sok esetben kölcsönös
kapcsolat; az otthontalan ember is segíti környezetét a ház körüli teendők átvállalásával. Az így kialakuló személyes kapcsolatrendszer fontos szerepet játszhat a reszocializációban, hiszen az otthontalanná válás egyik meghatározó oka lehet a kapcsolatvesztés, elmagányosodás, ennek újjáépítése pedig a munka, lakhatás irányába vezető lehetőségeket nyithat meg.

DISZPÉCSER SZOLGÁLAT
Diszpécser Szolgálatunk célja, hogy a folyamatosan bővülő, fejlődő, változó fővárosi és Pest megyei
hajléktalanellátó rendszer működéséről információkat gyűjtsön, rendszerezzen, közvetítsen, segítsen
a meglévő lehetőségek minél optimálisabb kihasználásában, mind az
HIVATALOS ÉRTESÍTÉS
ellátásban közvetlenül dolgozó intézményeknek, mind az igénybe vevő
Tisztelt Kollégák!
hajléktalan embereknek. Ez szolgálatunk konkrét működésében a kríElnézést Kérünk, a de12.
szerda
zishelyzetek azonnali elhárításától információs anyagok kiadásáig ter- cember
lesz, nem csütörtök!
jedő tevékenységi skálán valósul meg.
(Elnézzük, számítottunk rá.)
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Az elmúlt tizenhét évben kiépült a fedél nélküli
emberek ellátásának országos és fővárosi intézményrendszere. A központi régióban jelenleg 176
intézmény foglalkozik hajléktalanok ellátásával, és
emellett még számos egyéb szociális szervezet
nyújt többek között számukra is szolgáltatásokat.
Jelenleg több mint 730 intézmény adatait gyűjtjük,
rendszerezzük, és tüntetjük fel kiadványainkban.

Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

Telefonszolgálatunk munkatársai 1994. november
15. óta napi 24 órában várják a fedél nélkül élők,
az érdekükben telefonáló szakemberek, 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. 2007-ben 17.175 telefonhívás érkezett szolgálatunkhoz.
A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2007-ben
típus
utcai bejelentés

ügyfél
95

szociális
egészségügyi egyéb inmagánszemély rendőrség
összesen
munkás
intézmény tézmény
168
1 801
85
99
140
2 388

konkrét személy elhelyezése

207

257

152

20

186

33

855

az adatbázisainkban szereplő konkrét
információk közvetítése

353

2 558

834

86

144

225

4 200

az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

21

929

200

5

5

45

1 205

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése

69

5 832

159

12

32

336

6 440

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos
hívás

77

145

404

62

29

86

803

2

43

427

0

1

41

514

31

185

321

3

10

58

608

0

3

157

2

0

0

162

855

10 120

4 455

275

506

964

17 175

adomány közvetítés
egyéb hívás munkaügyben
magán jellegű hívások
összesen
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1. 2. Adományok közvetítése
Telefonszámunk nyilvánosságából adódóan
2006.
2007.
gyakoriak a különféle magánszemélyektől,
intézményektől, vállalkozásoktól érkező felajánlások. Minden esetben megkeressük azt az intézményt, melynek az adott támogatásra a legnagyobb szüksége van7, közvetítünk a felek között, szükség esetén a szállításban, vagy a szervezetek közötti szétosztás koordinálásában is közreműködünk.
2007-ben több esetben is érkezett olyan nagy mennyiségű adomány (pl. takaró, hálózsák, tartós
élelmiszer), melynek szétosztását fővárosi szinten, sőt egyes esetekben a regionális diszpécser
szolgálatok országos hálózatának felhasználásával országos szinten kellett koordinálnunk. Tavaly
514, adománnyal kapcsolatos hívás érkezett szolgálatunkhoz; 427 esetben segítőkész magánszemélyek telefonáltak.
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1. 1. Elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása
2007-ben rászorulók elhelyezésében kérve segítséget 855 alkalommal keresték meg telefonszámunkat. A legtöbbször (257 esetben) szociális
A Diszpécser Szolgálat beérkező hívásai
munkások hívtak minket, de sok rászoruló
(2006-2007)
(207 alkalommal), illetve ismerősének segíteni akaró magánszemély (152 esetben) is
telefonált. Általában családok vagy egyedülálló szülők és gyermekeik elhelyezésében kérték segítségünket, de előfordult,
hogy egyedülálló férfi, nő ügyében kellett
közreműködnünk. Jelentős számban (186
alkalommal) egészségügyi intézmények
kérték beteg, ápolásra szoruló hajléktalan
emberek elhelyezését.
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1. Beérkező hívások:
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Segélyvonalunk tevékenységi köre az indulás óta fokozatosan bővült, jelenleg a következő funkciók
ellátására képes:
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1. 3. Információ közvetítés
Az információkkal kapcsolatos telefonhívások három típusát különböztetjük meg:
1. 3. 1. A fővárosban és Pest megyében fedél nélkül élő emberek helyzetére, az ellátórendszer felépítésére, működésére vonatkozó általános kérdésekTŰZGYÍK: HELYZETJELENTÉS
kel 2007-ben 1.205 alkalommal keresték meg diszpéAPRÓ
LÁZADÁSOKAT
TEMETEK,
cser szolgálatunkat.
1. 3. 2. Konkrét információkat, adatokat kérve, illetve
adva (különböző szolgáltatások, címek, telefonszámok,
stb.) az elmúlt évben 4.200 esetben hívták fel szolgálatunkat; leggyakrabban, 2.558 alkalommal a társintézményeinkben dolgozó szociális munkások telefonáltak.
1. 3. 3. A Diszpécser Szolgálat által végzett koordinációs tevékenységgel, az általunk szervezett programok7

KÉTES
HOGY

VARÁZSIGÉKET
NYUGALMAM

FELEDEK,
LEGYEN.

MEDITÁLOK FERDE FÉNYSZÖGEKEN,
IDEÁKAT GYÁRTOK LELKI BETEGEN,
HOGY
NYUGALMAM
LEGYEN.
DE:
NEM ÉRDEKEL AZ ,,ELVÁRATTATIK,,
MÁSOK NYUGALMA IS CSAK BEVADÍT,
HÁT
MARADOK
NYUGTALAN

Kész listákkal rendelkezünk arról, hogy mely intézmények fogadnak szívesen ruha, bútor, élelmiszer adományt.
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kal kapcsolatban 2007-ben
6.440 telefonhívás érkezett
hozzánk, ezek többsége közterületen élő emberek ellátásával, a krízisautók és az utcai
gondozó szolgálatok valamint
a háttérintézményeik tevékenységével függött össze.

Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

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. 2007-ben 2.388, közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan
emberre vonatkozó bejelentés érkezett a Diszpécser Szolgálathoz. A legtöbb esetben, 1.801 alkalommal, segíteni akaró magánszemélyek telefonáltak, de kaptunk hívásokat a rendőrségtől, illetve
nem szociális ellátó intézményektől (pl. MÁV, metró forgalmi ügyeletek) is.
A Diszpécser Szolgálathoz érkező telefonhívások havi megoszlása 2007-ben
típus

jan. febr. márc. ápr. máj. jún.

júl.

aug. szept. okt. nov. dec. összesen

utcai bejelentés

302

221

172

119

106

114

93

110

135

203

370

443

2 388

konkrét személy elhelyezése

116

69

76

56

68

51

50

63

56

58

106

86

855

az adatbázisainkban szereplő konkrét
információk közvetítése

429

387

361

332

378

303

278

317

328

351

386

350

4 200

az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

131

113

101

92

119

73

106

56

76

76

136

126

1 205

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése

845

641

615

323

400

305

408

293

375

421

878

936

6 440

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos
hívás

89

69

67

55

59

63

69

54

70

56

72

80

803

adomány közvetítés

53

27

35

26

40

34

37

40

49

36

58

79

514

egyéb hívás munkaügyben

39

38

46

48

56

21

45

49

62

75

63

66

608

9

11

21

13

15

20

14

11

8

11

11

18

162

993 1 159 1 287 2 080 2 184

17 175

magán jellegű hívások
összesen

2 013 1 576 1 494 1 064 1 241
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2. A budapesti hajléktalanellátó intézményrendszer működésére vonatkozó információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása:

2007. évi tevékeny-

2. 1. Éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres férőhelyeinek nyilvántartása
Naprakész információkkal rendelkezünk a fővárosi éjjeli menedékhelyek és átmeneti szállások üres
férőhelyeiről. A budapesti éjjeli menedékhelyek kihasználtságát 3 esti időpontban, és reggel kérdezzük meg. A helyek függvényében irányítjuk a szállás nélküli
AMERIKAI PITE
Hol volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl élt egy igen - embereket a kevésbé telített intézményekbe. Az átmeneti
igen öreg ember.
szállók üres férőhelyeiről hetente kétszer kérünk információt,
Hej, gondol egyet magában a kis amerikai házikójában, hogy még így,
az élete vége előtt, elmegy és megnézi a szülőfaluját. Nahát ez volt élete így a hozzánk forduló rászorulóknak és szociális munkásokegyik legmegdöbbentőbb kalandja! Gondolt egyet, útnak indult, és felszállt a repülőre, hogy elutazzon abba az országba, ahol született. De nak azonnal meg tudjuk adni ezeket az adatokat.

ségéről

láss csodát, ha amerikai vagy nézz ki úgy; ez a minimális elvárás itt Európában. Landolt a gép Zágrábban, ahol nem tartották elég amerikainak,
és nem tartották elég horvátnak sem az öreg bácsit, így bizony nemhogy
a falujába, de még az országba sem tehette be a lábát. Olyan öreg volt,
hogy még tiltakozni sem volt ereje. A zágrábiak úgy gondolták, az lesz a
legjobb, ha minél előbb visszakerül Amerikába, így feltették egy gépre,
ami Budapesten landolt, mondván, innen korábban hazajut. Na, ebben a
kis országban, ahol ő, egy öreg eltévedt amerikai, 3 napot kellett volna
eltöltenie egy szállodában. De mire ezt a hosszú utat megtette Amerikából Zágrábba, onnan Budapestre, addigra fáradt volt, koszos és nagyon
legyengült. A budapesti reptéren úgy gondolták, hogy a legjobb megoldás, ha a hajléktalan ellátást értesítik az eseményekről. Nem gondoltak
orvosra, nem gondoltak szállodára, ha egy öreg koszos gyenge embert
látnak, akkor az valamiért a márványos üvegpalotában rögtön hajléktalannak tűnik. Mivel mi szállunk mindenki rendelkezésére, ide is kimentünk, és rögtön egy doktor keze alatt landolt az öreg ember. Az orvos a
vizsgálat után, persze adminisztrál, és közben rákérdez a nevére, amit
bizony eddig senki nem kérdezett meg tőle. Az öreg ember amerikai akcentussal kimondja a nevét. Senki sem érti, ismételgeti, aztán betűzgeti
SZ..U..CS..I..CS. Na és ekkor összeértek a szálak; a kedves segítő szociális munkást is így hívják SZUCSICS. Elsőre megdöbbentek mind a ketten, aztán tisztázták a családi viszonyokat, amiből kiderült, hogy sajnos
nem rokonok. A kedves öregúr ugyan nem jutott el a falujába, de legalább találkozott egy Szucsicsal, amiből az ő falujában nagyon sok van.

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 emberek egészségügyi ellátásának 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 2007
őszén az Dél-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 összes hajléktalanellátó intézményébe.
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 intézményrendszer szolgáltatásait, de pontosan nem tudják, hol is lehetne megtalálni őket. Mivel nincsen olyan egységes név sze-
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rinti nyilvántartás, melyből kiderülhet, hogy kit melyik szociális ponton lehet elérni8, 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.
2007-ben a keresett személyek névsorát kéthetente küldtük meg az éjjeli menedékhelyek, információs irodák, népkonyhák, melegedők, utcai
A Diszpécser Szolgálat beérkező hívásai
gondozó szolgálatok számára, összesen 96
2002. - 2007.
intézménybe. Az elmúlt években a
szolgáltatás országossá vált, a regionális 20000
diszpécserektől is érkeznek üzenetek a
listára, illetve közreműködésükkel a keresett 15000
személyek névsora eljut az ország összes
hajléktalanellátó intézményébe. A „Keresik” 10000
szolgáltatással kapcsolatban tavaly 803
5000
hívás érkezett ügyeleteseinkhez.
0
3. 2. Szakmai továbbképzések szervezése
2002.
2003.
2004.
2005.
éjjeli menedékhelyek, utcai gondozó
utcai bejelentés
elhely ezés
szolgálatok, Pest megyei szociális ináltalános információk közv etítése
programinfromációk közv etítése
tézmények munkatársai számára
adomány közv etítés
egy éb hív ás munkaügy ben
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 különböző szervezetekben dolgozó szociális munkások, intézmény- és részlegvezetők ismertetik
terveiket, kicserélik tapasztalataikat, megbeszélik – sok vonatkozásban egymáshoz hasonló – problémáikat, segítve ezzel az egyes intézmények működését, közös szakmai normák kialakulását. Ezt
erősítheti a fővárosi utcai gondozó szolgálatok munkatársainak közös esetmegbeszélő csoportja,
mely 2001 novembere óta működik, valamint a 2002-ben létrehozott vezetői esetmegbeszélő csoport. A két esetmegbeszélő csoport és a három szakmai fórum minősített szakmai továbbképzésként
működik, munkájukban való részvétellel képzési pontok szerezhetők. Ezen kívül mi szervezzük a Regionális Diszpécser Szolgálatok havonta megtartott találkozóját is. 2007-ben a fővárosi éjjeli menedékhelyek és a Pest megyei szociális intézmények Szakmai Fórumára havonta egy alkalommal, az
utcai gondozó szolgálatok összejövetelére a téli időszakban kéthetente, a tavaszi-nyári időszakban
havonta került sor; az esetmegbeszélő csoportok tagjai 22 alkalommal találkoztak egymással. Munkatársaink összesen 72 szakmai találkozó megszervezésében, lebonyolításában működtek közre.

3. 3. A fővárosi éjjeli menedékhelyek együttműködésében megvalósuló munkásszálló térítési díj támogatási rendszer (bonos rendszer) koordinálása
A munkásszálló térítési díj támogatási rendszer, mely 1995 óta működik, a fővárosi
éjjeli menedékhelyek és telefonszolgálatunk együttműködésében valósul meg. Munkásszállókkal szerződve férőhelyeket biztosítunk 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 Szolgálatra a
programban a technikai, pénzügyi lebonyolítás mellett koordináló feladat hárul. Az

Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

2006.

2007.

konkrét információk közv etítése
"Keresik" szolgáltatás
magán jellegű hív ások

TŰZGYÍK:
KÖNNYEK METEMORFÓZISA
Játszi könnyedséggel
Játszom a könnyeimmel:
Felfogom, dédelgetem, korholom,
Sóját kicsapatom, örömöm megsózom,
Felhőbe burkolom, orkánnal elfújom,
Ragyogó napomat beárnyékolom.
Világváltó terveimbe beszámítom,
Túlfolyó csatornáját kiásatom,
Keserű felhangját letompítom,
S örömkönny-függönnyé változtatom.

