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Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

A Menhely Alapítvány 2008. évi munkájáról szóló beszámolóban szereplő fotókat

Bazsa Tibor Zsolt és
Toplak Zoltán

a fedőlapot

Halmi Dezső,

a szerzők megjelölésével feltüntetett verseket és grafikákat

a „Fedél nélkül” alkotói

készítették.

KÖSZÖNJÜK, HOGY ENGEDÉLYEZTÉK MEGJELENÉSÜKET.

2

Beszámoló a

BEVEZETÉS

Menhely Alapítvány

2008. évi tevékenyA Menhely Alapítványt 1990 januárjában, a Blaha Lujza téren zajló hajléktalandemonstráció hatására
ségéről
hozta létre a Fővárosi Tanács VB és négy civil szervezet: a Szeta, a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, az Újpesti Családsegítő Központ, az Oltalom Karitatív Egyesület.
SÁRKÖZI LÁSZLÓ:
Alapítványunk Magyarországon az első olyan független, világi szervezet,
EGY KÖLTŐNŐNEK
mely a fedél nélkül lévő, hajléktalan, otthontalan emberek helyzetének
megváltoztatása, az ilyen helyzetbe kerültek segítése, ezeknek a helyzeNemes Nagy Ágnes
Utazás
teknek a megakadályozása, enyhítése érdekében jött létre, és működik
(3,szakasz)
Hajnal
létrehozatala óta. A kuratórium elnöke Dr. Győri Péter, tagjai Csongor AnÉs egy világot.
na és Tánczos Éva.
Helyükön, a hegyek.

Alapítványunk tevékenysége kiterjed a tartósan kiszorultak, kiilleszkedettek, fedél nélkül élők krízishelyzetének enyhítésétől a hosszabb-rövidebb
ideje hajléktalanként, intézményekben élők támogatásán keresztül a biztonságos otthonnal nem rendelkező, albérletekben, szívességi lakásokban, munkásszállókon meghúzódó emberek szociális ügyeinek az intézéséig – az otthontalanság minden megjelenési formájára.
Vallott értékeink közé tartozik, hogy a közvetlen segítségnyújtás is csak
összefogással, a különböző szervezetek és emberek együttműködésével
lehet eredményes. Ezért az alapítvány folyamatosan jelentős szerepet vállal a hajléktalanellátó szervezetek, illetve az egyéb társszervezetek tevékenységének szakmai és mindennapi koordinálásában. (Regionális diszpécser szolgálatok, budapesti utcai szolgálatok, krízis autók, éjjeli menhelyek stb.)

Nagy fák alatt kicsiny szerelmesek,
mély barlangokban bujdokló szavak,
vízben, virágban visszhangozzanak
s a tengerből már felmerüljenek,
mint hajnalodó, biztos szigetek,
kinek a pálmák és kinek a nap
s a költőnek a születő szavak.

IX/3.
…mély barlangokban bujdokló szavak,
melyekre idők szikla csendje fekszik,
a ki nem mondott ősz s halott tavasz.
Az ember tette Istennel vetekszik
s testében érti meg, hogy a halál
gyerekkeze játékszerként talán
már holnap összetörheti. S veszekszik
sorssal, önmagával, viccet gyárt, élcet,
könyvet ír, bánt, káromkodik olykor,
keveri e fogalmakat sokszor;
a szó – ugyanaz: kard lehet, vagy éppen

A közvetlen segítségnyújtáson túl hangsúlyozottan fontosnak tekintjük a
hajléktalan helyzetbe került, vagy ilyen helyzettel fenyegetett emberek
gyógyír. A szép, mind apró mozzanat:
emberi méltóságának tiszteletben tartását, autonóm és felelős döntési levégre vidámság, valóság, vég s végzet
vízben, virágban visszhangozzanak…
hetőségeik méltányos elismerését, ennek erősítését, a különböző módon
otthontalan helyzetbe kerültek érdekeinek kifejezését és védelmét, illetve
az ilyen helyzetek megelőzését. A Menhely Alapítvány alapértéke, hogy minden embernek alapvető
joga van ahhoz, hogy – mind jogilag, mind fizikailag, mind társas kapcsolataiban - biztonságban érezhesse magát egy helyen:
egy lakásban, egy településen, egy hazában. Alapítványunk alapcélja, hogy ez a
lehetőség valóban mindenki
számára elérhetővé váljon,
ettől a lehetőségtől senki ne
legyen megfosztva. A Menhely Alapítvány alapértékei
és alapcéljai röviden is
kifejezhetőek a „Mindenkinek legyen otthona!” mottóval.
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Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. 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

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

- Fedél nélkül – Hajléktalanok lapja
- Szociális Szolgáltató Iroda
- Gondozási Központ
- Diszpécser Szolgálat
- Krízisautó
2.) Práter – „Vajda 3” Egység
- Hajléktalanok Szociális Otthona
- Éjjeli Menedékhely
Lábadozó

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

- Nappali Melegedő és Csomagmegőrző

Bp. VIII. Vajdahunyad u. 3.
vezető: Sebestyén Szabolcs

Tel/fax: 334-3965

- Nappali Melegedő – Európa Szoba
Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat
Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Bp. VIII. Práter u. 29/b.
vezető: Aknai Zoltán

Tel/fax: 333-5998

Bp. VIII. Szentkirályi u. 22-24.
vezető: Gurály Zoltán

Tel/fax: 789-6277

3.) Menhely Alapítvány Módszertan

A 2008-as év legnagyobb kihívása számunkra az volt, hogy az előző időszakban létrehozott új intézmények, szolgáltatások működését stabilizáljuk, beépítsük alapítványunk életébe, illetve eközben változó társadalmi, gazdasági környezethez alkalmazkodva rugalmasan reagáljunk az új igényekre.
2008. január 7-étől „Vajda3” Menhelyünkön 100 férőhelyes nappali melegedő működik. A szolgáltatáshoz kapcsolódva az épület „hangár” részében 594 szekrényes csomagmegőrzőt alakítottunk ki.
Létrehozásával elsősorban az utcán, illetve éjjeli menedékhelyen élő emberek számára szerettük volna lehetővé tenni tárgyaik biztonságos megőrzését. Szolgáltatásunkat 2008LEÉ JÓZSEF:
ban 24.004 alkalommal vették igénybe a fedél nélkül élő emberek, az utolsó
A JELZÉS DILEMMÁJA
negyedévre az összes szekrény megtelt. Az intézmény részletes bemutatáNe szólj szám,
sa szakmai beszámolónk 57-61. oldalán olvasható.
már belezúg fejem,
A késő délutáni órákban önkéntesek bevonásával élelmiszert osztunk Kürt
utcai és Práter utcai nappali melegedőinkben. Az „Öt órai tea” programot
melegedőnként maximum napi 100 adagra terveztük. Meleg teával és
szendvicsekkel várjuk a hozzánk betérőket, az alapanyagokat a kenyér és
vaj kivételével jellemzően adományok felhasználásával biztosítjuk. Elkészítését és kiosztását egy szociális munkás segítségével intézményenként 2-5
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s ki érti meg:
giling-galang?

A nyelvem lóg,
és rángat egy kötél.
Sűrű a csönd,
mit ér el itt a hang?
Tán felfigyel.
- Hallod te is?
Valahol egy harang...