8 Egy intézményközi név szerinti nyilvántartás komoly szakmai és adatvédelmi problémákat vetne fel, így létrehozását nem is tartjuk szükségesnek.
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éjjeli menedékhelyek jelzik a beutalásokat ügyeleteseinknek, akik naponta lekérik a programban
résztvevő munkásszállókon előző este ott alvók névsorát, és a létszám ismeretében adják ki az üres
Menhely Alapítvány
helyeket, illetve visszajelzik a beutalónak, hogy ügyfele igénybe veszi-e a szolgáltatást. Programunk
2007. évi tevékeny2003 nyarától egész évben működik. 2006/2007 telén 80 férőhelyet üzemeltetünk az Összefogás a
ségéről
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan EmbereA Diszpécser Szolgálat utcai bejelentései
kért Közalapítvány pályázati támogatásával. Sajnos
2002. - 2007.
a korábbi, párok elhelyezését biztosító szállónkkal,
nem sikerült új szerződést kötni9, de egy új munkásszállón, a Gyömrői úton, 2007. május 1-jétől 15 pár
3500
elhelyezését tudtunk biztosítani. Ezzel ismét lehető3000
ségünk nyílt az eddig éjjeli menedékhelyeken kény2500
szerűségből külön élő, vagy a bonos rendszer üzehív ás- 2000
szám 1500
meltetésében részt vevő éjszakai szállás mellett mű1000
ködő nappali melegedőkben jelentkező párok elhe500
lyezésére. November végén az egyéni férőhelyeken
0
lakó ügyfeleink támogatása lejárt, ők a továbbiakban
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
a teljes térítési díjat megfizetve maradhattak a munév
kásszállókon. December 1-jétől a meglévő párokén
kívül kétszer 20 egyéni férőhelyet béreltünk Csepelen és a Gyömrői úton, illetve további 20 pár elhelyezését biztosítottuk egy XI. kerületi szállodában.
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a páros elhelyezésre szinte korlátlan az igény, ezért szeretnénk
a bonos rendszert ebbe az irányba fejleszteni.
Beszámoló a

3. 4. A téli krízisellátások tevékenységének koordinálása
A Budapesten működő, fedél nélkül élő emberek ellátásával foglakozó szervezetek a téli időszakra
felkészülve 1996 óta minden évben felmérik lehetőségeiket, és egyeztetik különböző programjaik
egymásra épülését. Vállalt feladataikat és együttműködésük kereteit együttműködési szándéknyilatkozatban rögzítik, melyet csatolnak az általuk benyújtott pályázatokhoz. Ebben az együttműködésben Diszpécser Szolgálatunkra a bonos rendszer működtetése és az utcai bejelentések fogadása, a
Krízisautó munkájának közvetlen irányítása mellett szervező, koordináló feladat hárul. Az éjjeli menedékhelyekhez hasonlóan nyilvántartjuk az ideiglenes férőhelyek telítettségét. A közterületről beszállított emberek ápolását, gondozását vállaló lábadozó intézmények lakóiról név szerinti nyilvántartást vezetünk, hogy jelezhessük az utcai gondozó
szolgálatoknak, ha ügyfelük elhagyja az intézményt.
A közterületen talált rászorulók ellátásában együttműködünk az utcai szociális munkásokkal, krízisautókkal, szükség esetén fertőtlenítést, orvosi vizsgálatot szervezünk számukra, illetve az üres férőhelyek ismeretében elhelyezést biztosítunk az éjjeli menedékhelyeken, lábadozó intézményekben.
Munkájuk hatékonyságának növelését segíti számítógépes adatbázisunk, melyben több mint 4.000

9 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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ILLÉSI BÉLA IMRE:
PAPÍRDRÁMA
Papírbölcsőben papírgyerek,
kezében papírcsörgő csereg.
Papírmamáján papírkötény,
papírbátyja kis papírlegény.
Papírpapája a papírszabó,
Kinek ruhája, papírzakó.
Papírasztalán papírköteg,
ebből szab papíröltönyöket.

olyan ember neve, születési ideje, és az ügyükben megtett korábbi
lépések adatai szerepelnek, akikkel közterületen találkoztunk.
2007/2008 telén Diszpécser Szolgálatunk 22 utcai gondozó szolgálat, 4 speciális utcai gondozó szolgálat10, 3 krízisautó és 5 lábadozó
intézmény munkájának koordinálását végzi.
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Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

Telefonszolgálatunk létrehozása, 1994 óta, a tavalyi év volt az első,
amikor hívásaink száma csökkent. 2006-ban 18.396 hívás érkezett
Papírpolgárnak papírruhát,
hozzánk, 2007-ben pedig 17.175. Ez a 6,5 %-os csökkenés egypapírpapoknak papírcsuhát.
Január van, épp’ papírhava,
részt az időjárási körülményekkel magyarázható, 2006 januárjában
Hűvös a kis lak papírfala.
A papírcsaládfő begyújtana,
rendkívüli, -20 fokos hideg volt, ebben a hónapban 3.326 hívás,
fellobban hát egy papírgyufa.
Papírgyufa, ám valódi láng!
ezen belül 896 utcai bejelentést kaptunk, míg 2006/2007 tele szo…hamuvá vált egy papírcsalád.
katlanul enyhe volt, januárban 2.013 hívást és 302 utcai bejelentést
fogadtunk. Véleményünk szerint ehhez a csökkenéshez hozzájárul a fedél nélküli emberek helyzetének és az őket körülvevő társadalmi környezetnek változása is. A romló gazdasági helyzetben kevésbé szolidárisak az emberek, így ritkábban kérnek segítséget tőlünk az általuk látott, ismert, utcán
élő ember számára. Sok esetben tapasztaljuk azt is, hogy ez a folyamat a fedél nélküliek „üldözéséhez” is vezethet, amin a fizikai bántalmazástól a „lakóhelyeik” felszámolásán keresztül a különböző
jogszabályok, „koldusrendeletek” elfogadásáig sok mindent érthetünk. Ez viszont azt eredményezi,
hogy a rászorulók igyekeznek a lehető legjobban „elbújni”11, jelentősen csökkentve annak esélyét,
hogy szükség esetén segítséget kaphassanak, bárki is segítséget kérjen számukra, és a folyamat elkezdi önmagát erősíteni…
A Diszpécser Szolgálat hívásainak telefonálók és időpont szerinti megoszlása
telefonáló
év
9-13 óráig 13-17 óráig 17-21 óráig 21-24 óráig 24-6 óráig 6-9 óráig
2006.
223
189
186
67
25
34
ügyfél
2007.
290
240
151
82
31
61
2006.
2 620
2 400
2 804
1 377
301
681
szociális munkás
2007.
2 644
2 256
3 133
1 240
196
651
2006.
1 477
1 320
1 495
763
202
486
magánszemély
2007.
1 253
1 115
1 107
480
153
347
2006.
91
65
44
60
71
16
rendőrség
2007.
80
66
44
36
22
27
2006.
177
132
72
48
42
26
egészségügyi
intézmény
2007.
164
141
86
57
31
27
2006.
368
275
90
43
19
80
egyéb intézmény
2007.
354
246
121
34
16
193
összesen 2006.
4 956
4 381
4 691
2 358
660
1 323
összesen 2007.
4 785
4 064
4 642
1 929
449
1 306

Az elmúlt időszakban Diszpécser Szolgálatunk működésében, a közterületen élő emberek ellátásában a legkomolyabb problémákat az utcai gondozó szolgálatok engedélyezése, és ebből következően a működésük körül kialakult kaotikus helyzet okozta. Tudomásunk szerint több mint 45 utcai gondozó szolgálat kapott a főváros területére működési engedélyt. A kialakult helyzet eredményeként jeA 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.
11 Vagy (tapasztalataink szerint ritkábban) „védelmet nyújtó” csoportokba tömörülni, ami ugyancsak kevéssé segíti elő
a társadalmi szolidaritás növekedését.
10
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össz.
724
855
10 183
10 120
5 743
4 455
347
275
497
506
875
964
18 369
17 175
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lenleg nem lehet tudni, hogy a város konkrét területein melyik szolgálat, milyen időtartamban és milyen
szakmai tartalommal végez szociális munkát. 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. Az elmúlt két 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 nagyon
sok konfliktus alakult ki a Diszpécser Szolgálat és
az utcai gondozó szolgálatok munkatársai között.
Mivel attól tartottunk, hogy ez ellehetetleníti a Budapest utcáin élő fedél nélküli emberek ellátását, átdolgoztuk a kritikus helyzetben lévő emberekről tudósító lakossági bejelentések kezelésének módját. A téli időszakokban 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; a közös munkához szükséges szakmai alapok kidolgozását, konszenzusok, megállapodások megkötését inkább tavaszinyári időszakban végezzük.
Az elmúlt években munkánkat mind inkább nehezítette, hogy jelentősen bővülő adatbázisainkat a
meglévő, Excel alapú nyilvántartásunk egyre kevésbé volt képes kezelni. Ezért 2007 tavaszán elkezdtük egy, speciálisan telefonszolgálatunkra fejlesztett szoftver tervezését. Megvalósításához sikerült támogatást kapnunk a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságától, így bízunk abban, hogy 2008 nyári tesztelését követően a program a jövő év őszétől jelentősen meg fogja
könnyíteni tevékenységünket.

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és időpont
szerinti megoszlása 2007-ben
(összes hív ás 17.175 db.)
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Ezzel párhuzamosan munkatársaink saját
kezdeményezésükre elkészítették Diszpécser
Szolgálatunk weblapját12. Itt minden érdeklődő
hozzáférhet a budapesti hajléktalanellátó intézmények alapadataihoz, a fedél nélküliekkel
kapcsolatos hírekhez, információkhoz. Szociális munkás kollegáink regisztrációt követően letölthetik kiadványainkat, használhatják a különböző témakörök szerint csoportosított fórumokat (utcai ellátások, nappali melegedők,
egészségügyi centrumok, stb. fórumai), emlékeztetőket és meghívókat kapnak az általunk

szervezett megbeszélésekről. A közeljövőben szeretnénk itt hozzáférhetővé tenni az éjjeli menedékhelyek üres férőhelyeire vonatkozó adatokat, illetve a honlap lehetőségeit kihasználva hangsúlyosabban szeretnénk elősegíteni az intézmények közötti tapasztalatcserét.
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A budapesti és Pest megyei regionális tevékenység ellátásával kapcsolatban 2007-ben is különös fiLEÉ JÓZSEF:
gyelmet fordítottunk arra, hogy hangsúlyosabban jelenjünk meg a helyi médiában, és élő, napi
FÜRDETÉS
kapcsolatot alakítsunk ki a területen működő hajléktalanellátó intézményekkel. Ők mind gyakSzélfújta bulvárlap-darab
rabban vettek részt az általunk szervezett szakmai fórumokon (utcai gondozó szolgálatok és (jómaga gyűrött és szakadt)
tegnapi mosdatlan cikkeit
éjjeli menedékhelyek szakmai fórumai), tehát a kapcsolatépítésben, ápolásban jelentős sikere- fürödni viszi egy pocsolyába.
ket értünk el, de sok munka kell még ahhoz, hogy mindez szervesen kapcsolódjék tevékeny- O, hiúságok hiúsága!
ségünkhöz, és kialakíthassuk azokat a szolgáltatásokat, együttműködéseket, amivel ezen – a
fővárositól sok vonatkozásban alapvetően eltérő – intézmények tevékenységét segíteni tudjuk.
A regionális diszpécser szolgálatok hálózatának koordinálását is az előző években megkezdett módon folyattuk. 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. 2007 nyarán az éjszakai órákban
és/vagy hétvégén öt regionális diszpécser szolgálat irányította át hozzánk hívásait. Az előző évekhez
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.
Bár 2005 decemberében a Szociális Törvény módosítása lehetővé tette, hogy az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Miniszter regionális hatáskörű diszpécser szolgálatokat jelöljön
ki13, ez az elmúlt évben mégsem történt meg. A legalább középtávon garantált működés és a kapcsolódó garantált finanszírozás hiánya egyre kézzelfoghatóbban érzékelhető a diszpécser szolgálatok működésében.

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

13

1993. évi III. Tv. 65/E. § 2. bekezdés
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nyek esetén keresnek meg minket, hanem szolgálatunk mára „beépült” a köztudatba.

Menhely Alapítvány

Hívásaink általában lakossági bejelentések, amelyek olyan hajléktalan emberekről tudósítanak, akik
közterületen, aluljárókban, házak bejáratánál, lépcsőházakban fekszenek, nem, vagy nehezen elségéről
dönthető, hogy tulajdonképpen milyen állapotban vannak, ugyanakkor a bejelentők az esetek többségében konkrét segítséget remélnek
lakossági
tervezett
ebből szállíidőszak
összesen
ügyükben, vagy éppen félelmet, dühöt
bejelentés látogatás
tás (fő)
éreznek a házban menedéket keresők
2001. november 15-től
388
912
1 300
148 miatt, szabadulni szeretnének tőlük. A
2002. március 31-ig
lakossággal való kapcsolatunkban –
2002. április 1-től 2002.
86
578
664
43 amellett, hogy igyekszünk a bejelentők
november 14-ig
segítségére lenni, és megnyug2002. november 15-től
464
1 036
1 500
185
tatásukra intézkedni – a hajléktalan
2003. március 31-ig
ember és környezete közötti közve2003. április 1-től 2003.
100
453
553
28
november 2-ig
títést, a tolerancia növelését is felada2003. november 3-tól
tunknak tartjuk.
505
1 404
1 909
235
2004. április 4-ig
A Krízisautót – a fővárosban elsőként,
2004. április 5-től
90
517
607
29 1993 telén létrehozott – Teajáratunk,
2004.október 31-ig
és az 1994 decembere óta működő
2004.november 1-től
570
1 193
1 763
280 Diszpécser Szolgálatunk közterülete2005.április 3-ig
ken élő fedél nélküli emberekre vonat2005. április 4-től
137
534
671
54 kozó tapasztalatainak feldolgozása
2005. október 31-ig
alapján 1998/1999 telén üzemeltettük
2005. november 1-től
489
1 264
1 753
241
először.
2006. április 2-ig
2007. évi tevékeny-

2006. április 3-tól
2006. október 31-ig
2006. november 1-től
2007. április 1-ig
összesen:

A Krízisautó működésének első éveiről
elmondhatjuk, hogy meglévő rend483
1 377
1 860
228 szerünk alárendelésével sikerült egy
egyéni szükségletekre reagáló, a hely3 412
9 713
13 125
1 528
zet felmérése után adekvát szakmai
segítséget nyújtani képes, komplex szolgáltatást kidolgoznunk, amely a gyakorlatban bizonyította
szükségességét.
100

445

545

57

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
HO. CSI:
egészségügyi intézményekbe való közvetítésen keresztül, a foTÉLI RÉMÁLOM A VALÓSÁG
lyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő tevéA Nap szeméből eltűnt a mosoly
kenységi skálán valósul meg.
Az idő rostáján kihullnak a percek
Az utóbbi években Krízisautónk – csökkentett időtartamban –
nyáron is működött. Tapasztalataink szerint a nyári-őszi időszakban történő intenzív, célorientált gondozási munkával meg lehet
előzni, hogy klienseink a téli hónapokban krízishelyzetbe kerülje44

Komor felhő: varjú csapat rebben
Hó szitál a játszótér felett.
A nincs markában vergődik a nyomor
Unott szellő gyűrt avart sepreget
Dermedt kapualjakban ma éjjel
Megint megfagynak emberek.

nek. Ebben segít, hogy ilyenkor az egész intézményrendszer leterheltsége is kisebb, könnyebb bekerülni a szállásokra, kevesebben vannak az ügyfélszolgálati irodákon, melegedőkben. A kevésbé kritikus időjárási körülmények között könnyebben, hatékonyabban tudunk együttműködni ügyfeleinkkel, a
gondozási célok nagyobb részét sikerül megvalósítanunk, de több olyan eset is volt, amikor megtett
lépéseink a szó szoros értelmében életet mentettek.
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2005-től az utcai gondozó szolgálatok normatív állami támogatásának hatására a korábbinál jóval nagyobb számban jelentek meg új szolgálatok14, 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
rendszerére nem volt. 2006 nyarán a 2006/2007 téli
ellátásra vonatkozó Együttműködési Szándéknyilatkozatot 26 szervezet, intézmény írta alá, míg az
előző évben 25 szervezet vett részt a koordinált hálózat működésében.
A szándéknyilatkozatban az előző évvel megegyezően ismét heti 108 órában vállaltuk a Krízisautó
üzemeltetését. A napi 24 órás lefedettség biztosítása érdekében ismét együttműködtünk a Baptista
Szeretetszolgálattal, akik heti 50 órában, és a Keresztény Advent Közösséggel, akik heti 16 órában
vállalták a szolgáltatás működtetését. A tevékenységet emellett az esti-kora éjszakai órákban négy
speciális utcai gondozó szolgálat is segítette: a BMSZKI, a Kürt utcai Nappali Melegedő, a Máltai
Szeretetszolgálat és a Twist Olivér Alapítvány munkatársai azt vállalták, hogy amennyiben krízishelyzetben a krízisautók kapacitása kevés, a Diszpécser Szolgálat kérésére területükön kívül lévő
rászoruló ellátásában is közreműködnek.
Alapítványunk a programot az előző években már jól bevált módon valósította meg; a Krízisautó teamjében elsősorban alapítványunk önként
A Krízisautó lakossági bejelentései a téli krízisidőszakban
jelentkező szociális munkásai dolgoztak
(2002-2007)
külön díjazásért, kéthetente adva egy
ügyeletet, részt vettek az ugyancsak két- 200
hetente megtartott team-megbeszéléseken is. A stáb szervezésének ez a mód- 150
ja bizonyította működőképességét, a megvalósításában részt vevő 21 szociális 100
munkás már az előző évben is dolgozott a
50
programban. Tavalyi önkénteseinkhez
újak is csatlakoztak, így az ügyeleteink
0
többségében már három ember tudott kinov ember
december
január
február
március
menni az autóval. Az előző évben ellopott
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
gépkocsinkat 2006. augusztusában az

14

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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Adományvonal segítségével beszerzett Opel
Vivaroval tudtuk pótolni, felszerelésként speciális
lámpákat, reflektorokat szereztünk be, illetve az
esőtől, széltől óvó takarófóliákat, a különféle adományokból származó paplanokat, takarókat,
polifoamokat folyamatosan tudtunk adni a rászorulóknak. Összességében is elmondható, hogy
a magánszemélyek és a különböző vállalkozások
felajánlásai lényegesen megkönnyítették munkánkat, ezek megszerzésében önkénteseink is közreműködtek, így az általunk kiosztott sütemények,
csokoládék túlnyomórészt adományokból származtak. Decemberben az Egészségügyi Minisztériumból kaptunk egy nagyobb összegű támogatást, ebből vérnyomásmérőt, és nagyobb
mennyiségben vitaminkészítményeket, valamint
egészségügyi betéteket szereztünk be.
A november eleji kicsit „keményebb” időjárást követően egész télen rendkívül meleg, szinte tavaszias idő volt, ezért a laikusok azt gondolhatnák, hogy
2006/2007 „elmaradt” telét végigunatkoztuk. Ez sajnos nagyon nem így volt. December közepétől február közepéig korábban sosem látott „haláleset-sorozatot” tapasztaltunk ügyfeleink körében, több esetben
meghaltak azok az emberek, akiket lábadozókra vittünk, vagy onnan kórházba kerültek, de meghaltak
azok is, akiket nem tudtunk elmozdítani az utcáról. A halál oka kisebb részben volt kihűlés, jellemzővé az
egyéb betegségek hirtelen súlyosabbá válása vált. Mivel a viszonylag kedvező időjárási körülmények
között nem az általunk ismert tüneteket „produkálták” a fedél nélküli emberek, sajnos többször nem, vagy
csak későn vettük észre súlyos állapotukat, illetve ők maguk is kevésbé vették komolyan tüneteiket.

Január közepére szinte kilátástalanná vált a
helyzet, ezt próbáltuk orvosolni azzal, hogy különös figyelmet fordítottunk az esetmegbeszélé2006-2007 telén
sekre, tudatosítottuk, hogy most a tünetek mások,
(2006. november 1-től 2007. április 1-ig, 174 ügyelet)
és minden apró részletre oda kell figyelni, meglakossági tervezett
hónap
összesen ebből szállítás
bízhatónál megbízhatóbb „maghőmérsékletmérő”
bejelentés látogatás
eszközöket és vérnyomásmérőt szereztünk be
november
122
233
355
47
(ezt az Egészségügyi Minisztérium pályázati
december
134
229
363
72
támogatása tette lehetővé). Aztán vége lett a
január
97
286
383
39 télnek. Ezt még tanulnunk kell...
február
83
289
372
41
2006. november 1. és 2007. április 1. között 152
március
47
340
387
29 napon 174 ügyeletet adott Krízisautónk. 483 alka(április 1-ig)
lommal lakossági, szociális vagy egyéb intézméösszesen
483
1 377
1 860
228
nyektől érkező bejelentések alapján kutattunk fel
2005/2006
489
1 264
1 753
241 rászorulókat, 1.377 esetben látogattunk korábban
telén
megtalált, általunk gondozott embereket. Egy
változás %
98,77% 108,94% 106,10%
94,61% estén átlagosan 12 helyszínt kerestünk fel. 288
rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe, éjjeli
A Menhely Alapítvány által működtetett Krízisautó tevékenysége
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menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre. Ezek a statisztikai adatok megfelelnek az általunk
tapasztaltaknak, bejelentéseink száma lényegileg az előző évi (6 db-bal kevesebb annál), látogatásaink
száma 9 %-kal az idén több, a szállításoké 5 %-kal kevesebb, mint 2005/2006 telén. Vagyis a nagyon
sok rossz állapotú bejelentett ember „nyakára” iszonyú sokat kellett járni, míg sikerült őket (vagy nem
sikerült) elmozdítani az utcákról.
A 152 nap alatt 384 különböző
helyszínre jutott el Krízisautónk. 205
helyen (53 %) csak egy alkalommal
jártunk, de 59 olyan helyszínünk is
volt (15 %), ahol legalább tízszer
megfordultunk A legtöbbször, 77
alkalommal, a Kőbánya Városközpontban jártunk, ahol egy nagyon
rossz állapotú, idős fedél nélküli emberrel próbáltunk “bizalmi kapcsolatot
építeni”. (Vele 66 alkalommal találkoztunk.) November 1. és április 2.
között 515 rászorulót sikerült névvel
regisztrálnunk (természetesen ennél
jóval több embert láttunk el), 20 %-uk
volt nő. A legidősebb ügyfeleink (négyen) 77, a legfiatalabbak (ketten) 20
évesek voltak.

Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

MÉG CSAK MOST ESZMÉLT

Még csak most eszmélt, kicsit zavarosnak tűnt a világ. Nem is emlékezett, pontosan mi történt. Hangokra ébredt, még nem is értette igazán a beszédet. Lassan-lassan felrémlett benne egy-két emlékkép.
A hangok nem szűntek körülötte, csak ez a sötétség, az zavarta egy kicsit.
- Nincs mese, le kell szednünk róla.
- Igen. Én sem látok más megoldást.
- Uram. Hogy van?
Eközben tovább gondolkodott. Hogy is volt? Tegnap eleget ittam, eleget, hogy melegem legyen. És
indultam is haza. Haza-egy telefonfülkébe – de közben meglepett az álom. Olyan nyugodt lett minden
körülöttem, olyan meghitt a hirtelen beállt sötétségben. És úgy tűnik elszundítottam egy kicsit.
- Már ébredezik. Mocorog. Uram , hall minket?
- Hogyan tudnánk ezt levenni róla? Fel kellene ülnie. Uram, próbáljon meg felülni. Úgy-úgy megy
ez.
Mi történt? Nem látok semmit. De ezek a hangok. És a kezem sem mozdul. A karom.
- Oké, oké. Megvagyok, de nem látok semmit. És…és a karom sem mozog. Megmondanák, hogy
hány óra van? …Mindig ez az időzavar. Lássuk csak, az utolsót este tíz körül ihattam, és ugyanazzal a
lendülettel el is indultam.
- Tizenegy elmúlt. Hogy hívják?
- Az most teljesen lényegtelen. És hol vagyunk?
- A Dózsa György úton a járdán.
Aha. Akkor jó helyen vagyok, irányban.
- Uraim, én már egy pár perce nem látok, de mielőtt elszunyókáltam, még biztosan emlékszem, hogy
láttam. Egészen jól. Ebben tudnának-e segíteni?
- Persze, hiszen jól látjuk, mi a probléma.
- Na, ennek igazán örülök, ez már félsiker. És megosztanák velem, hogy mire jutottak? Mégiscsak
rólam van szó.
- Persze. Az történhetett, hogy miközben le akarta vetni a pulcsiját, megakadt a fején és a mozdulat
közben elaludt és ledőlt ide a járdára.
- Igen-igen sok minden megesett már velem. Segítenének?
- Persze, jöjjön. ….Na meg is van. Merre tölti az éjszakáit?
- Itt a közelben. De mindegy is. Rendben vagyok. Megyek akkor, folytatom az utamat. Köszönöm.

2007 nyarán az előző évekhez képest több ügyeletet adott autónk15, és október végén pedig a szokásos heti három estés működés
mellett a hét másik négy napjára készenléti ügyeletet szereztünk annak érdekében, hogy a kritikus
állapotú fedél nélkülieket el tudjuk látni. Áprilistól október végéig 129 lakossági bejelentést kaptunk,
73 rászorulót szállítottunk autónkkal orvosi vizsgálatra, és jellemzően a lábadozó férőhelyekre, valamint 567 alkalommal látogattunk meg az általunk gondozott embereket.
A Krízisautó tevékenysége helyszínek szerint
2006. 11. 01. – 2007. 04. 01.
kerület
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November 1-jétől – 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.

15

2006-ban 60-at, 2007-ben 69-et.
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A stáb megszervezése nem
A Krízisautó tevékenysége 2006/2007 telén
okozott problémát, az előző
(2007. november 1-től 2007. december 31-ig, 73 ügyelet)
télen ügyeletet adó 21 szoebből
lakossági tervezett
ciális munkás közül 19 a hónap
összesen
szállítás
bejelentés látogatás
(fő)
továbbiakban is szerette
volna folytatni a tevékeny- november
104
212
316
65
séget, a megüresedett hedecember
151
220
371
70
lyekre sokszoros volt a túljelentkezés, végül egy ko- összesen
255
432
687
135
rábbi önkéntesünk, aki közben szociális munkás kollega lett és egy nagyon régi (17 éve az alapítványnál dolgozó) munkatársunk kapcsolódott be a tevékenységbe. Tavalyi önkénteseink is megmaradtak, illetve ebben a két
hónapban újak is csatlakoztak hozzájuk. Szolgáltatásainkon sem változtattunk, szociális munkásaink
a szakmai segítség mellett – amennyiben szükséges – takarót, hálózsákot, polifoamot, ruhát, élelmet, kötszert, gyógyszert tudnak adni a rászorulóknak. Ebben lényeges segítséget jelentett, hogy karácsony előtt 300 hálózsákot és 15 sátrat kaptunk adományba a Futureal Holding Zrt-től.
2007. november 1. és december 31. között 61 napon 73 ügyeletet adott Krízisautónk. Ez idő alatt
255 alkalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb intézményektől
érkező bejelentések alapján, 432 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott embereket. Egy estén átlagosan 9 helyszínt kerestünk fel. 135 rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe,
éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre.
A 61 nap alatt 170 különböző helyszínre jutott el Krízisautónk. 87 helyen (51 %) csak egy alkalommal
jártunk, de 34 olyan helyszínünk is volt (20 %), ahol legalább ötször megfordultunk. A legtöbbször,
18-18 alkalommal Kőbánya Városközpontban, illetve Kőbánya Kispesten jártunk, ahol több nagyon
rossz állapotú emberrel foglalkoztunk. November 1. és december 31. között 306 rászorulót sikerült
névvel regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el), 19 %-uk volt nő. A legidősebb ügyfelünk 96, a legfiatalabb 9 éves volt16.
A Krízisautó ügy felei (2001-2007)
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Őt természetesen édesanyjával együtt szállítottuk.
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Az elmúlt években a Krízisautó a főváros
közterületein élő rászorulók ellátásának
nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. Működésével lehetőséget nyújt arra, hogy a
lakosság és a különböző nem szociális
területen dolgozó szervezetek, intézmények közvetlenül is segíthessenek a
bajba jutott fedél nélküli embereknek, és
ezáltal szolgáltatásunk az elsődleges –
életveszély-elhárító – feladatán túl fontos
szerepet tölt be a tolerancia és a
társadalmi szolidaritás növelésében, a
fedél nélküli emberekkel kapcsolatos
előítéletek csökkentésében.
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"VAJDA 3" MENHELY

Menhely Alapítvány

A „Vajda 3” Menhely a Menhely Alapítvány első, 1989 decemberében létrejött intézménye, az egykori
Menhely maga. Belőle nőtt ki, és indult fejlődésnek alapítványunk összes többi szolgáltatása, amely
együttesen, és egymáshoz sok szálon kapcsolódva
ma az azt az ellátást és azt a minőséget nyújtja, ami
– szerénytelenség nélkül állítható – sok szempontból példaértékű, illetve még ma is egyedülálló a hajléktalanellátó intézményrendszerben.
A „Vajda 3” Menhely, közkeletű nevén: „a Vajda”
céljai egyértelműek és világosak. Különböző – az
idők során létrehozott – szolgáltatástípusaival, nem
többre és nem kevesebbre vállalkozik, minthogy:
– éjjeli menedékhelyével egy első lépcsős, első éjszakás menedékeként szolgáljon az arra rászorulóknak,
– idősek otthona részlegével otthont biztosítson az
utcán és éjjeli menedékhelyeken már elesetten mozgó, idős fedélnélkülieknek,
– a téli időszakokra kialakított lábadozó részlegével pedig megoldja azon elesettek élethelyzetét, akik
a közterületeken, szélsőséges fizikai- és egészségügyi körülmények között, szinte a teljes mentális
kiszolgáltatottság állapotában vegetálnak, és így képtelenek az önálló továbblépésre, de még csak a
túlélésre is. (Szerencsére ma már vannak hasonló intézményeket működtető társszervezeteink.)
Menhelyünk férőhelyei az alábbiak szerint tagolódnak:
Hajléktalanok Szociális Otthona
Éjjeli Menedékhely

24 férőhely
éjszakai szállás

Lábadozó részleg

05. 01-től 10. 31-ig

46 férőhely

11. 01-től 04. 30-ig

52 férőhely

11. 15-től 04. 15-ig

35 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
HOGYAN LESZ VALAKIBŐL HAJLÉKTALAN?
átmeneti intézménybe történő elhelyezésük nem jeA gyakornoklány megkérdezte, hogy szerintem, hogyan lesz valakiből hajléktalan?
lentene megoldást.
Ekkor jött föl Tóth András, új lakónk, hogy a szokásos adatlapot felvegyük.
A gyakornok is jött, hogy lásson ilyet.
Az adatlap 15. pontja egy kérdés, -„hogyan vált hajléktalanná?”.
A választ tömörítem:
1988 asszony megcsalta, válás
1989 bányarobbanásban megégett
1990 gyerekei meghaltak, erősen inni kezdett
2005 agydaganatot diagnosztizáltak, hajléktalan lett
2007 epilepszia diagnosztizálva”
A gyakornok megértett valamit.