önkéntes végzi, ebben a projektben összesen 4050 önkéntes munkatárssal működünk együtt. 2008ban Kürt utcai melegedőnkben 20.355, Práter utcai
melegedőnkben 8.827 alkalommal vacsoráztak a
rászorulók. Decemberben a Pécsi Dohánygyár 23,4
millió forint adománnyal támogatta projektünket,
ezzel lehetővé válik, hogy 2009-ben minden rászoruló meleg vacsorát kapjon. A programok részletes
bemutatása a beszámoló 9-10. és 62-63. oldalán
található.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

2008-ban már teljes kapacitással működött az előző évben kialakított „Tégy az emberért” néven Információs és Dokumentációs Központ, mely a VIII.
kerület Szentkirályi utca 22-24. szám alatt található.
Az intézményt 12 szociális ellátással foglalkozó
szervezetből álló konzorcium működtetni, ennek
vezetője a Menhely Alapítvány. Az elmúlt időszakban helyet biztosítottunk kiállításoknak, konferenciáknak, sajtóbeszélgetéseknek, továbbképzéseknek, illetve különböző szervezetek „munkaállomásokat” hoztak létre, valamint ide költözött módszertani egységünk is.
FILOFAX

Az elmúlt időszakban tovább folyt
és többszöri „póttámogatást” követően 2008 végén befejeződött az
EQUAL program megvalósítása,
melyben alapítványunk a BMSZKI
és a Fővárosi Szociális Közalapítvány konzorciumi partnereként vett
részt. Az „Együttes Erővel” – Munkaerő-piaci Reintegráció a hajléktalan-ellátásban című projektben a
Práter utcai Nappali Melegedő Álláskereső Iroda működtetésével, a
Fedél nélkül újság kiemelt terjesztői
munkacsoport létrehozásával és
EQUAL melléklet megvalósításával
vett részt. A projekt részletes leírása a szakmai beszámoló 21-22. és
66-67. oldalain olvasható.
Alapítványunk szociális munkásai
évek óta segítik otthontalan ügyfeleiket egészségügyi ellátásra való jogosultságuk rendezésében. Az
egészségügyi intézményrendszer

08.00 Andi kinyitja a Kürt ajtaját, és betódul a tömeg fürdeni.
09.00 Kihúzzuk a fiókokat a Kürtben, és kinyitunk az irodát.
09.07 A Sass Lajos is megérkezik, ma csak 7 percet késett.
10.25 Elfogyott a 15 darab ruhajegy.
10.26 A k’va anyámat szidják azok, akik másfél órája ruhajegyre várnak, és az orruk előtt fogyott el.
11.00 Krisztián a Mádiban elkezdi kitölteni a 4. rokkant nyugdíj kérelmet, és még nem unja!
12.00 A Vajdás bácsik ebédje sárgaborsó főzelék főt marhahússal.
14.00 Erika megkérdezi, hogy bezárhatja-e a kaput. Viki azt mondja, hogy igen, Kepe Robi az mondja,
hogy nem.
14.15 A Mádiban beszedik a személyi igazolványokat.
14.55 Ébresztőt és zárórát fújunk a Kürtben.
15.00 Zárna a Mádi, ha a váróban nem lennének még öten.
16.15 Még mindig csak egy önkéntes keni a Kürtben a zsíros kenyereket, Janka kezd idegeskedni.
17.00 Két önkéntessel megkenték a 12 kiló kenyeret, és kinyitja Janka a Zsírbár ajtaját.
17.15 Két éhes egymásnak esik a sorban állásnál. Janka szétválasztja őket, és az önkénteseket is megnyugtatja.
17.30 Jó esetben megérkeznek a Barossba a krízisautósok.
17.45 A Krízisautó önkéntese már biztos, hogy a Barossban van.
18.00 Beengedik a tömeget a Vajdába, három embernek még józanodnia kell a kapu előtti székeken.
18.05 Elindul a Krízisautó 5 zuglói és 4 belvárosi helyszínre.
19.30 A Vajdában mind a három ember kijózanodott, így ők is lemehetnek az ágyukhoz.
20.00 Van egy nyolcadik kerületi bejelentés, de a Práteresek nem veszik fel a telefont, így a Kürt utcásokat küldi a Diszpi a helyszínre.
20.30 Az utcások negyedórája keresik az embert, de nem találják. Szidják a Prátereseket a Diszpit a bejelentőt és az egész világot.
21.30 Krízisautósok a Vajda zsilipbe visznek egy embert, és megeszik a maradék sárgaborsó főzeléket.
01.45 Béla hazaviszi a krízisautós kollégáját.
03.15 Diszpécser felveszi a csepeli Rendőrkapitányság bejelentését.
03.18 Béla elindul a kollégáját felvenni.
03.30 Csepeli Rendőrkapitányságnál beültetik a Krízisautóba a cipő nélküli átfagyott embert.
03.45 A Dózsás doki megkérdezi, hogy miért pont most hozták a beteget?
03.50 Rövid huza-vona után az átfagyott cipőnélküli marad a lábadozón, és hazamennek a Krízisautósok.
04.15 Cseng a Diszpi telefonja.
04.16 A Diszpi felveszi a bejelentést, úgy hogy nem is ébred fel.
04.17 Cseng a Béla telefonja.
04.30 A helyszínen van a Béla és a kollégája is, az Elődbe viszik a szerencsétlent.
04.45 Az Elődben kirakják, de reggel már nem emlékeznek az egészre, mert álmukban intézkedtek.
05.00 A Vajdából elmegy az első munkába induló lakó.
08.00 Andi kinyitja a Kürt ajtaját, és betódul a tömeg fürdeni.
9.00 Kihúzzuk a fiókokat a Kürtben, és….
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átalakítása miatt azonban a korábbinál jóval fontosabbá vált ez a tevékenységünk, a közvetlen
segítségnyújtás mellett plakátokkal, szórólapokkal igyekeztünk felhívni ügyfeleink figyelmét a
kérdéskör fontosságára. A társszervezeteknél
dolgozó szociális munkások számára – annak
érdekében, hogy segítsük ezzel kapcsolatos
munkájukat – továbbképzéseket szerveztünk,
ügyintézési segédanyagot készítettünk, és a
szakmai fórumokon is elmondtunk minden ezzel
kapcsolatos információt.