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,
49
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szabadidős programok, kirándulások. Az utóbbi idők legjelentősebb eredményének a stabil
színvonalú házi egészségügyi
ellátásunk kialakítását tartjuk.

A "Vajda 3" Menhely Éjjeli Menedékhelyére beköltözők
jövedelmi viszonyai
(összes adat 140 fő)
egy éb
jöv edelem

nem bejelenett

7%

munka

A rendszeresen megtartott lakó20%
nincs
gyűléseink fontos keretet adnak
jöv edelme
alkalmi munka
az intézményi létnek, pozitív ha16%
18%
tásuk tagadhatatlan. Ezeken fogalmazzuk meg egymással
önkormány zati
szembeni kölcsönös elvárásainny ugdíj
ellátás
bejelentett
kat, itt artikulálódnak az észrevé21%
10%
munka
telek, és fontos kérdésekben kö8%
zös döntések is születnek. Érdekvédelmi Fórumunk eredményesen működik, döntéseit lakóink elfogadják, legitimitása továbbra is
erős. A 2004 szeptemberétől elindított szobacsoportos foglalkozásokat 2007-ben is nagy sikerrel
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 működnek. Lakóink közérzetét a kreativitásukat növelő manuális foglalkozások is javítják, és egyben hozzájárulnak környezetünk barátságosabbá tételéhez. Hagyományainknak megfelelően 2007-ben is elmentünk egy napra
Péteribe. Itt bográcsos főzőcske, finom ebéd a nyári naptól óvó, árnyas fák alatt, sörözgetés, csevely, sakk- és kártya partik, foc, és heverészés a horgásztó partján, a gyepen és a padokon az egész
napos programunk.
Tavaly a 24 férőhelyen 31 különböző személy fordult meg. Három gondozottunkat az egészségi állapotuk romlása miatt kellett elhelyeznünk, egy lakónk magasabb szintű ellátást
szeretett volna igénybe venni, egy embertől pedig súlyos és visszatérő magatartási problémák miatt váltunk meg. Két eset szerepel a szomorú statisztika
soraiban; egyik lakón kórházban, másik nálunk, az otthonában halt meg. Az intézményünkben élők jelenlegi átlagéletkora 65 év.
2. Éjjeli menedékhely
Éjjeli Menedékhelyünk férőhelyeinek számát a korábbi években a Szociális és
Gyámhivatal előírásának megfelelően ugyan 46-ra kellett csökkentenünk, de
november elejétől április végéig a megszüntetett ágyakat időszakos férőhelyként – szokásunkhoz híven – ismét engedélyeztettük. Így, ebben az időszakban, hivatalosan is 52 ágyon tudjuk fogadni a rászorulókat17. 2007-ben az
engedélyeztetési eljárás során – a jogszabály adta lehetőségekkel élve – 5 évre kértük, és kaptuk meg a hat időszakos férőhelyre az engedélyt.
Az éjszakai szállónk este 6 órától reggel 8 óráig tart nyitva, szolgáltatásaink a
következők: zsíros kenyér, tea; törülköző, szappan; fürdési-mosakodási-, mo-

Kovács Béla: Cs. S. portréja

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.

17
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sás-szárítási-, TV nézési-, főzési-ételmelegítési lehetőség; indokolt esetben egészségügyi ellátáshoz
segítés; alapgyógyszerek; szociális információk, valamint tanácsadás.
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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.)
Amennyiben éjjeli menedékhelyünk megtelik, a
Diszpécser Szolgálat segítségével keresünk más intézményben szabad férőhelyet, és értesítjük őket,
hogy az üres férőhelyre név szerint kit várjanak. Az átküldött szálláskeresőt ellátjuk a másik szálló
megtalálásához szükséges információkkal.
Éjszakai szállónkon 2007-ben 340 különböző személy összesen 17.876 éjszakát töltött. Átlagéletkoruk 51 év volt. 140 lakónk tavaly járt nálunk először (2006-ban 99-en, 2005-ben mindössze 77-en tartoztak ebbe a kategóriába). Róluk bővebben:
A új lakóink átlagéletkora 45 év, tehát általában fiatalabbak a menedékhely régebbi lakóinál. 41,5%uk ipari iskolát, 31,4%-uk általános iskolát, 15%-uk szakközépiskolát végzett, 7,8%-uk nem fejezte be
alapfokú tanulmányait sem, míg 4,3%-uk felsőfokú végzettségre tett szert. Többségük (44,4%) elvált
férfi, viszont 41%-uk még sohasem volt házas. Jelenleg is házasságban él (jogilag) 9,6%-uk. 3,7%
mondta megözvegyültnek magát. A születési helyük szerinti bontásból kiderül, hogy tovább nőtt a
szolgáltatásainkat először igénybevevők körében a fővárosiakkal szemben a vidékiek aránya. VidékA „VÁRVÉDŐ”
ről, tavaly a 140 ember közül 68,8% érkezett, míg a fővárost mindössze
30,5 % reprezentálta. Ez az arány még néhány éve is pont fordított volt, Mostanában hamar betelik a szállónk, amit ittas állapotú, ágyhoz már nem jutó embereink nehezen viselnek.
2006-ban pedig 59 % - 37 %. Erdélyből egy fő érkezett.
Némelyek furcsa tettekre ragadtatják magukat, jelen
A vizsgált csoportba tartozók hajléktalanná válásának időpontjai széles
skálán szóródnak, de mégis megfigyelhető néhány sűrűbben fedett időszak. Ezek a következők: 1991-92: tizenhárom fő; 1997-ben: tizenkét fő;
2005-2007 között harminckét fő (közel 23%), konkrétan az előző napon,
vagy az előző hetekben: 26 fő. Az utolsó két adatot összeadva ötvennyolc
főt (41,49%-ot kapunk). Kirívó adatként kell kezelnünk a két személy által
említett 25-25 év óta tartó hajléktalanságot. Egy férfi 32 éve tartja magát
hajléktalannak.
Az éjjeli menedékhelyünket használók közül viszonylag kevesen kerültek
átmeneti szállóra, a Diszpécser Szolgálat által koordinált "bonos" rendsze51

esetben-a szálló megtámadására, ostromára. Emberünk
is így tett, először szóban „gyere ki” felszólítással,
(amit egy kis bicska elővillantásával próbált még érthetőbbé tenni), majd amikor látta, hogy ez nem vezet
eredményre, akkor más eszközhöz nyúlt. A kint lévő
kukákon pihent egy ötméteres fapalló, amivel verni
kezdte az ablakot védő rácsunkat. Többször kértem,
hogy hagyja abba ezt a tevékenységet, és ne zavarja a
többiek nyugalmát. Kérésem süket fülekre talált, ezért
becsuktam az ablakot. Ezzel le is tudtam a dolgot magamban, ezért ért váratlanul, amikor megpillantottam a
pallót a rácson keresztül az ablakhoz, és felém közeledni. Egyszerűen kinyitottam az ablakot, félig behúztam a
pallót az ebbe kapaszkodó emberrel egyetemben.
Egyet-kettőt még ráztam a pallón, minek folytán elengedte harci eszközét, így egy váratlan mozdulattal behúzhattam az egészet. Az ostrom nem sikerült…
Talán majd legközelebb.
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rű munkásszállásra való költözés viszont több, stabil munkahellyel rendelkező ember számára jelentett megoldást.
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A menhelyen szociális munkásaink 24 órában adnak folyamatos ügyeletet, napközben egy, este 1721 óráig két szociális munkás dolgozik. Ezt az indokolja, hogy ekkor foglalják el helyüket az éjjeli
menedékhely lakói, és ekkor van a leginkább szükség az emberek elhelyezése kapcsán felmerülő
ügyek intézésére. Az ügyeletesek feladata a ház mindenkori zavartaBeutalások a „Vajda 3” Menhely lábadozó
lan működésének biztosítása. Felelősségük a forgalom ellenőrzésétől
részlegébe 2006/2007 telén
beutaló
beutalás a reggeli és a vacsorakészítésen át a lakók közötti konfliktusok kezeMenhely Alapítvány, Krízisautó
22 léséig terjed. Az ügyeletet ellátó kollégák a nyitvatartási időben bármiJózsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat
6 kor nyújtanak a hivatali ügyintézés ügymenetére vonatkozó tanácsot
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
6 és információt, illetve egyéni esetkezelést is végeznek.

ségéről

egészségügyi centrum
Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat
kórház
Twist Olivér Alapítvány
Baptista Szeretetszolgálat, Krízisautó
Keresztény Advent Közösség, Krízisautó
éjjeli menedékhely
Szamaritánus Mentőszolgálat
egyéb
összesen

5
5
3
1
1
1
12
1
2
65

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 háromszor 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. Novemberben 250, decemberben 620, januárban 826, februárban 739, márciusban 802, április első felében pedig 334, összesen 3.571 gondozási nappal zárult a 2006/2007-es téli
szezon a Menhely Alapítvány Lábadozó részlegében, összesen 58 rászoruló lakott a 35 férőhelyesre
kialakított lábadozónkban.
2007. április 15-ig közülük tizenheten kerültek éjjeli menedékhelyre. Nyolcan a teljes gyógyulást, felépülést meg nem várva, számunkra ismeretlen helyre távoztak (többnyire a délelőtti 1 órás kijárási időben), tizenöten közterületre (általunk is ismert helyszínre), négyen lakásba (albérlet és szívességi lakáshasználat), ketten átmeneti szállóra, egy ember
másik lábadozóba, hárman kórházba, egy pedig rokonaihoz költözött, további négy fő szociális otthonunkba került be. Egy kliensünk pedig elhunyt.
29 különböző betegség fordult elő lábadozó hajléktalan betegeink között. 32 esetben volt diagnosztizálható az alkoholbetegség és jellemzően sok (egynegyedük) volt a rühvel fertőzött egyén. A hörgőgyulladás, a műtét utáni állapot és az általános gyengeség
esetei adtak még alapvetően okot a lábadozóban
történő épülésre. A polineuropáthia és az
inkontinencia, valamint a szív-és érrendszeri betegségek közepes gyakorisággal jelentek meg részlegünkben (17 esetben). Pszichopata, paranoiás, ski52

zofrén, depressziós és epilepsziás beteg tizenkettő volt. Néhány kihűléses, töréses, érszűkületes,
fagyásos és fekélyes lábú páciens is bekerült hozzánk. Asztma, tályog és hályog, csontritkulás, vérszegénység, aranyér, gyomorpanasz és drogfüggőség, valamint debilitás is szerepelt még a panaszok között.
2007. április 15. után még két ember maradt nálunk.
Az ő teljes körű rehabilitációjuk május hónapra tolódott. Az időszak során 7 fő kétszer került be lábadozónkba, és az ötvennyolc beszállított emberből huszonhármat egy, vagy több korábbi téli lábadozási
időszakból már ismertünk.
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Ügyintézések a "Vajda 3" Menhely Lábadozójában 2006/2007 telén
any aköny v i

(összes ügy intézés 128 db.)
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A 2007/2008 évi krízisidőszak kezdetén októberben
fogadtuk az első rászorulót a részlegben. Őt az év
végéig még 24 fő követte, novemberben 10, decemberben 14. Novemberben négyen, decemberben nyolcan távoztak. A legtöbben vissza közterületre (heten), kórházba ketten, egy-egy ember pedig
hazament, illetve saját éjjeli menedékhelyünk rendszeres látogatójává, vagy idős otthonunk lakójává
vált.

42%

elhely ezés
9%
egy éb
ügy intézés
2%

tartós elhely ezés
9%

szemüv eg
beszerzése
3%

segély intézés
orv oshoz

5%

kísérés 7%

A konkrét továbbhelyezés mellett, illetve azon felül végzett ügyintézési tevékenységek listája gyakorisági sorrendben a következő: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya készítés;
anyakönyvi kivonatok megkérése; szakorvoshoz, rendelésre szállítás; beutaló csoportba kísérés;
öregségi nyugdíj, leszázalékolás, fogyatékossági támogatás, segély ügyintézése; járadék átirányítás;
folyószámlanyitás; szemüveg- és közgyógyellátási
TALÁLKOZÁS
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, 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.