2008 első felében a IX. kerület egy részében az
utcai szociális munkát ellátó Szalmaszál Egyesület megszüntette utcai gondozó szolgálatát.
Mind ők, mind a terület másik részét ellátó Családsegítő Szolgálat, mind a Ferencvárosi Önkormányzat megkereste alapítványunkat azzal,
hogy vegyük át az itteni ellátást. Így 2008 nyarán működési engedélyt kértünk és kaptunk erre Kovács Béla: Rózsi néni
az ellátási területre, illetve Közszolgáltatási Szerződést kötöttünk az önkormányzattal (normatív állami támogatást viszont csak 2009. január 1-jétől fogunk kapni). Így alapítványunk már három utcai
gondozó szolgálatot üzemeltet (Józsefvárosi és Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat). A Külsőferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálat 2008. július 1-jétől működik. A kerületrész érdekessége, hogy
több olyan terület is található itt, ami tömegközlekedéstől viszonylag távolabb van; volt ipartelep,
vagy nagyobb zöldterület. Ezeken a helyeken olyan utcán élő embereket, csoportokat „kolóniákat” találtunk, akik stabil lakhatásként használják fabódéikat, és általában a környéken rendszeresen alkalmi munkákat vállalnak. A velük való utcai munka inkább rendszeres kapcsolattartást igényel, segítségre akkor van szükségük, ha valamiben hiányuk van, vagy valamilyen általuk nehezen megoldható
problémával találják magukat szemben (pl. éppen nincs eleHOME – LESEN
gendő tüzelőjük, vagy különböző ügyintézési problémájuk
Home – lesen a homeless, 1 padot keres
van). 2008. július 1. és december 31. között a IX. kerületben
De nem jó az öt és hat keres
8. kereszt alatt nyílik az Oltalom
65 emberrel összesen 185 alkalommal találkoztunk. Ők 85
Ó hatalom és szeretet éhes, a híre kétséges
A viszony mérges és mesterséges én nem szítom
esetben kaptak tőlünk valamilyen tárgyi eszközt (takaró, hálóKinek 1 kis magyar szinkron
Miként
zsák, élelmiszer), és 19 fedél nélkül élőt szállítottunk hajléktaHabnak a szifon, retro stílusban
lanellátó vagy egészségügyi intézménybe.
Otthon helyett, úttalan utakon
A gondolat helyett inkább unalom
Az kifizetődőbb, nem őrjítő búbánatot cefrébe sűrít ő
„Csak a haver, én sosem kérem, én mindig józanul éltem
Aztán néhány napja, magam sem értem, másnaposan ébredtem a téren
Kétlem, hogy emlékeznék elvezetnek a téveszmék”,
Estébe nyúló olcsó borpárlatot tessék, az alsó polcról
Hat ásó elsősorban hat láb mélyre lapátol OK a munkasúlya nem húzza
Kezem - be, le vetem magam a sűrűbe vagy a mélybe,
A többségi társ a dalom elvárná végre, hogy leüljek a
mészárszékre
A 8 mmes tapre felveszik életem, már nem is tudom kivel, mikor, miért,
Hisz hol sincs – élveztem a sorokat no meg söröket,
Kerülném a giccset, hiába tettem meg a köröket
Maradt nektek a home, a kérdés: nekem meg lesz – e padom?

Az előző évhez hasonlóan 2008-ban is a Szociális és Családügyi Minisztérium és Fővárosi Önkormányzat által közösen
létrehozott Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány biztosította a Központi Régió intézményrendszerének működtetését, fejlesztését. Az ellátáshoz közelített finanszírozási rendszer tervezhetővé, kiszámíthatóvá és szükségletekre, problémákra érzékenyebbé
teszi a szolgáltatások működését, így hatékonyabban tudjuk
ellátni feladatainkat. A közalapítvány programjainak lebonyolí-
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tásában szakértőként több munkatársunk is közreműködött. A
külső férőhelyek finanszírozása lényeges előrelépés a segítKét szocmunkás beszélget a Kürtben:
- Te vagy ma a krízis?
séggel önálló lakhatásukat biztosítani tudó otthontalan embe- Nem, én vagyok az utca.
rek ellátásában, felhasználásával alapítványunk a bonos rendszert, és Práter utcai Nappali Melegedőnkben lakhatási programokat üzemeltet. Várhatóan a közeljövőben megjelenő TÁMOP 5.3.3 program fogja finanszírozni a hasonló projektek fenntartását, a benyújtására való felkészülést megkezdtük.
SZAKZSAGON

2008-ban a Menhely Alapítvány működésében a legfontosabbnak azt tekintettük, hogy intézményeink tevékenysége munkánk szakmai színvonalának megőrzése, és az új szolgáltatások „üzembiztos”
működtetése 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 2008. évi működéséről számolunk be.

KÜRT UTCAI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ÉS NAPPALI MELEGEDŐ
A Kürt utcai Nappali Melegedő a főváros egyik legforgalmasabb nappali ellátást nyújtó intézménye.
Célunk, hogy a hozzánk forduló emberek az alapvető információkhoz, ügyintézésekhez, ellátásokhoz
jussanak, és lehetőleg az egyéni élethelyzetekre szabott, személyre szóló segítséget kapjanak. Intézményünket az otthontalan emberek széles rétege - a fedél nélküliektől az albérletben élőkig – veszi igénybe, és ezeknek a tömeges igényeknek igyekszünk megfelelni.
2008. legfontosabb eredményének a 2007-ben elkezdődött változások folytatását és megszilárdítását
tekintjük. Melegedőnkben az Ingyen Net és az Öt Órai Tea programok beépültek alapvető szolgáltatásaink közé. Az igénybevétel módja, szabályai, az igénybevevők köre, illetve a szakmai feltételek kialakultak. Az év legnagyobb kihívását és egyben eredményét az önkéntes munkaerő „tömeges” alkalmazása jelentette. Önkénteseink a társadalom különböző rétegeit képviselik: fiatal egyetemisták,
dolgozó középkorúak és „inaktív” nyugdíjasok. Legtöbben az első, legkevesebben a középső csoportból kerülnek ki, és folyamatosan, húsz önkéntes rendszeresen – legalább hetente egy estén –
segít minket. Napi munkájukat az ügyeletet adó szociális munkás irányítja, beosztásukat, koordinálásukat, a nekik szóló teamet, esetmegbeszélőket az intézményvezető szervezi és vezeti. 2008 végétől
alapítványunk félállású önkéntes koordinátora toborozza a különböző egységeihez kerülő önkénteseket, köti meg velük a szerződéseket, és irányítja
őket az igényeknek megfelelően a különböző egységekhez. Önkénteseink a konkrét feladatok elvégzésén túl olyan szemléletet, hozzáállást és munkastílust hoznak magukkal, amelyből munkatársaink
és intézményünk is profitál szakmai munkája során.
Tevékenységük munkaerő megtakarítást jelent
számunkra, számukra pedig a kézzelfogható élmény szintjén teszi lehetővé a rászoruló emberekkel való törődést, segítést.
7

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Az elmúlt év másik jelentős változása Ügyfélszolgálati Irodánkat érinti. 2006-ban kezdtük el egy
olyan számítógépes program fejlesztését, amely
lehetővé teszi az eddig kartonokon tárolt adatok és
ügyintézések rögzítését, és amelynek használatával lehetővé válik az online ügyintézés, feleslegessé a papír alapú nyilvántartás. A programot, amely
JAWA alapon fut, úgy készítettük, hogy a nyilvántartásban szereplő emberek magán és hivatalos
levelezésének naprakész kezelését is szolgálja.
Készítője számítógépes rendszergazdánk, aki az
ELTE programtervező matematikus szakán végzős
hallgató. A technikai feltételeket 2008 végére ki
tudtuk alakítani (hálózatba kötött használt, de jó
minőségű számítógépekkel, hálózati nyomtatóval,
megfelelő bútorzattal). Decemberben a kartonos
nyilvántartással párhuzamosan elkezdtük élesben
való tesztelését, terveink szerint 2009 februárjában
már ezzel a programmal fogunk dolgozni. A legfontosabb előnye, hogy a manuálisan egyszer már
rögzített adatokat nem kell utólag számítógépes adatbázisban rögzíteni, továbbá a szükséges nyomtatványokat, kérelmeket a program automatikusan kitölti, az így felszabaduló időt az emberekre tudjuk fordítani. Használatával elkezdhetjük ügyfélszolgálatunk szakmai munkájának átgondolását, új,
az emberek igényeihez még jobban alkalmazkodó eljárások, esetleg szolgáltatások bevezetését.
1. Nappali Melegedő

2008-ban hétfőn, szerdán és pénteken 8-15 óráig, kedden és csütörtökön 8-16 óráig tartottunk nyitva. Öt Órai Tea szolgáltatásunk ezen felül működött, 17 órától 18,30 óráig. 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
A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek egészségi
szolgál intézményünk, továbbá a Fedél Nélkül utcaállapota 2008-ban
lap terjesztését, szerkesztését végző stábnak is he(összes adat 5 095)
lyet biztosítunk.
csökkent