Éppen az egyetemre igyekeztem, a Keleti pont útba esett, gondoltam lenézek az
aluljáróba hátha ott van. Fél évvel ezelőtt is itt találták bejelentés alapján. Akkor is
lelécelt, pontosabban kiosont a kapun néhány lakó fedezékében, igaz akkor még a
krízisrészlegen ápoltuk. A hatvanhárom évéből nem sokra emlékezett, úgy egy fél
oldalt töltöttek ki az emlékei és az is csak a régmúlt. Annak ellenére, hogy már néhány hónapja a szociális otthonunkba felköltözött nem egyszer törölközővel a vállán a mosdót kereste az udvaron.
Lent az aluljáróban találtam rá. Meglepetésemre a nevemen szólított és tegezve köszönt. Lábán lestrapált strandpapucs és lyukas zokni, ezenkívül egy mackónadrág
egy póló és egy szvetter volt rajta, mind az utca „bélyegével” ellátva. Nem éppen
novembernek megfelelő öltözék. Kezében egy nylonszatyor, benne zsömle, keksz
és kolbászvége. Általában a maga legyintő, mindenbe beletörődő, mindenről lemondó, mindent elfogadó stílusában szokott társalogni. Most mégis kérdezett:
- Mit keresel itt?
- Végre megkerültél. Téged kereslek. Egy hete tűntél el. Merre voltál? Hogy kerültél ide?
- Nem tudom. Vidéken voltam.
- Hol? Merre? Kinél?
- Nem tudom, de megszöktem. Meguntam. Dolgozni kellett, de nem adtak semmit.
Otthagytam őket a fenébe.
- Mégis hol?
- Nem tudom már.
- Vissza kéne jönnöd az otthonba. Még egy csomó ügy van folyamatban: a gondnokság és a bankból is küldtek levelet. Hitelre vettél - papír szerint - plazmatévét
és robogót még másfél évvel ezelőtt.
- Azt se tudom mik ezek. Nem vettem föl a banktól soha pénzt. Nem emlékszem.
Hülyék.
Először kissé háborodottan mondja majd legyint és mosolyog hozzá.
- Jó, jó persze, valakik becsaptak. Akkor visszamegyünk az otthonba?
- Menjünk.
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Lábadozó részlegünk 1998-as kialakítása óta működtet háttérférőhelyeket a fővárosi 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, illetve, hogy komplex egészségügyi, szociális gondozással segítsük őket helyzetük megváltoztatásában. Azt tapasztaljuk, hogy tevékenységünkre, és az általunk képviselt szakmai koncepcióra a folyamatosan változó intézményi környezetben is szükség van.

LEVÉLVÁLTÁS

A 2007-es év egy nagy vállalás előkészítésére is szolgált:
megteremtettük a jogi- és tárgyi alapjait egy, az intézmény
a vajda 3. házszám alatti
területén 2008 januárjától üzemelő nappali melegedőnek.
szekrényekről
kérdezném:
Látszólag nem történt más, mint az, hogy az alapítvány eddigi
van-e még üres hely?
Van még üres hely.
két nappali melegedője mellé tettünk egy harmadikat is. A
ingyenes?
Ingyenes.
mennyi ideig maradhat csomag
Egy hónapig.
lényeges változás azonban – ezúttal is – túlmutat az alapítvány
benne?
milyen sűrűn kell látogatni?
Havonta.
belső életén. Hiszen az új létesítménnyel nem csak a
a kulcs önöknél van letétben?
Nálunk.
Vajdahunyad utcai egység vált az – ellátási formák terén –
köszönettel:
Szívesen.
L. A.
komplexebbé, hanem a rászorulók igényei szerint kialakított,
lakcímnélküli
Vezetőség
és az ország legnagyobb befogadóképességű, ingyenes
csomagmegőrzőjének megnyitásával ismét választ nyújthattunk egy, az ügyfeleket régóta sújtó problémára, a napközbeni csomag- illetve szatyorcipelés elviselhetetlenségére, a vagyontárgyak biztonságba helyezésének jogos igényére.

tiszteletem!

Tiszteletünk!

PRÁTER UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ
A Práter utcai Nappali Melegedőt 1994-ben nyitottuk meg. 1996-ban, gyakorlatilag Magyarországon
az első önállóan működő nappali melegedőként kaptuk meg 120 fő ellátására jogosító működési engedélyünket, melyet 2006-ban a Józsefvárosi Önkormányzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően
módosított.
Intézményünk célja, hogy a magas színvonalú és széleskörű alapszolgáltatásokon túl, olyan programokat, lehetőségeket kínáljunk ügyfeleinknek, melyek elősegíthetik reintegrációjukat, közelebb vihetik őket a hajléktalanságuk megszűnéséhez.
Ennek érdekében megnyitásunk óta folyamatosan fejlesztettük a tárgyi környezetünket és bővítettük
szakmai tevékenységeink körét. Intézményünkben (a Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat szociális
munkásaival együtt) hat főállású és két részmunkaidős
szociális munkás, valamint
két részmunkaidős kisegítő
dolgozik.
A nappali melegedő szerkezetileg két fő részre bontható. Az első, kisebb területi
egység az "ügyfélszolgálat"
helyszíne. Itt regisztráljuk a
hozzánk betérőket, végezzük az adminisztrációs mun54

kát, nyújtunk információkat az ellátásról, és itt található irodánk, mely
ÖNKÉNTESEK
egyéni esetkezelésre is lehetőséget nyújt. Ez az ügyeletet adó szoÖnkéntesek segítik munkánkat a
Melegedőben. Éppen két leány
ciális munkások "terepe", az effektív szakmai munka helyszíne. A tejött aznap. Viszem nekik az önrületét tekintve nagyobb "egység" ad helyet a közös helyiségeknek,
kéntesek számára készült pólókat
átvételre. Kértek? Kérdezem tőaz "amerikai konyhának", és a vizesblokknak, ahol a kisegítő szelük.
- Ugye nem kell viselnünk? De
mélyzet látja el a feladatokat, és „szükségleti szolgáltatásainkat” lebirtokolni szeretnénk, kérünk!!!
het igénybe venni. A melegedő „ügyfélszolgálati típusú” szolgáltatásait korra, nemre, etnikai hovatartozásra való tekintet nélkül gyakorlatilag bárki igénybe veheti, a közös helyiségek használatához fél évnél nem régebbi tüdőszűrő igazolást kérünk.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

A melegedő egyik funkciója, hogy enyhítse a hajléktalan létből fakadó nehézségeket, elviselhetőbbé
és élhetőbbé tegye a hajléktalan emberek életét, ezt alapszolgáltatásaink (utcai szociális munka,
„szükségleti”-, „adminisztratív” szolgáltatásaink) révén próbáljuk megvalósítani.
Az utcai szociális munka segítségével a nehezen mozdítható, közterületen, nem lakáscélú helyiségekben éjszakázó, fedél nélkül élő emberek számára próbáljuk elérhetővé tenni a szociális ellátásokat.
„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,
szabadidős tevékenységeket folytatni.
"Adminisztratív” szolgáltatásainkkal a fedél nélkül élők sajátos életformájából adódó problémák (mindennapi ügyek intézése, iratok beszerzése, pótlása, információ-adás, postacím biztosítása, szálláskeresés) megoldásához nyújtunk segítséget.
Szolgáltatásaink másik köre a hajléktalanságból kivezető utak megtalálásában próbál segíteni, ezek
a "kiegészítő” szolgáltatásaink. Ezt a feladatunkat különböző, a melegedő által szervezett és lebonyolított programokon, pályázati projekteken keresztül próbáljuk elvégezni.
Mindezek mellett fontos feladatunknak tartjuk, hogy a hajléktalanság veszélyében élőket, illetve azokat, akik nemrég kerültek ebbe a helyzetbe olyan, segítséghez juttassuk, mellyel megállítható helyzetük további romlása.
2007-ben ügyfeleink 34.693 alkalommal vették
igénybe különböző szolgáltatásainkat.

A Práter utcai Nappali Melegedő ügy félforgalma 2007-ben
(összes ügy fél 34 693)

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
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2000 óta nappali melegedőnk tevékenységei közé
tartozik az utcai szociális munka. Még ebben az
évben csatlakoztunk az utcai munkát végző szervezetek Együttműködési Szándéknyilatkozatához,
ennek alapján a Práter utcai Nappali Melegedő a
VIII. kerületben teljesít szolgálatot. 2005 óta a szolgálat Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat névvel
a Vajda3-Práter egység integrált szolgáltatásaként
végezi tevékenységét. Az utcai szolgálat célja a területén fellelhető hajléktalan emberek felkutatása
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1. Utcai szociális munka
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és gondozása, a felmerülő krízishelyzetek
megoldása, a rászorulók intézményes ellátáshoz jutásának segítése, szálláskeresés valamint információadás az igénybe vehető szolgáltatásokról. Az utcai szociális munkánk
egyik fontos eredményének tartjuk, hogy a
kerület, illetve a főváros hatóságai, a rendőrség, az önkormányzat, valamint a közterületfenntartók a felmerülő problémák kezeléséhez, aluljárók fertőtlenítéséhez, egyre gyakrabban kérik a szociális munkásaink segítségét. A melegedő által végzett utcai szociális
munka két fő részből áll:

A Práter utcai Nappali Melegedő Utcai Gondozó
Szolgálatának tevékenysége 2007-ben
szolgáltatás

eset

bejelentés kivizsgálása

39

krízisintervenció

61

adminisztrációs segítség

46

szállóra kerülés segítése
egészségügyi ellátáshoz juttatás,
illetve szállítás
lábadozóba történő elhelyezés

37
130

étkezési támogatás

252

tárgyi eszköz segítség (takaró, ruha, lábbeli)

296

összesen:

892

31

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, és 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”, viszont a fedél nélkül élők egyre gyakrabban kérnek segítséget társaik számára. Mindezek mellett terepbejárásaink során is találkozunk olyan helyzetekkel,
amelyeknél krízisintervenciós beavatkozásra van szükség. 2007-ben összesen 61 esetben került sor
krízisintervenciós beavatkozásra. 39 alkalommal kaptunk bejelentést a Regionális Diszpécser Szolgálattól, az önkormányzattól és magánemberektől. 130 alkalommal nyújtottunk egészségügyi segítséget, ebből egészségügyi ellátáshoz 32 esetben juttattuk a rászorulókat, 98 alkalommal gyógyszerrel és kötszerrel láttuk el őket. 31 alkalommal lábadozó férőhelyre szállítottuk ügyfeleinket.
b) felkutatás, esetkezelés, kapcsolattartás
Utcai gondozó szolgálatunk tevékenységének másik fontos része a terepbejárások során fellelt, utcán élő, az utcai jövedelemszerzésre berendezkedett fedél nélkül élő emberekkel történő kapcsolattartás. Célunk olyan segítséget nyújtani számukra, mellyel megelőzhetjük a közvetlen vagy közvetett
életveszélyt. Fontosnak tartjuk, hogy az általunk megismert, utcán élő emberek felismerjék: már azzal is javíthatnak helyzetükön, ha megpróbálják igénybe venni a hajléktalanellátó intézmények valamelyikét. Mára már szinte közhelynek számít, hogy sokan azért
VAN JOGSI, VAGY NINCS JOGSI?
alszanak az utcán, mert a lopások és egyéb atrocitások miatt
Egyik hajléktalanunk a tárgyszerzés időszakába lépett, ezért tör- félnek bemenni az éjszakai szállókra. Problémát jelent a párok
ténhetett meg, hogy frissen vásárolt autójával érkezett melegedőnkbe. Bejött, majd segítséget kért az okmányai pótlásához. Minden elhelyezése is, hiszen az ellátórendszer férfi és női egyéni probrendben is volt ezzel, addig ameddig alá nem kellett írnia a papírjait. Na ez a része olyan nehezen ment a dolognak, hogy nem is sike- lémaként, külön próbálja kezelni a hajlék nélkül élők gondjait. Az
rült neki elsőre, kb. egy centire kellett a papírok fölé görnyednie,
mire nagy nehezen megtörtént. Úgy látszik, nem csak nekem tűnt utcai szolgálat működése óta több mint 300 emberrel vette fel a
fel, hogy ez az ember tulajdonképpen semmit se lát. Mellettünk két kapcsolatot. A több éves kialakult gyakorlat alapján több mint 30
ügyfél állt. Mikor emberünk végzett az aláírásokkal, az egyik megkérdezte tőle:
állandó helyszínen 55-110 emberrel tartjuk a kapcsolatot. 2007- Ne haragudj, neked adtak jogosítványt?
ben 631 esetben nyújtottunk valamilyen konkrét segítséget utcán
- Te hülye vagy, egy vaknak? – érkezett a válasz.
De azért senkinek sem kell izgulnia az utakon, 2 hónap múlva élő ügyfeleinknek. Adminisztrációs segítséget 46 alkalommal
beköszöntött a tárgyvesztés időszaka.
vettek igénybe, hajléktalan igazolvány, személyi igazolvány, lak56

cím-, TAJ és adókártya, anyakönyvi kivonat beszerzésében működtünk közre, illetve intéztük segélykérelmüket. Rászorultságtól függően segítünk konzervek, egyéb élelmiszerek, ruhák, cipők, takarók, hálózsákok, derékaljak kiosztásával. Tavaly 548 alkalommal osztottunk valamilyen tárgyi eszközt. Fontos
eredménynek tartjuk, hogy a több éves kapcsolatok
eredményeképpen sok, utcán megismert kliensünk
bejár a melegedőbe, és ha szüksége van valamire,
azt már a melegedő ügyfeleként intézi. Elsősorban
szükségleti és adminisztrációs szolgáltatásainkra
tartanak igényt, de 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.
Kovács Béla munkája
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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, szeletelőgép, mikrohullámú
sütő). Legnépszerűbb szolgáltatásunk az étel és ital (tea) osztás. Naponta átlagosan 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. 2007-ben összesen 28.690 esetben vették igénybe a melegedő étkezést biztosító szolgáltatásait.
b) Tisztálkodás
„Mosodánk” 2007 decemberében – az Összefogás Közalapítványtól kapott támogatás segítségével –
egy ipari szárítógéppel gazdagodott.
"Szükségleti” szolgáltatások a Práter utcai Nappali Melegedőben 2007-ben
Összesen 1.366 alkalommal vették
hónap
ügyfélszám étkezés ételmelegítés
mosás
fürdés borotválkozás
igénybe mosó és szárítógépeinket. Ez
3 709
2 705
122
257
113
3 709
azt jelenti, hogy naponta átlagosan 4 január
3 363
2 385
129
314
114
3 363
ember mos nálunk. Mosás után lehető- február
3 683
2 771
146
379
126
3 683
ség van a ruhák vasalására is, melyet március
2 523
2 379
98
287
116
2 523
általában a munkakeresők, illetve a va- április
május
2
474
2
335
114
267
106
2
474
lamely "rendhagyó" eseményre (tár2 451
2 421
117
286
90
2 451
gyalás, temetés, stb.) igyekvők hasz- június
július
2 702
2 252
89
239
100
2 702
nálnak.
augusztus

A tisztálkodáshoz szappant, sampont,
törülközőt, és szükség szerint fürdőköpenyt biztosítunk. 2007-ben 2.834 alkalommal zuhanyoztak nálunk. A borotválkozáshoz borotvahabot és pengét
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szeptember

2 659

2 394

90

209

86

2 659

október

3 145

2 508

102

276

81

3 145

november

3 930

3 431

141

119

112

3 930

december

3 570

3 109

218

201

106

3 570

összesen

34 693

28 690

1 366

2 834

1 150

34 693
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0

0
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biztosítunk. Tavaly 1.150 olyan borotválkozást regisztráltunk, melyhez mi szolgáltattuk az eszközöket. Intézményünkben ezeken kívül lehetőség van hajszárításra és hajvágásra is.
3. „Adminisztratív szolgáltatások” - Ügyintézés (iratbeszerzések, iratpótlások, kérelmek)
Nappali Melegedőnkben 1994 óta biztosítunk postacímet ügyfeleink számára, és nyújtunk segítséget
különböző iratok, okmányok beszerzéséhez és pótlásához. A hivatalos ügyek intézését úgynevezett
egyéni adatlapokon regisztráljuk, melyek tartalmazzák az ügyfél adatait, valamint az ügyintézés célját
(illetékmentességi kérelmek, anyakönyvi kivonatok, stb.) és időpontját. 2007-ben 6.935 alkalommal
vették igénybe valamelyik adminisztratív szolgáltatásunkat. 3.432 hajléktalan igazolványt állítottunk
ki, illetve érvényesítettünk. A személyes iratok beszerzéséhez nyújtott segítségek száma jelentősen
emelkedett a korábbi évhez képest. Összesen 845 alkalommal segítettünk ügyfeleink anyakönyvi kivonatának beszerzésében. Személyi igazolványokhoz 576, lakcímkártyákhoz 627, adókártyákhoz
334, Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági bizonyítványok kiállításához 471 alkalommal nyújtottunk segítséget. Bár hivatalosan már nem lenne szükség a mi közreműködésünkre,
mind az ügyfelek, mind a hivatalok többsége igényli az általunk kiállított illetékmentességi igazolásokat.
Ügyintézések a Práter utcai Nappali Melegedőben 2007-ben
ügyintézés

jan.

febr.

márc. ápr. máj. jún.

hajléktalan igazolvány kiállítás, hosszabbítás

393

341

300

anyakönyvi kivonat beszerzése

127

92

104

62

63

66

személyi igazolvány beszerzése

49

45

55

46

58

lakcím kártya pótlása

57

60

48

54

adókártya pótlása

36

33

32

TAJ kártya pótlása

52

42

iskolai bizonyítvány pótlása

9

albérleti támogatás

nov.