átmenetileg
munkaképtelen

tartósan

munkaképességű

6%

munkaképtelen

6%

22%

munkaképes
66%

Melegedőnket 2008-ban 66.547 alkalommal keresték
fel a rászorulók (48.579 férfi – 73 %, 17.968 nő – 27
%), ami 264 fős napi átlag forgalmat jelent1. A legtöbben 2008. október 25-én kerestek fel minket, ekkor 425 ember járt nálunk. Az ügyfélszám emelkedését érzékelve 2009-ben még magasabb átlagforgalomra számítunk.
1. 1. Ingyen Net
Ezt a szolgáltatásunkat nem a tömeges igények
(2008-ban összesen 1.363 alkalom, 7 fős napi átlag)

1

2007-ben 231 fő
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miatt nyújtjuk, bár ha egy nagyobb különálló helyiségben a jelenlegi háromnál több számítógépen
Menhely Alapítvány
tudnának ügyfeleink internethez hozzáférni, akkor valószínűleg még több otthontalan ember venné
2008. évi tevékenyigénybe ezt a lehetőséget. A 2007-es indulásnál adományba kapott számítógépeket le kellett cserélségéről
nünk. A jelenleg meglévő használt, de megbízhatóan működő gépeket böngészésre, levelezésre tudják használni ügyfeleink. A nálunk internetezők jellemzően olyan emberek, akik valamilyen stabil, biztos lakhatással rendelkeznek, és legalább minimális számítástechnikai és internet felhasználói ismeretekkel bírnak. Ugyanakkor olyan emberek részéről is mutatkozott igény szolgáltatásunk iránt, akik
nem voltak szükséges ismeretek birtokában. Ők a Nyitott Ház keretén belül több ÖT ÓRAI TEA, EGY KICSIT MÁSKÉPP…
szervezett alkalommal szociális munkás 2007. Szeptember 3. Hétfő:
Az első nap problémamentesen zajlott…18-kor zárás, létszám: 24 fő.
kollégánktól tanulhatták meg a legszük- Szeptember 10. Hétfő:
A kiskorúakkal mi legyen?
ségesebbeket. Ügyfeleink a gépeket elő- Október 11. Kedd:
a nap is jó volt! Nem volt hiány semmiben, sem jókedvben, sem étvágyban, sem pedig ételben.
zetes bejelentkezéssel naponta négy, il- Ez
A májkrémes kenyér különösen nagy népszerűségnek örvend!
letve öt órán keresztül használhatják, November 6. Kedd:
Figyelem! Konyharuhák (tisztán és fitten találhatóak a merőkanalas fiókban (mikro alatti). Mert
egyénenként minimum fél órás időtar- Rita gondol rád!
Ja és újabb rekord: 89 fő.
tamban. Szolgáltatásunkat a jövőben is December 3. Kedd:
egy kis gáz: 1 önkéntes érkezett meg…
szeretnénk biztosítani, illetve amennyiben Volt
2008. Január 4. Péntek:
épületünk fizikai adottságain javítani tu- Semmi érdemleges.
Január 21. Hétfő:
dunk, akkor a szolgáltatás bővítését in- Zsír nem volt, alig van korong, lepecsételt cédulákkal dolgozunk, pirospaprika elfogyott, és a
hétfői önkénteseket csak szuperlatívuszokban tudom dicsérni.
dokoltnak tartjuk.
Február 4. Hétfő:
1. 2. Öt Órai Tea

Akivel probléma volt, és az önkénteseket zaklatta: Gábor. Kétszer iratkozott fel, nem tudjuk, melyik a helyes adata, többször több kaját akart. Piás is volt, ordítozott is, önkénteseket is fenyegette. Ajtóig kisérve és közölve, hogy ne látogassa az intézményt a következő Team-ig, ott döntés.
Március 6. Szerda:
Hiányzó sorszámos cetlik: 94, és 113-tól 120-ig!
Április 7. Hétfő:
Újabb rekord: 115 fő!
Május 6. Kedd:
Nappali bejegyzés: a szörp elfogyott, de megrendeltük, a szörpös ember még nem jött, a málnában van még…
Esti bejegyzés: már málnaszörp sincs, de minden rendben van!
Június 10. Kedd:
Lajos! Június 20-án nem leszek a zsírbárban Katalin.
Július 14. Hétfő:
74-en voltak, béke, boldogság, Go Croatia!
Augusztus 25. Hétfő:
127 fő!!!
Szeptember 8. Hétfő:
101 fő, a pék embernek szólva, a több napos száraz és lyukas kenyerek miatt, ma is volt pénteki
kenyér!
Október 9. Csütörtök:
Holnaposok! Némi szeletelt felvágott és tisztított hagyma a hűtőben.
November 13. Csütörtök:
Gabi, Judit +1 +2 új.
December 3. Szerda:
Van májkrém zsír helyett.
Pirospaprika lesz.
Van Fornetti adományban: egy adag 10-15 perc alatt sül ki, úgyhogy legkésőbb 16-kor kezdjétek
el sütni.
December 18. Csütörtök: Egy kedves barátom hozott egy doboz mandarint. Lehet osztani.

Az előzővel szemben az élelmiszerosztásra tömeges az igény. Szolgáltatásunkat 2008-ban összesen 20.334 ember
vette igénybe, ez 80 fős napi átlagot jelent. További sajátossága ennek a szolgáltatásnak, hogy míg a melegedő öszszes többi szolgáltatásának forgalma
függ az időjárástól (télen több – nyáron
kevesebb), addig ebben az esetben stabilan ugyanannyian veszik igénybe a nyári hónapokban, mint télen, sőt a legtöbben júliusban voltak (2.076 fő). Minden
hétköznap 17 órától nyitunk ki, vagyis a
melegedő egyéb szolgáltatásaitól időben
és térben is teljesen elkülönülten működik
a szolgáltatás. A kiosztásra kerülő hideg
élelmiszereket nagyáruházakban vásároljuk, ez két szelet vajas, zsíros, májkrémes, felvágottas, szalámis kenyeret jelent hagymával, amit
adományokkal tudunk változatosabbá tenni (savanyúság, szendvicsek, meleg étel, sütemény stb.).
Egy adományozónk segítségének köszönhetően pedig az ital automatából többféle szörp és tea közül választhatnak vendégeink. Látogatóink 60-70 % közterületen él, a többiek valamelyik éjszakai
szálló lakói. Az Összefogás Közalapítvány a téli időszakban (2007. 11. 01-jétől 2008. 03. 31-jéig és
2008. 11. 01-jétől 2009. 03. 31-éig) pályázati támogatással segíti programunkat, az elnyert összegből