397

284 243

88

26

72

78

40

35

23

55

59

51

40

25

20

22

33

28

66

42

53

58

9

9

5

6

4

4

5

6

étkezési támogatás

11

19

31

egyéb

26

20

27

345

304

350

dec.

össz.

287

3 432

33

34

845

63

58

49

576

59

65

57

52

627

11

41

33

25

20

334

35

4

23

32

38

26

471

5

6

2

7

10

14

21

103

6

6

7

5

5

5

5

5

63

17

27

11

12

4

9

7

10

10

168

30

31

21

26

9

25

31

37

33

316

291 277

109

296

324 277

250

6 935

252 294

253 387

okt.

88

mindösszesen

230 229

júl. aug. szept.

Kiegészítő szolgáltatások
1. Álláskereső Iroda működtetése
Melegedőnk egyik speciális szolgáltatása az Álláskereső Iroda működtetése. Tevékenységünket
1997-ben az Európai Unió PHARE programjának támogatásával munkaközvetítő irodaként hoztuk
létre. Munkaközvetítőnket azóta is folyamatosan üzemeltetjük, a jogszabályváltozások miatt jelenleg
álláskereső irodaként működtetjük. Szolgáltatásunk színvonalának megtartásához, hatékonyságának
növeléséhez, rendszeresen pályázunk külső forrásokra.
2004-ben a BMSZKI és a Fővárosi Szociális Közalapítvány konzorciumi partnereként a hajléktalan
TŰZGYÍK: HELYZETJELENTÉS 2
emberek munkavállalásának és rehabilitációjának elősegítését
célzó projekttel pályáztunk az EQUAL program által meghirde- Fejünk fölött ezerujjú sátán : az Idő,
Előttünk van egy-két évtizednyi élet.
tett pályázaton. Az „Együttes Erővel” – Munkaerőpiaci Körülvesznek minket furcsa-arcú vének,
S gondolat-embriódat beszennyezik.
Reintegráció a Hajléktalanellátásban elnevezésű projektben a
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MÉLOSZ: HIÁNY
Belefáradhatsz a mindennapok
Monoton Szépségébe
Ha a Lelked nem öleli át a
Munka bűvöletéből nyert
Gyönyör

Menhely Alapítvány Práter utcai Nappali Melegedője, Álláskereső
Iroda, a Kürt utcai Nappali Melegedő pedig a „Fedél Nélkül” újság
szerkesztőségének működtetésével vett részt. A pályázat végrehajtási szakasza 2007. december 31-én lezárult, a 2006 januárjában
megnyitott álláskereső iroda sikeresen zárta első két évét.

Az Álláskereső Iroda elsődleges célja, hogy biztosítsa ügyfeleink számára az infrastruktúrát az álláskereséshez, valamint, hogy alkalmi és állandó munkalehetőségeket kutasson fel számukra. Az iroda
működési rendjének, szolgáltatási körének kialakítása, valamint munkatársainak képzése a végrehajtási szakasz első félévében 2005 júliusa és decembere között történt meg. A programban egy irodavezető és három tanácsadó dolgozott.
Az Álláskereső Iroda keretein belül hetente kétszer két órában délután Álláskereső Klub működött,
ahol regisztráltuk az új ügyfeleket, kitöltöttük az első interjús lapokat, és álláskeresési megállapodásokat kötöttünk a jelentkezőkkel. Itt nyílt lehetőség önéletrajz írására, álláskeresési technikák elsajátítására, valamint biztosítottuk az álláskereséssel kapcsolatos információkat, a telefon, számítógép, és
internet használatot, valamint e-mail címek létesítését. Állásajánlatok a hirdetési újságokból,
internetről és irodánk adatbázisából álltak ügyfeleink rendelkezésére. Heti háromszor másfél órában
reggel fél nyolctól kilenc óráig telekommunikációs szolgáltatásainkkal vártuk az álláskeresőket, ahol
az újságok, az internet, valamint két önkéntes állásfeltáró munkatársunk által kínált álláslehetőségekre jelentkezhettek telefonon és az internet segítségével. A klubokat az irodavezető és két tanácsadó
vezette.
Az álláskereső iroda megnyitásakor azzal az előfeltevéssel éltünk, hogy a hajléktalan embereknek a
munkába álláshoz elsősorban infrastrukturális, valamint a hajléktalanságot, mint élethelyzetet kezelni
tudó, személyre szabott szolgáltatások szükségesek. Tapasztalataink igazolták feltevésünket, az Álláskereső Irodát felkereső ügyfelek nagy többsége az infrastruktúrát, és az iroda által nyújtott információkat használva arra törekedett, hogy mielőbb eltudjon helyezkedni. 2007. december 31-ig 459
ügyfelet regisztráltunk. Az álláskeresők 80%-a férfi 20%-a pedig nő volt. A program megvalósítása
során nehézséget okozott az utánkövetés, az elhelyezkedések nehezen voltak regisztrálhatók, az
ügyfelek gyakran csak abban az esetben jeleztek vissza, ha a munka lejárta után másik állást jöttek
keresni. A visszajelzések alapján 327 estben tudjuk biztosan, hogy elhelyezkedtek álláskeresőink, és
52 esetről állíthatjuk, hogy három hónapnál hosszabb ideig tudták megtartani munkahelyüket. Fontos
volt, hogy az iroda telefonját a potenciális munkáltatók visszahívhatták, üzeneteket, hagyhattak az álláskeresők számára, így azok „utolérhetővé” váltak.
Az Álláskereső Iroda dolgozói a két év során az általuk vállaltakon túl nemcsak az alkalmi munkavállalást tudták eredményesen koordinálni, hanem a tartós elhelyezkedésben is komoly segítséget nyújtottak ügyfeleinknek.
Visszatérő ügyfeleink nagy része pedig nem önhibájából szakította meg munkáját, hanem vagy nem fizették ki megfelelően a bérét, vagy olyan feladattal
bízták meg, amely nem szerepelt az eredeti megállapodásban, vagy nem szakmába vágó munkákat
próbálták elvégeztetni velük. A visszatérő ügyfelek59

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

kel a tanácsadóik elemezték a munkahelyi problémákat. Különböző megoldások, lehetőségek felkutatásával próbálták felkészíteni az ügyfeleket, hogy későbbiekben ne kerüljenek hasonló helyzetbe,
Menhely Alapítvány
vagy legalábbis felkészültebben érje őket az a negatív változás, mely során kénytelenek megválni
2007. évi tevékenymunkahelyüktől.
ségéről
2. Elhelyezkedési és munkahely megtartási támogatás
Az EQUAL programmal szorosan összefügg elheAz Álláskereső Irodában regisztrált álláskeresők
nemek szerinti megoszlása
lyezkedési, illetve munkahely megtartó támogatási
20062006.
2007.
projektünk, mely az Összefogás Közalapítvány, il2007
letve a BMSZKI finanszírozásával valósul meg. A
hó/nem
férfi
nő
össz.
férfi
nő
össz.
össz.
január
39
4
43
22
3
25
68
projekt keretében az EQUAL program két álláskefebruár
24
3
27
32
13
45
72
reső irodájából (Práter utcai Melegedő, BMSZKI) a
március
22
2
24
36
5
41
65
már elhelyezkedett ügyfeleinket támogatjuk a munáprilis
4
1
5
15
7
22
27
kába állásukhoz szükséges természetbeli juttatámájus
9
1
10
17
4
21
31
sokkal, munkaruhával, utazási támogatással, illetve
június
6
3
9
13
5
18
27
étkezési jeggyel. A megvalósítás érdekében megáljúlius
7
2
9
12
6
18
27
lapodást kötöttünk, az ERGONETT Ipari és Keresaugusztus
8
4
12
2
0
2
14
kedelmi Szolgáltató Zrt.-vel, amely a munkaruha
szeptember
6
2
8
18
7
25
33
támogatás lebonyolításában partnerünk.
október
14
2
16
10
3
13
29
Étkezés jeggyel 34 munkavállalót 168 alkalommal
november
22
7
29
11
4
15
44
támogattunk. 26 főnek segítettünk vagyonőri papírdecember
10
1
11
9
2
11
22
jai megszerzésében, 19 személynek bérlet, illetve a
összesen
171
32
203
197
59
256
459
munkahely megközelítéséhez szükséges busz,
vagy vonatjegy vásárlásával segítettünk. Munkaruhát 17 munkavállaló kapott, 3 főnek pedig tanfolyami díját fizettük ki, mellyel olyan végzettséget szerezhettek, amely az elhelyezkedésükhöz hiányzott.
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3. Lakhatási Program – Albérleti támogatás
A szakminisztérium, később pedig az Összefogás Közalapítvány támogatásával immár hat éve folyamatosan működtetjük lakhatási támogatás projektünket. A projektben olyan fedél nélkül élő emberekkel próbálunk együtt dolgozni, akik ténylegesen
hosszú távon akarnak munkát vállalni, és esélyt adnak saját maguknak állapotuk megváltoztatására. A
programban résztvevő ügyfeleink számára albérleti
támogatást nyújtunk. A támogatást azok a kliensek
vehetik igénybe, akik már gondozási kapcsolatban
állnak valamelyik munkatársunkkal, illetve vállalják
az együttműködést. A támogatások odaítélése minden esetben team-döntéssel történik. Albérleti támogatásra az elmúlt évben 10 személlyel, illetve családdal kötöttünk szerződést, közülük két családdal
2008-ban is folytatjuk az együttműködést, a többiek
szerződése 2007-ben lejárt. Támogatásunk felhasználásával az együttköltözőket is számba véve öszszesen 24 személy és jutott lakhatáshoz.
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4. Lakhatási támogatás – lakások bérbeadása

Menhely Alapítvány

2007. évi tevékenyA Práter utcai Nappali Melegedő 2002-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium meghívásos páségéről
lyázatának támogatásával egy öröklakást vásárolt, melyet kedvezményes fizetési feltételű albérletként adunk bérbe. A jelenlegi albérlő családunk számára 2007-ben a Fővárosi Önkormányzat lakáspályázatán egy VI. kerületi szoba-konyhás önkormányzati bérlakást nyertünk. A
lakást a Sorsfordító Alapítvány támogatásával 2008-ban beköltözhetővé tesszük, GABIKA
így egy újabb család költözhet albérletünkbe. Az albérletként kiadott lakás 5 éves Ügyfelünk, Gabika fogalom a Melegedőben.
történetében harmadszor, fordul elő, hogy albérlőink tovább költözhetnek, és má- Éppen kiírjuk az intézmény ünnepi
nyitvatartását: október 23-án zárva. Ő ott
sodszor, hogy a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett pályázaton nyert la- téblábol a papír körül. Nézi, majd megszólal:
kásba.
- Miért nem tették az idén 23-át keddre?
beszélgetünk eseteinkről, ügyfeHosszú de végül eredményes tárgyalássorozat végére tehettünk pontot 2007 ja- Kollégával
lekről. Szóba kerül egy „utcás eset”. Gabika
nuárjában, hiszen a Józsefvárosi Önkormányzattal 3 lakás bérbeadásáról szóló éppen meghallotta egy ügyfél a nevet, akiről
említést tettünk, és megszólalt:
megállapodásunk harmadik lakásáról is sikerült megállapodnunk. A három lakás- - Ja, őt ismerem. Az apjának a fia!
ból kettőben 2006 nyarán kezdhettük el a felújítási munkálatokat. A kijelölt bérlők
pedig erejükön felül teljesítve tették beköltözhetővé a lakásokat. Ennek köszönhetően karácsonyra
egy 5 tagú család költözhetett új otthonába, 2007 januárjában pedig egy fiatalasszony tehette meg
ugyanezt. A harmadik lakásba 2007 októberében találtuk meg a lakóközösség számára is „elfogadható” háromtagú családot. Ebben az esetben azért kellett kiemelten odafigyelni a beköltöző család
kiválasztásánál, mert a ház a Magdolna-projekt felújítási területén helyezkedik el, és a lakóközösség,
valamint a projektet végrehajtó RÉV 8 Rt. munkatársai is külön megkértek minket, hogy olyan családot költöztessünk a házba, amelyik pozitívan tud a már meglévő értékekhez viszonyulni. A család
2008 januárjában fog beköltözni.