9

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

a kiosztásra kerülő élelmiszereket szerezzük be. A kenyerek elkészítésénél és kiosztásánál egy szociális munkás kollégánk van jelen, és őt segíti három-négy önkéntes. Ők egyrészt nélkülözhetetlenek
az elkészítésnél – kiosztásnál, másrészt empátiát, hozzáállást, rugalmasságot hoznak magukkal, így
szociális munkás kollegánkkal együtt sikerül olyan légkört teremteni, amely nemcsak az osztásban
merül ki, hanem egyenrangú viszony kialakulására, kötetlen beszélgetésekre is módot ad. Ennek segítségével a hajléktalan emberek aktuális problémáin is megpróbálunk segíteni (információ, tanácsadás, ügyintézés, gyógyszer stb.), illetve állandó
vendégeink állapotát, sorsát folyamatosan figyelemmel tudjuk kísérni.
1. 3. Tisztálkodás, mosás
A nappali melegedőnkben tisztálkodási és mosási
lehetőséget is biztosítunk. Erre a szolgáltatásra nagyobb lenne az igény, mint amit az intézményünk
lehetőségei nyújtani tudnak. A tisztálkodáshoz
szükséges melegvizet két darab 120 literes gázmelegítős bojlerral és egy 150 literes melegvíztárolóval
tudjuk megoldani, ezzel a kapacitással naponta maximum tizenöt ember számára elég a melegvíz.
Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, sokmilliós beruházásra lenne szükség (megfelelő kémény az
átmenős rendszerű melegítéshez, vagy nagyobb kapacitású tárolók). A ruházat tisztításához ebben
az évben sikerült beszereznünk ipari automata mosó- és szárító gépet, de ezen kívül is szükség van
az ügyfelek által használt, kézzel kezelhető forgótárcsás mosógépre és centrifugára. A beszerzéssel
sikerült működési feltételeinken javítani, de a helyszűke és a mosás időigényessége miatt így is maximum 12 ember tud nálunk naponta ruházatot tisztítani. Biztosítjuk a szükséges törölközőt, szappant, sampont, borotvát, hajszárítót, és mosóport is. 2008-ban 3.962 ember tisztálkodott és mosott
nálunk, ami naponta átlagosan 17 főt jelent.
1. 4. Ruhaosztás, fényképkészítés
Épületünk pincerészében (a csomagmegőrzésre nem használt két kisebb helyiségben) lakossági felajánlásokból és adományokból származó ruhaadományokat tároljuk, és a
DVORCSÁK GÁBOR:
hét egy napján osztjuk ki a rászorulóknak. Az ügyfélszolgálatunkon kapott
SZÉTREPEDŐ
ruhajeggyel rendelkezők teljes ruházatot kaphatnak. Egy héten tíz ruhajeSzétrepedő
túlpakolt
gyet adunk ki (krízishelyzetben természetesen azonnal próbálunk segíteni),
ódon szekrény
a remény
ami a fellépő igények csekély részét fedezi, az osztást, válogatást, raktárovársz valamit
zást pedig a csomagmegőrzőben is dolgozó kollégánk végzi. 2008-ban
s hátadra nő
nagy mennyiségű és jó minőségű cipő és ruhaadományt kaptunk egy cégbeborít a repkény
től, amelyet folyamatosan osztottunk. Ruházatot 2008-ban összesen 456
marék por
s homu vogymuk
embernek tudtunk biztosítani.
mindenki s te meg én
Az Ügyfélszolgálati Irodánkon kapott fényképjeggyel van lehetőség igazolványképek készítésére is. Ezek általában szállóbelépőkhöz, bérletekhez
vagy más igazolványok elkészítéséhez szükségesek. A felmerülő igényeknek mind minőségben, mind mennyiségben meg tudunk felelni. 2008-ban
technikai fejlesztésként vásároltunk egy digitális fényképezőgépet és
nyomtatót. Ez egyszerűbbé és gyorsabbá tette munkánkat, és a fotók is
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láttiátuc,
ketté estek feleim
szét vagyok
s te meg epedő
Van-e alattad
lepedő?
halott vagy.
Hogy feléledj,
én kell legyek
a szemfedő.

A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda ügyfeleinek jövedelmi viszonyai
2008-ban

(összes adat 5.169)

egy éb
2%

alkalmi munka
rendszeres TB.

rendszeres

ellátás

önkormány zati

23%

7%

jobb minőségűek lettek. Ebben az évben 258 embernek
készítettünk fényképet.
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1. 5. Csomagmegőrző

Csomagmegőrzőnk szerda ki3%
vételével minden nap nyitva
ellátás
tart, összesen 306 ember
4%
munkanélküli
csomagját tároljuk, és szinte
ellátás
állandóan tele van. Raktáronincs jöv edelme
1%
63%
sunk kezeli, adja ki és veszi át
a csomagokat. Ügyfeleink a
megőrzőt érvényes csomagjeggyel és fényképes igazolvánnyal vehetik igénybe. A
csomagok tárolási ideje egyénileg változó, a három hónap körüli időtartam a jellemző. Ha valaki a
csomagmegőrzés lejáratát követő egy hónapig nem jelzi személyesen vagy írásban hosszabbítási
igényét, csomagját leselejtezzük. Csomagmerőzésre az általunk nyújtottnál sok éve jóval nagyobb az
igény. Ennek egy területileg nagyobb és működési módjában is különböző megőrző tud csak megfelelni. Ezt végiggondolva döntöttünk úgy, hogy a Vajdahunyad utcai melegedőben megpróbálunk egy
ezeknek a szempontoknak is megfelelő új szolgáltatást kialakítani.2 A nappali melegedőnk csomagmegőrző szolgáltatását 2008-ban összesen 3.996 alkalommal vették igénybe ügyfeleink, ez napi 20
fős átlagforgalmat jelent.
állandó munka

1. 6. Ügyfélszolgálati Iroda
Ügyfélszolgálati Irodánk nyitvatartási ideje nem változott, bárki jöhet hozzánk hétfőn, szerdán és pénteken 9-15 óráig, illetve kedden és csütörtökön 10-14 óráig pedig azokat várjuk, akik korábban már
felkerestek minket, és van személyi igazolványuk. Az ügyfélszolgálaton az alapvető információk közvetítésével, iratok pótlásával, beszerzésével és egyéb szolgáltatások biztosításával járulunk hozzá a
fedél nélkül élő emberek jövedelmi, szociális és egészségügyi helyzetének javításához. Számítógépes nyilvántartásunkban összesen 17.771 „aktív”
(vagyis az elmúlt öt évben minket legalább egyszer
felkereső) ügyfél szerepel. 2008-ban 5.870 különböző ügyfél (4.456 férfi – 76 %, 1.414 nő – 24 %)
járt nálunk. Összesen 20.019 alkalommal fordultak
hozzánk, és 41.262 ügyben nyújtottunk számunkra
segítséget. Egy ügyfelünk átlagosan háromszor
fordult meg nálunk, és két problémája megoldásában kérte segítségünket.
A legtöbben, 163 fő, 2008. február negyedikén fordult meg nálunk. Az elmúlt évek során nagyjából
azonos ügyfélszám mellett lassan, de folyamatosan

Pálinkás Imre munkája

2 A Vajdahunyad utcában működő csomagmegőrző tevékenységét a szakmai beszámoló 57-61. oldalán mutatjuk be
részletesen.
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csökkent az ügyintézések száma.3 Ennek oka lehet – a kedvezőbb jogszabályi környezeten kívül4 – a
hajléktalan emberekkel foglalkozó ügyfélszolgálatok számának növekedése, illletve a problémaorientáltabb működésük. A jelenleg még tesztelés alatt álló számítógépes nyilvántartási program
remélhetőleg a közeljővőben nálunk is gyorsabb, az emberkre és problémáikra több időt fordító
működési módot tesz majd lehetővé.
A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége 2008-ban

ügyintézés

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz.