MENHELY ALAPÍTVÁNY MÓDSZERTAN
A regionális módszertanok rövid élete
A 2007-es volt az utolsó teljes év, amikor normatív állami támogatást kaptak a regionális módszertani
intézmények. Ez a fajta finanszírozás 2008 közepén megváltozik. Néhány éve még azt gondoltuk,
hogy a két közalapítvány és a független módszertanok létrehozása a segítő szerveztek nagykorúságának az elismerése irányába tett komoly lépés, és ezt továbbiak fogják követni. Ma már tudjuk, hogy
ez korántsem olyan biztos, bár a finanszírozás változásának, a kockázatok ellenére, akár pozitív következményei is lehetnek.
A Menhely Alapítvány Módszertan (MAMO), mint
az alapítvány szervezeti egysége egyrészt a Közép-Magyarországi Hajléktalanellátó Szervezetek
Regionális Módszertana részeként a nappali ellátásokkal és az utcai szociális munkával kapcsolatos
módszertani munkát végzi. Ez lényegében a különböző szakmai fórumok koordinálását és működtetését jelenti. Másrészt a módszertan feladata még
a hajléktalan-ellátás illetve az alapítvány és a környezete közötti kapcsolat kézben tartása, moderálása. Ennek része a PR tevékenység, a jogszabályokat érintő szakmai munka és a hajléktalan em-
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berek hátrányos megkülönböztetésével kapcsolatos tevékenység. A MAMO egyes programjai lényegében ezeknek a feladatoknak a gyakorlati szempontok alapján meghatározott megvalósítási formái.
Egy valódi szükségletfelmérés

2007 nyarán úgy döntöttünk, hogy Vajdahunyad utcai telephelyünkön az eddig raktárként funkcionáló
csarnokban berendezünk egy csomagmegőrzőt, illetve kialakítunk egy melegedőt, amelynek a fő
profilja lesz ez a csomagok megőrzése. Nem tudtuk viszont, hogy milyen lesz ennek a szolgáltatásnak a fogadtatása hajléktalan emberek körében. Úgy gondoltuk, hogy végzünk egy igényfelmérést,
amelyben nem csak arra leszünk kíváncsiak, hogy hány embernek lenne igénye csomagmegőrzésre,
hanem arra is, hogy milyen nyitvatartási idő
KIRÁLYLÁNY ÁLRUHÁBAN
illeszkedik a legjobban az igényekhez illetve,
Hárman állunk egy sorban egy asztal mögött. Előttünk tömeg. Jönnek-mennek, megállnak, hogy milyen mennyiségű holmit szeretnének
kérdezgetnek, elvesznek egy-egy képeslapot, brosúrát az asztalról. November, szolidaritás
éjszakája. Egyszerre többen beszélnek hozzánk, néha értjük néha nem, hogy mit is monda- a hajléktalan emberek biztonságban tudni
nak. Az aluljárók már csak ilyen zajosak. Középen áll Jessy az új amerikai önkéntesünk,
mosolyog, bólogat, megpróbálja kitalálni mit szeretnének tőle. Fel-felvesz valamit az asztal- egy megőrzőben.

ról és kedvesen az érdeklődő felé nyújtja. Ha nincs szerencséje azt mondja, hogy „sájnos
nem beszéélek mágyároul”. Egyszer csak megáll az asztal túloldalán egy törékeny lány habókos fehér nemezkalapban, minden bátorságát összeszedve odafordul a nyelvi kudarcoktól
megszeppent önkéntesünkhöz és halkan megkérdezi „beszéél itt váláki angoalul?”. Igazán jó
volt látni, hogy megörültek egymásnak, és milyen boldogan használták végre az anyanyelvüket.
De nem volt sok idő merengeni azon, hogy milyen jó érzés is hosszú idegenbe töltött idő
után végre hagyni, hogy spontán formálódjanak szánkban a szavak, mert hírnök érkezett és
jelentette a miniszter közeledtét, aki egy pillanattal később már nyújtotta is kezét felém. Valószínűleg nem nekem szólt a kérdése, amit szinte azonnal nekem szegezett „Ön szerint mire jó ez az egész?”. Alapvetően a saját helyzetére vonatkozhatott a kérdése, arra hogy egyszer csak profi politikusként olyan területre került, amiből neki valószínűleg csak egy idegesítő rendetlenség látszik. Meglepett a kérdés. A kalapos lány már elmondta, amit akart most
hallgatott érzékelte a helyzet feszültségét. Egyébként azért izgult, hogy tudassa velünk,
hogy szívesen jönne önkéntesnek. Két hónapja van Magyarországon - a barátja után jött, aki
most itt dolgozik - és mivel látta, hogy milyen drámai a hajléktalan-helyzet segíteni szeretne.
„Például arra, hogy önkénteseket toborozzunk. Most jelentkezett például valaki önkéntesnek, egy angol lány” – buggyant ki belőlem a mondat, miközben a kalapos lány felé fordultam, aki miközben kalapja alól felnézett a hatalmasságra hihetetlen eleganciával levette
ugyancsak habókos kötött kesztyűcskéjét és finom meghajlással, szertartásosan kezet nyújtott a miniszternek. Ösztönösen tudta, hogy mit kell tennie, pedig ő az egészből egy szót
sem értett. Csak arra reagált amit a kalap alól látott.

145 embert kérdeztünk meg Kürt utcai és a
Práter utcai melegedőben. Azt találtuk, hogy
61 ember használna egy jó csomagmegőrzőt. A hatvanegy ember között nem csak utcán élők vannak, hanem szállón lakók, sőt
szívességi lakáshasználók is. A potenciális
használók kétharmada szerint minden nap
nyitva kell lennie egy csomagmegőrzőnek,
bár a többségük nem használná minden nap
ezt a szolgáltatást. A megkérdezettek többsége szerint elegendő, ha egy zsáknyi (két
táskányi) csomagot tud tárolni a megőrzőben. A 2008 januárjában megnyíló csomagmegőrzőt a ennek megfelelően alakítottuk ki, és működési szabályainak kidolgozá-

sakor is figyelembe vettük a fenti szempontokat.
Műhelytalálkozók a budapesti és pest-megyei nappali melegedők munkatársai számára
A Nappali Melegedők Szakmai Fórumán az év elején beszámoltunk arról, hogy műhelyünk az
NCSSZI által minősített továbbképzési program lett. Elkezdtük az egészségügyi intézmények igénybevételének változásait értelmezni és megpróbáltuk meghatározni az ezzel kapcsolatos gyakorlati
teendőinket. Márciusi találkozónkon beszéltünk arról, hogy február 15-től bevezetésre került a vizitdíj.
És, bár a hírekben az hangzott el, hogy a hajléktalanok számára alanyi jogú, térítésmentes marad az
orvosi ellátás, a valóságban ez nem mindenkire igaz. Csak a hajléktalan-háziorvosi rendelőkben nem
kell vizitdíjat fizetni a hajléktalan embereknek, illetve szakorvosi rendeléseken is csak akkor mentesülnek a vizitdíj alól, ha hajléktalan-háziorvosi rendelő utalta be őket.
Témáink közé tartozott illetékesség, amely a jogszabályváltozás miatt ismét csak értelmezési nehézségeket okozott a hivataloknak illetve hátrányosan érintette a hajléktalan embereket a pénzbeli ellátások tekintetében. Áprilisban értékeltük a tél eseményeit, tapasztalatait és áttekintettük a várható tavaszi, nyári nyitva tartást, és ehhez kapcsolódóan a melegedők szolgáltatásainak változását (hol
szűnnek meg szolgáltatások krízis időszak lezárultával). A májusi találkozó fő témája az Összefogás
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a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2007. évi pályázati felhívásának tervezete volt. Meghívtuk a Közép-Magyarországi Hajléktalanellátó Szervezetek Regionális
Módszertani Intézményének munkatársát, aki a melegedőket érintő szakmai ellenőrzések időpontjáról,
szempontjairól tartott tájékoztatót, és beszéltünk a
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatának új
honlapjáról, amely kifejezetten a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkások részére készült.
Azt őszi találkozóinkon szóba került a kapacitás
szabályozása, vagy más néven ITKR, amelyet sokáig csak, mint tervezetet ismertünk, és amely a
260/2007 számú Kormányrendeletben jelent meg.
Novemberben vendégünk volt az Áldozatsegítő
Szolgálat módszertani igazgatója, aki ismertette a
szolgálat tevékenységét különös tekintettel arra,
hogy milyen esetekben és milyen módon tudnak segíteni az áldozattá vált hajléktalan embereknek. Beszámoltunk a nagy vihart kavart bázis-szállásról
szóló törvénymódosításról és a 2007. október 25-én ezzel kapcsolatban megtartott nyílt vitáról. A
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei igazgatója a BMSZKI új nappali melegedőiről és azok tervezett szolgáltatásairól számolt be.
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„FEBRUÁR 3”
A szokásos 2007. évi februári kérdőíves adatfelvételhez 13 vidéki város csatlakozott. A szolgálatok
több mint 7.000, utcán élő vagy szállón lakó hajléktalan ember adatait gyűjtötték össze ezen a napon.
Az eredmények röviden:
1. Csökkent a 30 év alattiak aránya a Budapesten élő hajléktalan emberek között (1999-ben 12%
volt 2007-ben 7 %).
2. Folyamatosan növekszik az 50 és 60 éves kor közöttiek aránya a budapesti hajléktalanok között
(1999-ben 23% 2007-ben 38%).
A hajléktalan emberek egészségi állapotának változása
Budapesten

3. A nők aránya változatlan; 1999. óta a Budapesten
élő hajléktalan emberek között minden ötödik nő.

1999. - 2007.
100%

4. Úgy, mint minden évben, a Budapesten megkérdezett hajléktalanoknak most is csak egy kicsivel
több, mint a fele munkaképes (55%).

80%
60%

5. A több mint tíz éve hajléktanok aránya a vizsgálat
nyolc éve alatt megduplázódott (15%-ról 32%-ra
nőtt).
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6. A 2007-ben Budapest közterületein megkérdezettek között a több mint 10 éve hajléktalanok aránya
37%-ra növekedett. 2006-ban arányuk 26% volt.
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7. A megkérdezettek fele kerül utcára, amikor hajléktalanná válik,
másik felük rögtön szállóra megy lakni (aludni), miután hajléktalan lesz.
8. A 17, 40 és 71 éves kor az, amikor valaki leginkább utcára kerülhet Budapesten.
9. A 20, 41 és 75. életévükben kerülnek a leginkább budapesti
hajléktalan szállóra az emberek.

LEÉ JÓZSEF: NÉGYKEZES
Kopottas hangszer. A billentyűzeten
átfázott kolduskéz tétováz.
Csak néhány akkord
zokog fel fájdalmas vesztesen:
az ég tovább csobbanó fohász.
Az aggastyán hallgatja
döbbent csendesen,
tehetetlenül tördelő két kezét.
Elrejti arcát. Ember ne lássa meg
könnyezni nincstelen istenét.

10. A fővárosban élő hajléktalanok harmada 100 Ft alatt költött
2007. február 3-án, másik harmaduk több mint száz forintot, de kevesebb, mint ezer forintot. A
megkérdezetteknek csak 10%-a költött 2.000 Ft feletti összeget az adatfelvétel napján.
11. A valamilyen munkajövedelemmel rendelkező hajléktalan emberek számának növekedése nem
folytatódik. A munkajövedelmekkel rendelkezők aránya nem tudja jelentősen meghaladni a 60%ot.
Egyre kevesebb hajléktalan ember mondja magát magányosnak: 1999-ben a szállólakók majd 80%a mondta magát magányosnak 2007-ban már csak fele. A szállón lakók egyre inkább a szállójukon
lakókat tekintik társaiknak.
JOGVÉDŐ FÓRUM
A Hajléktalanok Jogvédő Fóruma 2000 szeptembere óta működik a Menhely Alapítvány Módszertan
keretén belül. A programban azoknak az embereknek nyújtunk jogi segítséget, akiket hajléktalanságuk miatt ért hátrány, sérelem, illetve – szintén program részeként –, azoknak, akiket a lakásvesztés
fenyeget. Ez utóbbi, már második éve működő program célja a lakásvesztés megelőzése. 2007-ben
elkészült a program első éves tapasztalatait összefoglaló kiadványunk, amely felhívja figyelmet lakásvesztés veszélyeire. A kiadvány címe „Az én házam az én váram?”, amely a weboldalunk átalakítsa miatt jelenleg csak a http://guralyz.extra.hu helyen érhető el elektronikus formában.
A segítségnyújtásnak három fő csoportja van:
Alaptevékenység
Ügyfélfogadást a korábbi évek gyakorlatának megfelelően továbbra is minden hétfőn 9-13 óra között
tartottunk a Kürt utcai Ügyfélszolgálati Irodán. Az érintettek – egyrészt a hajléktalanságuk miatt joghátrányt szenvedett emberek, másrészt az őket segítő
A több mint tíz éve hajléktalan emberek arányának
személyek, illetve intézmények – személyesen, telefonon
változása Budapesten
2000. - 2007.
és levélben is felvehették velünk a kapcsolatot, előadhatták a panaszaikat, az őket, illetve a segített személyeket
ért sérelmeket. Minden esetben megpróbáltunk valamilyen jogi segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak. Az
esetek egy részében egyszerű jogi tanácsadással tudunk
segíteni, másik részében pedig jogi eszközökkel, illetve
írásos panasszal, személyes közbenjárással, vagy a nyilvánosság segítségével próbáltuk megoldani az ügyeket.
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2007-ben 74 ember vagy szervezet részéről érkezett
megkeresés a Hajléktalanok Jogvédő Fórumához. Az
esetek 79 %-ában egyszeri tanácsadást nyújtottunk, ez64
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zel segítve az érintettnek
ügye jogi rendezésében, 21
%-ban közbenjárással, így
írásos panasszal, telefonos
kapcsolat felvétellel, hatósági eljárás kezdeményezésével, jogalkotóhoz benyújtott
indítvánnyal, vagy a nyilvánosság segítségével próbáltuk megoldani az ügyeket.
Egyre nagyobb számban kerestek meg minket telefonon
szociális munkások klienseik ügyében ügyfélfogadási időn kívül is. Természetesen minden ilyen
esetben adtunk jogi tanácsot, segítettünk az adott probléma lehetséges megoldását megtalálni.

Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

Az egyszeri tanácsadással megoldott ügyek esetében családjogi, örökösödési jogi, valamint egyéb,
pl. közüzemi számlatartozással, rabszolgáztatással, a hajléktalan személyek hivatalos okirataival való visszaélésekkel kapcsolatos ügyek voltak a jellemzőek, míg a hosszabb lefolyású esetek nagy részében kifizetetlen munkabérük és munkavállalóként ért diszkriminatív bánásmód miatt, hajléktalanszállókon ért atrocitások, illetőleg kilakoltatás kapcsán fordultak hozzánk ügyfeleink. Nőtt azoknak az
eseteknek a száma, amelyekben válóper, illetve családon belüli erőszak miatt keresték fel a Jogvédő
Fórumot, s továbbra is gyakori probléma a hivatalok és hatóságok szabálytalan eljárása a hajléktalan
emberek ügyeinek intézése során.
Sajnos lassan már minden évben előforduló ügyünk a rendkívüli halálesettel kapcsolatos rendőrségi
megkeresés. A vizsgálat lezárult, nem állapított meg felelősséget, mulasztást a mentő, illetve a mentőorvos részéről. Az OMSZ is írásban tájékoztatott bennünket saját vizsgálatáról, mely a hozzánk érkező panasszal ellentétes állításokat tartalmazott, így az ügyben a panaszos (az ügyet hozzánk eljuttató, a mentőt a később elhunyt személyhez kihívó szomszéd) jelentkezését várjuk, hogy szükség
esetén további lépéseket tegyünk.
Továbbra is problémát jelentett, hogy a panaszokban megfogalmazott sérelmek az ügyek nagy részében nem volt bizonyíthatóak – vagy azért, mert nem voltak tanúk, vagy azért, mert a panasztételből származó konfliktus felvállalása nem volt elvárható a nehéz helyzetben levő embertől. Programunk ezekben az esetekben jelzőrendszerként mű50 és 60 év közötti hajléktalan emberek arányának
ködött: az adott terület működéséért felelős szeméváltozása Budapesten
1999. - 2007.
lyeknek, szerveknek a tudomására hoztuk a tapasz40
talt problémákat.
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A konkrét ügyfélfogadási időn kívül, szükség szerint
foglalkozunk a hozzánk beérkező panaszok kapcsán felmerült jogi kérdésekkel, így például a vonatkozó jogszabályok értelmezésével, esetenként azok
módosításának, pontosításának szükségességére
felhívjuk a jogalkotók figyelmét. (pl. önkormányzatok
hajléktalanokat érintő helyi rendeletei, jogszabály
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alkalmazásával kapcsolatos, azzal ellentétes gyakorlata, lakcím-nyilvántartási törvény ellentmondásainak feloldása, illetékességi szabályok anomáliái, stb.)