Információ közvetítés, tanácsadás

739

704

627

698

633

613

684

294

624

609

594

507

7 326

Adókártya beszerzés

264

198

212

190

184

216

230

133

222

239

209

141

2 438

Lakcímbejelentés

88

77

55

48

58

43

49

15

44

65

47

38

627

Iskolai bizonyítvány beszerzés

24

17

5

9

5

11

6

0

10

8

5

6

106

Csomagmegőrző jegy kiadás

0

2

2

0

4

3

4

4

2

3

2

2

28

27

13

20

16

16

23

12

0

24

24

20

11

206

2

1

5

1

1

3

4

1

2

6

4

0

30

12

17

16

17

22

19

20

7

27

22

18

12

209

Anyakönyvi kivonatok beszerzése

204

202

196

192

162

172

206

122

226

243

180

105

2 210

Költségmentesség elintézése

541

503

423

420

375

398

454

250

501

477

374

284

5 000

Személyi igazolvány beszerzése

255

229

201

179

170

215

243

158

252

231

191

148

2 472

Lakcímkártya beszerzése

250

232

178

169

187

203

211

153

241

231

193

122

2 370

1 032

909

847

705

690

670

761

455

848

776

620

501

8 814

TAJ szám beszerzése, pótlása

258

203

194

180

174

194

222

129

216

238

190

137

2 335

Postacím biztosítása

239

288

233

191

179

167

179

133

181

214

166

137

2 307

98

135

133

149

142

144

133

75

108

138

122

121

1 498

8

15

14

12

8

12

19

5

17

5

9

7

131

79

93

78

71

86

47

53

11

56

77

56

22

729

137

96

56

49

56

81

78

25

38

48

45

58

767

Társszervezetekhez való átküldés

97

123

79

83

90

65

88

18

87

85

94

63

972

Ruhajegy kiadása

41

33

38

30

28

34

32

13

33

41

40

28

391

Segélyjavaslat kiállítása

35

41

34

29

27

21

21

1

18

20

26

23

296

4 430

4 131

3 646

3 438

3 297

3 354

3 709

2 002

3 777

3 800

3 205

2 473

41 262

Fénykép készítéshez jegy kiadás
Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása

Hajléktalan igazolvány kiállítása

Recept kiváltásának támogatása
Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egyéb irat beszerzése
Egészségbiztosítás beszerzése

összesen

Ügyfélszolgálati Irodánk segítséget nyújt iratok, okmányok beszerzésében (személyi igazolvány, lakcímkártya, születési, házassági vagy halotti anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, munkaviszony
igazolás, TAJ szám, adókártya, költségmentességi igazolás, közgyógyellátási igazolvány, hajléktalan
igazolvány, erkölcsi bizonyítvány). Intézményünk postafiókot biztosít a különböző ügyintézések során
keletkező levélküldemények kézbesítésére, fogadására és a hajléktalan emberek magánleveleinek
postázását, kezelését is végzi. 2008-ban kb. 3.500 db levélküldeményt adtunk fel, és 12.000 db értesítő és hivatalos vagy magánlevél érkezett postacímünkre.
Ügyfeleink körében változatlanul jelentős problémát okoz egészségügyi ellátásokra való jogosultság
megállapítása. Az állandó címmel nem rendelkező, vagy hajléktalan szállón bejelentett lakcímmel

3

2006-ban még 43.666 darab ügyintézés, 2007-ben 41 918.
Például költségementességi eljáráshoz a Közigazgatási Eljárási Törvény szerint az ügyfél nyilatkozát hajléktalanságáról el kell fogadni , vagy például az ügyfelek kérhetik, hogy az ügyintézéshez szükséges iratokat az eljárást
lefolytató szerv szerezze be.

4
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rendelkező emberek a vonatkozó jogszabályok szerint ugyan alanyi jogon jogosultak az
Menhely Alapítvány
egészségügyi ellátásokra, de ezt Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásában ezt nem
2008. évi tevékenyrögzíti. Így viszont a hajléktalan embereket – az általuk igénybevehető egészségügyi intézményeken
ségéről
háziorvosi rendelőkön, egészségügyi centrumokon kívül – nem vagy csak közbenjárásra hajlandóak
ellátni az egészségügyben. A probléma
ATYA
megoldása érdekében jogásszal egyezAtya őscsövi, az ellátórendszer a szeme előtt fejlődött ki, ismer minden helyet, de csak néhány
tettünk, illetve az illetékes minisztérium intézményt tisztel meg bizalmával. 15 éve nincs lakcíme. 15 utcán töltött év után, két éve Tolna
megyébe költözött élettársával, annak szüleihez. Apró település T. vonzáskörzetében, munkaés az állampolgári jogok országgyűlési nélküliséggel. Jövedelem híján hősünk tüzifa aprítást vállalt – feketén. Így lett újra hajléktalan.
fejsze elvitte másfél ujját a bal kezén. A kórházban amputálták a levált részeket, majd otthobiztosa felé tettünk lépéseket, egyelőre A
nába bocsátották. Kötözésre jelentkezzék a háziorvosi rendelőben. Jelentkezik is, de az orvos
nem kötözi át a csonkot, mert TAJ száma mögött nincs biztosítás. Ezen a ponton csörög a telefokoknrét eredmény nélkül.
nom. A probléma nem újdonság, sőt. Átlagosan elég egy telefon a dokinak, hogy a lakcím nélküliek alanyi jogon biztosítottak, egyébként is el kell látni mindenkit, majd a beteg nyilatkozatát
kell venni, miszerint tudomásul veszi, hogy nem jogosult az ellátásra, harminc napon belül rendezi jogviszonyát. Ezzel ő (a doki) védve van… Most nem elég, a körzeti 8000 km-re született,
januárban megy haza, nem kell a para, hogy a drága beavatkozás nem lesz kifizetve...

Az Összefogás Közalapítvány pályázati
támogatásával továbbra is lehetőségünk
van a rászoruló fedél nélküli emberek Következik a polgármesteri hivatal, a gyámügyes épp ott van, sőt húsz perc múlva már Atyával
ül annak konyhájában, onnan telefonál. Borzasztó kedves, megértő, sőt ki van akadva, de a hivaszámára az orvosi szakrendelésen felírt tal nem segíthet. (Végül mintegy húszpercnyi eszmecsere illetékességről, jövedelem hiányáról,
gyógyszerek, gyógyászati segédeszkö- hogy Atyát erősen vonzza a főváros csillogása, zárásként a tehetetlenségről).
Lássuk a megyét. A területileg szóba jöhető rendelőintézet T., szűk 106 perc alatt sikerül átrágzök, szemüvegek kiváltására, illetve te- nom magam a rendszeren az orvosig. De ő sem segíthet, ezt náluk nagyon szigorúan veszik, ela műtétet, de többet nem tehetnek. Ha levágná még egy ujját, más volna a helyzet –
am döntés alapján önrész vállalása mel- végezték
gondolom én, de tanács nem lesz a gondolatból.
lett hozzájárulunk fogpótlások, fogsorok Jöjjön a megyei hajléktalanellátás: a megyeszékhely szállóját érzékeny ügyeletes képviseli, érti a
bajt (kivéve a jogosultságról és biztosításról szóló, valamint a jogi részeket), alig egy óra alatt
elkészítéséhez. Ugyanakkor a támoga- megállapodik dokival, főnökkel. Rendben van, ellátják – egy apró feltétellel. Ha Atya beköltözik
tás összegének csökkenése és a rászo- a szállóra. A doki szerint csak így lesz joga fogadni, mert hajléktalan embernek alanyi jogon jár
az ellátás… Elvarázsolt kastélyomban megtántorogva csúnya dolgot kérdezek, nem költöztetetrulók számának növekedése miatt ön- né-e be papíron, ő meg a párjával aludna eztán is. Itt leszek gyanús, tuti valami ellenőr, a hangnem fagyos lesz, és nagyon formális. Nem számít, mibe kerül, ők segítettek volna.
rész befizetését kell vállalniuk ügyfele- Mint jeleztem fennebb, Atya csak néhány intézményt tisztel meg bizalmával. A miénk ilyen, de
inknek, ez gyógyszereknél, gyógyászati az ismeretlen megyeszékhelyi szállás nem az. Nem költözik. Minden szál elvarrva. A varrat marad.
segédeszközöknél 10 %, szemüveg ki- Atya – bár meg kell emésztenie, hogy ingyenjegyet már nem kaphat tőlem a hazaútra – felül a
váltásnál pedig 400 Ft/darab. Természe- vonatra, s meg se áll Pestig. (Persze jegy híján négyszer is megáll.)
Vonzza a világváros csillogása.
tesen van lehetőség arra, hogy ha valaki
nem képes ezt sem megfizetni, akkor team döntés alapján önrész nélkül is hozzájusson gyógyszeréhez, szemüvegéhez, vagy gyógyászati segédeszközéhez. 2008-ban 1.498 alkalommal recept, 30
esetben gyógyászati segédeszköz, 209 alkalommal pedig szemüveg kiváltásában segítettük ügyfeleinket.
1. 7. Filmklub – Kürt „mozi”
Filmklubunk működésében 2008-ban sajnálatos változás történt. A filmekhez kapcsolódó kötetlen
beszélgetéseket vezető önkéntesünk magánéleti okok
miatt nem tudta ezt a munkát tovább vállalni. Reméljük, hogy önkéntes koordinátorunk segítségével 2009ben találunk olyan önkéntest
(vagy önkénteseket) aki a filmeket és az azokhoz kapcsolódó klub alkalmakat
szervezni és vezetni fogja. A
klubok nélkül a filmvetítések
13