2007. évi tevékeny-

Jelenleg egy, jogszabály módosítására, pontosítására irányuló ügyünk van folyamatban: a lakcímnyilvántartási törvény és a lakcím használatával (pl. illetékesség) kapcsolatos jogszabályok módosítására vonatkozóan már korábban megírt anyagunkat aktualizáltuk, kiegészítettük, az illetékes minisztériumokhoz benyújtottuk. Ennek eredményeként
A hajléktalanná válás útjai a 2007. február 3-án Budapesten
2007 áprilisában a Szociális és Munkaügyi Minisztémegkérdezett hajléktalan emberek válaszai alapján
rium meghívására szakmai egyeztetésen vettünk
részt. Tekintettel arra, hogy a Szociális Törvény illetékességre vonatkozó szabályainak 2007. január 1először utcán
lakott, később
jén hatályba lépett módosítása kaotikus állapotokat
szállóra került
először szállón
eredményezett (mint azt sok hozzánk forduló szociámióta hajléktalan
35%
lakott, aztán
lis munkás elmondásából megtudtuk), ez ügyben küutcán él (nem
utcára került
amióta
v olt még szállón)
lön megkerestük az illetékes minisztériumot, vázolva
9%
hajléktalan
14%
a jogszabályhely értelmezésével kapcsolatos probszállón v an (nem
lémákat és javaslatot téve a konkrét módosításra.
v olt még utcán)

ségéről

42%

Sikerült elérnünk, hogy a jogszabály szövegét oly
módon változtassák meg, hogy abból kiderüljön, hogy
a tényleges tartózkodás helyének figyelembe vételére
csak abban az esetben kerüljön sor, amikor két lakcímmel rendelkezik valaki. Ezzel továbbra is fennáll annak veszélye, hogy egyes önkormányzatok lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezőknél a
tényleges ott-tartózkodást az illetékesség további feltételének fogják tekinteni, de legalább az egy
címmel rendelkezők esetén elhárult a veszély. Egyúttal, a változtatás megtörténte miatt, a korlátozó
értelmezés jogosultsága is veszített az evidenciájából: egyre világosabb, hogy a jogalkotó az illetékesség megállapítását kiterjeszteni, és nem szűkíteni akarta.
Az év végére zárult le az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt indított ügyünk, ahol sérelmeztük az
egyik bank bankkártya kibocsátásával
kapcsolatos gyakorlatát, a lakcím nélküli emberekkel kapcsolatos diszkriminatív eljárását. A Hatóság több tárgyalást tartott az ügyben, melyeken részt
vettünk, s melynek eredményeként határozatba foglalt egyezség keretében a
bepanaszolt bank vállalta, hogy igényünknek megfelelően megszünteti korábbi gyakorlatát, és ennek megfelelőn
módosítja ügyviteli szabályzatát. Ez
meg is történt, mint az a részünkre is
megküldött szabályzatból kiderült.
Lakással, lakhatással kapcsolatos
ingyenes jogi tanácsadás
A jogi tanácsadás mobiltelefonon munkanapokon 12 és 14 óra között, szeDvorcsák Gábor munkája

66

mélyesen pedig telefonon történő egyeztetés alapján minden hét péntekén 9-12 óra között volt elérhető a jelentkezők, érdeklődők, segítséget kérők számára.
Szolgáltatásunkról az érintettek a kerületi családsegítőkhöz eljuttatott tájékoztató anyagunkból, a Budapesti Piac című ingyenes újságból, illetve néhány kerületi lapból értesülhettek. Sajnos csupán elvétve került hozzánk ügyfél a kerületi családsegítőktől, néhány esetben a szociális munkás fordult
hozzánk telefonon kliense ügyében, az esetek nagy részében az újságból illetve
TB KÁRTYA
ismerősöktől szereztek rólunk tudomást a hozzánk fordulók.
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Hideg, szeles téli este. Két napja csak esik.

2007-ben összesen 366 telefonos megkeresés érkezett, ennek alapján 74 esetben Minden csupa víz. Egy általam kedvelt emlátogatok valahol Zugló szívében, aki a
személyes tanácsadást biztosítottunk. Alapvetően a megkeresések tartalma szerint bert
következő felkiáltással fogad:
adtunk személyes tanácsadásra időpontot. Eszerint az egyszerűbb ügyekben (mint - Képzelje kedves Szilvike, mi történt velem! Olyan nagy bajban vagyok, mindenem
pl. lakáseladáshoz kapcsolódó adó és illeték vonzatokkal, örökléssel, haszonélve- elázott, és a Kürtbe is mennem kell… nafontos!
zeti joggal kapcsolatos kérdések) telefonos tanácsadást biztosítottunk, míg szemé- gyon
- Miért, mi történt magával Péter? – kérdelyes konzultációra azoknak adtunk lehetőséget, akiknél az ügy jellege ezt feltétlenül zem aggódva….
- Hát nagy a baj Szilvike drága, képzelje, ma
megkövetelte. Ilyen esetek voltak elsősorban: a lakás eladás, vétel, csere előtti ál- reggel elszívtam a TB Kártyámat!
talános tanácsadás, a lakáshitel felvétel veszélyeinek, jogi következményeinek taglalása, a szerződések aláírás előtti véleményezése, az önkormányzati lakás bérleti jogával, bérleti
jogviszony megszüntetésével, díjhátralék jogi következményeivel, önkormányzati lakás megvásárlásával, fiktív lakáscserékkel, azok veszélyeivel kapcsolatos jogi tanácsadás.
Általános tapasztalatként továbbra is elmondható, hogy a hozzánk fordulók rendkívül bizonytalanok,
járatlanok a lakással, lakhatással kapcsolatos kérdésekben. Egy részük nehezen szembesül a lakhatással kapcsolatos problémáival, nem számol a lakásvesztés reális veszélyével, azzal, hogy elveszítheti meglévő lakását, vagy a lakásszerzés sikertelenségével. Vannak, akik olyan lakáshitelt vesznek
fel, amely már a felvételkor vállalhatatlan volt. Azután vannak, akik teljesen tájékozatlanok a lakáshoz
jutás tekintetében. Továbbra is rendkívül gyakori (elsősorban az idős emberek között) a tulajdonjog,
a haszonélvezet (és az özvegyi jog), a lakásra terhelt jelzálogjog tartalmával, kereteivel, korlátaival,
illetve a lakáshoz kapcsolódó adó-és illeték szabályokkal kapcsolatos tájékozatlanság, pedig ezek
ismerete nélkülözhetetlen a biztonságos lakhatás megőrzéséhez.
Események:
Ennél lejjebb már nincs, avagy a bázis-szállóról szóló vita a MAMO-nak helyet adó Szentkirályi
utcai létesítményben
Hosszúra nyúlt átalakítási munkálatok után a nyár
végén elkészült a VIII. Szentkirályi utca 22-24. szám
alatt a KVI-tól pályázati úton használatba kapott
egykori pártobjektumban a „Tégy az emberért” Információs és Oktatási Központ. Ide költözött a Menhely Alapítvány Módszertan.
2007. október 25-én délután 15 órakor nyílt szakmai
vitát rendeztünk a sátorszállóként elhíresült új intézménytípus létrejöttéről, tartalmáról és lehetséges
következményeiről. Az eddig egyetlen nyilvános vitában részt vett az ellátók részéről szinte mindenki,
aki szakmapolitikai kérdésekbe kompetens. A tör-

67

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

vényjavaslat előterjesztője Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi nem tudott jelen lenni, a parlament szociális bizottságát az elnök, Korózs Lajos képviselte. Az ötletgazda Bogdány János és Ottmár Terézia is
jelen volt. És jelen volt Vecsei Miklós, aki éppen a bázis-szálló létrehozása körüli skandallumra hivatkozva mondott le miniszteri- megbízotti hivataláról.
Az ötletgazdák szerint a hajléktalan emberek nyugalmat akarnak, amelyet a szállók nem tudnak biztosítani szemben a sátorral, amelyről azonban nem derült ki, hogy egy-két személyes vagy nagy katonai sátor lenne-e. Az indoklás szerint az ötletgazdák, mint volt hajléktalanok ismerik a hajléktalan
emberek szükségleteit, míg az ellátás más képviselői nem, mivel még nem voltak hajléktalanok.
Korózs Lajos a szociális bizottság részéről egy olyan baklövésnek nevezte a jogszabályt, amelyet a
jövőben – minél előbb – korrigálni szükséges. A jelen lévő hajléktalanellátók valamennyien elfogadhatatlannak nevezték ezt a fajta ellátást. A minisztérium is egyetértett a szakmai szervezetekkel.
Alkotmánybírósági beadvány a kapacitás-szabályozás ellen
2007-ben ismét megjelent egy, a civil szervezeteket hátrányosan megkülönbözető kormányrendelet.
Eszerint a szociális ellátást működtető civil szervezeteknek egy külön eljárásban be kell fogadtatniuk
az újonnan létrehozni szándékozott ellátásaikat, és csak ezt kövezően jogosultak normatív állami
támogatás igénybevételére. Az önkormányzati és az egyházi fenntartású intézményekre ez a jogszabály nem vonatkozik, ők a működési engedély
birtokában továbbra is automatikusan jogosultak a
támogatásra.
Ez fajta jogszabályalkotás azoknak a döntéseknek a
nyomdokain jár, amelyek szerint például az egyházi
kiegészítő támogatás nem keletkeztet hátrányokat,
és amely szerint a szociális biztonság intézményeken keresztüli megvalósítása nem keletkeztet az
igénybevételre jogosultak számára semmiféle hozzáférési garanciát. A jogszabály megjelenése miatt
az Alkotmánybírósághoz fordultunk.
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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 2007. ÉVI KÖLTSÉGEIRŐL
1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő

7 809,55

11,16

3.1.2.

Szociális Szolgáltató Iroda

5 115,24

7,31

3.1.3.

Gondozási Központ

20 821,30

29,74

3.1.

Gondozási Központ bérköltség

24 087,98

34,41

3.2.

Módszertani Egység

2 273,19

3,25

3.3.

„Vajda 3” Menhely

5 249,14

7,50

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

4 643,60

6,63

70 000,00

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)

11 082,4

15,83

a szolgáltatások működési költségei

19 657,49

28,08

a szolgáltatások bér-, bérjellegű költségei

29 063,39

41,52

amortizáció, karbantartás, felújítás, pótlás

10 196,72

14,57

70 000,00

100,00

összesen
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1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

2007. 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

1 895,31

24,27

3.1.1.2

a szolgáltatások működési
költségei

5 151,62

65,97

3.1.1.3.

amortizáció

762,62

9,77

7 809,55

100,00

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

238,24

4,66

3.1.2.2.

szolgáltatások működési
költségei

3 779,66

73,89

3.1.2.3.

amortizáció

1 097,34

21,45

5 115,24

100,00

Szociális Szolgáltató Iroda összesen
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3.1.3.

Gondozási Központ

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

3.1.3.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

7 203,58

53,81

3.1.3.2.

szolgáltatások működési
költségei

7 918,50

28,43

3.1.3.3.

amortizáció

5 699,22

17,77

Gondozási Központ összesen

20 821,30

100,00

3.1.

3.1.1.

Gondozási Központ bérköltség

bérköltségek

Gondozási Központ bérköltség összesen

3.2.

Módszertani egység

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

24 087,98

100,00

24 087,98

100,00

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

3.2.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

0,00

0,00

3.2.2.

szolgáltatások működési
költségei

1 525,81

67,12

3.2.3.

amortizáció

747,38

32,88

2 273,19

100,00

Módszertani egység összesen

71

2007. évi tevékenységéről

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2007. évi tevékenységéről

3.3.

"Vajda 3" Menhely

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.3.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

990,45

18,87

3.3.2.

szolgáltatások működési
költségei

298,19

5,68

3.3.3.

bérköltségek

2 964,24

56,47

3.3.4.

amortizáció

996,26

18,98

5 249,14

100,00

"Vajda 3" Menhely összesen

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

ráfordított
támogatás

költségek megoszlása

(e Ft)

(%)

3.4.1.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások

754,82

48,56

3.4.2.

szolgáltatások működési
költségei

983,71

21,18

3.4.3.

bérköltségek

2 011,17

11,01

3.4.4

amortizáció

893,90

19,25

4 643,60

100,00

Práter utcai Nappali Melegedő

70 000,00

Mindösszesen
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2.1.

közvetlen pénzbeni, természetbeni juttatás

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

2.1.1.

élelem

4 795,40

43,27

2.1.2.

segély

3 197,04

28,85

2.1.3.

gyógyszer

1 228,25

11,08

2.1.4.

albérlet

1 371,03

12,37

2.1.5.

ruházat

490,68

4,43

11 082,40

100,00

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
(%)

5 279,55

26,86

61,75

0,31

posta és telefon költségek

4 291,10

21,83

2.2.4.

ügyviteli költségek

3 387,10

17,23

2.2.5.

egyéb

926,90

4,72

2.2.6.

gépkocsi üzemeltetés

1 154,80

5,87

2.2.7.

Nyomda, hirdetés, reklám

348,70

1,77

2.2.8.

biztosítás

1 027,88

5,23

2.2.9.

ügyvédi ktg

531,00

2,70

2.2.10.

illeték

5,05

0,03

2.2.11.

takarítás

433,37

2,20

2.2.12.

irodaszer, nyomdaköltség

65,09

0,33

2.2.13.

szállítás, taxi

230,07

1,17

2.2.14.

oktatás

609,76

3,10

2.2.15.

előfizetési díjak

147,67

0,75

2.2.16.

anyag ktg

1 157,70

5,89

19 657,49

100,00

a szolgáltatások működési költségei összesen
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2.3.

a szolgáltatások bér, bérjellegű költségei

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

23 493,16

80,83

tandíj, ösztöndíj

3 280,23

11,29

megbízási díjak

2 290,00

7,88

29 063,39

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)

(%)

3 525,82

34,58

karbantartás gépkocsik

823,06

8,07

2.4.3.

karbantartás ügyviteli gépek

501,13

4,91

2.4.4.

karbantartás egyéb eszközök

9,74

0,10

2.4.5.

terv szerinti értékcsökkenés

5 336,97

52,34

10 196,72

100,00

2.4.1.

karbantartás épületek

2.4.2.

amortizáció összesen

70 000,00

Mindösszesen
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