így inkább mozi jellegűek, annak ellenére, hogy a filmvetítéseket előkészítő és lebonyolító szociális
munkások a filmek előtt és után is beszélgetéseket kezdeményeznek. A vetítésre kerülő filmeket
több hétre előre választjuk ki és hirdetjük meg, a „moziműsort” mindig elküldjük a budapesti hajléktalanellátó intézményekbe. A vetítéseket látogató hajléktalan emberek háromnegyede rendszeres viszszatérő vendégünk.
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Az önkéntes hiánya az előkészítésnél – asztalok
székek pakolása, beengedés – és a filmek utáni
rendberakásnál, zárásnál is érződött, mivel így
ezeket a feladatokat csak egy szociális munkás végezte. A filmklub egyéb feltételei változatlanok
maradtak (DVD és VHS lejátszó, erősítő, kivetítő,
vetítővászon stb). A klub látogatásának feltétele
csupán a házirend betartása és elfogadása. A
vetítések előtt némi aprósüteménnyel és üdítővel
tudunk szolgálni.
A filmvetítéssel és a klubbal továbbra is azt
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. 2008ban a 46 filmvetítésen 1.077 látogatónk volt, ami alkalmanként átlagosan 24 embert jelent.
1. 8. Nyitott Ház
2008-ban ünnepelte tizedik születésnapját a Nyitott Ház és Rejtvényfejtő Klub, ami megalakulása óta
azt a célt tűzte ki, hogy a fedél nélkül élők számára heti rendszerességgel igénybe vehető szórakozási alternatívákat nyújtson. Keddenként 12-16 óráig látogathatják mindazok, akik kártyázni, sakkozni, újságot, vagy könyvet olvasni, rejtvényt fejteni, zenét hallgatni, vagy csak egyszerűen pihenni szeretnének. A klub látogatása nincs feltételhez kötve, mindössze a házirendben foglaltak és az alapvető erkölcsi normák betartását várjuk el látogatóinktól. A Nyitott Ház közönségéhez olyanok tartoznak,
akik már hosszú évek óta rendszeresen vannak jelen a klubalkalmakkor, de időről-időre újabb és
újabb látogatókkal is bővül a „törzsközönség”. ÜgyeA "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott v álaszok a Kürt utcai
letet egy szociális munkás ad, de munkáját önkénteÜgy félszolgálati Irodán 2008-ban
sek segítik, erre a hidegebb időben megnövekedő
egy éb szociális
(férfiak, összes adat 3.920)
intézmény
ügyfélforgalom miatt nagy szükségünk van. Az épüéjjeli
2%
let fizikai adottságai lehetővé teszik, hogy amennyimenedékhely
20%
ben sok vendégünk van, az épület másik váróhelyiségét is igénybe vegyük.
szív ességi
közterület, nem

lakás

lakás

32%

Az Ingyen Net szolgáltatásunknál felmerült igényekre reagálva, a Nyitott Házban tájékoztatókat szerveztünk, ezeken érdeklődő ügyfeleink alapvető ismereteket szerezhetnek az internet felhasználásról. A
részvétel nem várt méretű volt, ezért a közeljövőben
igyekszünk ideálisabb formában biztosítani ezt a
szolgáltatásunkat.

30%

átmeneti szálló

egy éb
3%

albérlet

9%

4%

A klub szervezésénél igyekszünk figyelembe venni
14
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ügyfeleink kéréseit, és minél szélesebb körben kiszolgálni felmerülő igényeket. A hagyományos játéMenhely Alapítvány
kok közül a kártya a legkelendőbb, de gyakorta kerülnek elő a sakk-készletek is. A körülbelül ezeröt2008. évi tevékenyszáz kötetes könyvtárunkban találhatóak szépirodalmi kiadványok, úti- és tankönyvek, regénysorozaségéről
tok, földrajzi, történelmi könyvek is. Van aki csak helyben olvas, de sokan akár hosszabb időre is kölcsönöznek könyveket. A legjellemzőbb időtöltési forma még így is a kötetlen beszélgetés, ami sajátos atA "Hol tölti éjszakáit?" kérdésre adott v álaszok a Kürt utcai
moszférát teremt. A szociális munkások és önkénteÜgy félszolgálati Irodán 2008-ban
(nők, összes adat 1.249)
sek is gyakran bevonódnak a játékokba, beszélgetéegy éb szociális
sekbe, de van, hogy csak tanácsért, vagy csak cseveintézmény
gési szándékkal fordulnak hozzájuk. 2008-ban 1.271
4%
éjjeli
vendéget fogadtunk, 50 alkalommal, tehát átlagosan
menedékhely
25 ember látogatta a Nyitott Házat.
16%

2. UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
közterület, nem

Az utcai szociális munka alapítványunknál integrált inlakás
tézmény keretén belül működik. Ennek része az Er21%
zsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat, a Józsefvárosi
Utcai gondozó Szolgálat, és a Vajdahunyad utcai szállónk. Erzsébetvárosban és Józsefvárosban 2005. febátmeneti szálló
egy éb
albérlet
ruár elsejétől működési engedéllyel és állami normatív
9%
2%
4%
támogatással végezzük az utcai munkát. Az utcai
gondozó szolgálatok állami támogatása folyamatosan
csökken (2005-ben még 6.300 eFt/év, 2008-ban pedig 5.000 eFt/év). Az utcai szolgálat működtetése
érdekében 2006-ban határozatlan idejű ellátási szerződést kötöttünk az Erzsébetvárosi Önkormányzattal, valamint az Összefogás Közalapítvány és az Európai Szociális Alap pályázatain is támogatásban részesültünk.

szív ességi
lakás
41%

Munkánk célja felkutatni azokat az embereket, akik a kerületben életvitelszerűen közterületen tartózkodnak, továbbá a felmerülő problémák kezelése, lehetőség szerint megoldása, a rászorulók intézményes ellátáshoz juttatása, információadás szolgáltatásokról, jogosultságokról. Munkánk során természetesen mindig elsőbbséget, soronkívüliséget élvezett a közvetlen életveszély elhárítása. Ilyen
problémákkal nem csupán a téli időszakban találkoztunk, hanem az év egyéb szakaszaiban is. Az
utcai munka szükségességét éppen az ilyen azonnali megoldást kívánó
problémák – legyen az fagyveszély, testi épség veszélyeztetettsége, UTCAI HARCOS
fertőző betegség, indokolatlanul hosszú lefolyású betegségek, pszichés Az utcán dolgozva naponta „megharcolunk”a megkeseredett, kiábrándult elutasítással, és győzelemként éljük meg
problémák, vagy egyéb, azonnali beavatkozást igénylő esetek – indo- a bizalom jeleit. Apró moccanások, gesztusok egymáskolják leginkább. Munkánkat egyre jobban segítetik az ügyfelektől utánja, amikor már nem jön csípőből a „Nem”, és elérkezik a megfontolás hallgatása, majd a „máskor is eljöhetszármazó információk, amelyek minden egyéb információforrásnál pon- nek”. Aztán szerencsés esetben elfogadása a felajánlott,
utóbb a kért segítségnek. A bizalom vékony jegén táncoló
tosabbak, ezért rendkívül értékesek. Az utcai szociális munka elenged- szocmunkás megtapasztalhatja, hogy micsoda súlya van az
szónak. Mert bizony egy be nem tartott ígéret pontathetetlen feltétele a gépkocsi használata, mert a veszélyhelyzetben lévő adott
lanság, jóvátehetetlen is lehet, de legalábbis visszavet,
emberek számára a rendelkezésünkre álló gépkocsi gyors és hatékony megsebez, és mikor már „megvan a vélemény” nehéz azon
másítani.
segítségnyújtásra ad módot. 2005-ben az Összefogás Közalapítvány Viszont az életveszély mindvégig közvetlen marad, akkor
is, ha mi eltávolodtunk, vagy közöttünk szünetel a mosoly.
pályázatán gépkocsit kaptunk, amelyet a mai napig erre a célra hasz- Tehát ezt a „luxust” nem engedheti meg magának, elkerüli
utcai(harcos)szociális munkás. Latba veti fegyvereit;
nálunk. Az utcai szociális munka dokumentációja két részből áll, az az
szervez, kér, válogat, mos, főz, ír, olvas, turkál vagy taregyik a „gondozási lap”, ilyen lapja azoknak a gondozottainknak van, hál. Néha bebikáz vagy az AC-t pumpál, de így vagy úgy
tolja a szekeret, hogy menjen, mert „az utca nem állhat
akikkel rendszeres kapcsolatunk van, erre fölírunk minden eddig történt meg”.
15
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és várható ügyintézést. A másik az „utca program” ahol a munkával kapcsolatos minden információt számítógépes adatbázisba
rögzítünk, illetve segítségével elemzéseket, felméréseket és statisztikákat tudunk készíteni.
Utcai szolgálatunk 2002 óta végez utcai szociális munkát az Erzsébetvárosban, téli időszakokban pedig mint Speciális Utcai
Szolgálat is működik. Ez azt jelenti, hogy szükség esetén nemcsak a VII. kerületben dolgozunk, hanem a Regionális Diszpécser
Szolgálat kérésére Budapest és Pest megye teljes területén ellátjuk a közterületen élő fedél nélkülieket.

VEREBÉLYI BÉLA:
MONDÓKA
Négy hónapja cipőm sarka
elkopott, elkopott.
Nem néz már rám, sem úrilány,
sem kokott, sem kokott.
Kabátomon nagy
szakadás
szaka
szaka
szakadék
Jó lenne még
megmaradni
mára
mára
maradék

Az utcai munka háttérintézményeként a Kürt utcai Nappali Melegedő és a Vajdahunyad utcai szálló biztosítja a megfelelő műköMivé lettem, mi a
déshez szükséges feltételeket (iratbeszerzések, ügyintézések, éjnevem
neve
szakai és lábadozó férőhelyek). Szociális munkásaink lakossági
neve
nevetés
és egyéb bejelentések, ügyfeleink jelzései és a terület bejárása
alapján kutatják fel a rászorulókat. Az egyéni és a közösségi szoMi az amit
felfedeztem
ciális munka eszköztárát felhasználva próbálják megoldani az utfele
fele
cán, közterületen élő emberek problémáit (krízis intervención kívül
feledés
beszélgetés, információnyújtás, életvezetési tanácsadás stb.).
Gondolatok
Együttműködünk más, elsősorban az ellátási területünkkel szomzakatolnak
zaka
szédos területet ellátó utcai gondozó szolgálatokkal, mint például
zaka
zaklatás
a Vöröskereszt vagy a BMSZKI Utcai Gondozó Szolgálata. Az
Hajam fedi
együttműködéseket a téli krízisidőszakra megkötött együttműköhósapkával
dési szándéknyilatkozattal is megerősítjük. Utcai Szolgálatunk
hava
hava
nyári időszakban heti 30 órát, 2008. január 1-jétől március 31-éig
havazás
a hét minden napján délután 17 órától este 22 óráig, 2008. 12. 01jétől pedig két hétköznap kivételével 16 óráról 22 óráig működik. A téli időszakokban a két főállásban
foglalkoztatott utcai szociális munkás mellé a Kürt utcai Nappali Melegedő szociális munkásainak alkalmazása is szükséges.
2008-ban a 2007-ben tapasztalt, az utcán élő emberek ellen irányuló intézkedések a szakma képviselői és a civilek fellépése nyomán véget értek. Ilyenek voltak a kerületőrök éjszakánkénti „razziái”
vagy az utcai padok karfássá tétele. Több éves tapasztalat, hogy meleg időben többen élnek utcán,
majd a hideg idő közeledtével, beálltával nagyobb
részük cseréli fel az utcán való éjszakázást szállóra,
de jelentős számban maradnak olyanok, akik télen
is inkább a közterületet választják.
2008-ban 786 alkalommal 171, utcán élő emberrel
kerültünk kapcsolatba, közülük 101 emberrel először
találkoztunk. Összesen 95 embernek adtunk takarót,
hálózsákot, polifoamot, egy pohár vagy flakon meleg
teával 182 alkalommal kínáltuk meg az embereket.
Élelmiszert csak a szükséges esetekben, 19 alkalommal adtunk. Gyógyszer és ruhaosztásra is kevés
esetben volt szükség (4, illetve 15 alkalommal). 29
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fedél nélküli emberrel tartottunk rendszeres heti vagy napi
kapcsolatot, róluk vannak részletes adataink. Túlnyomórészt férfiakról beszélhetünk, gondozottaink 78 %-át teszik
ki. Átlagéletkoruk 49 év, a legidősebb 78, a legfiatalabb 25
éves. A gondozottak 60 %-a nem rendelkezik semmilyen
rendszeres jövedelemmel. Ők gyűjtögetésből, guberálásból, koldulásból vagy alkalmi munkákból élnek. Rendszeres nyugdíjszerű ellátással gondozottaink 30 % rendelkezik. Egészségi állapotuk leromlott, amit a csökkent munkaképességűek viszonylag magas aránya is jól tükröz. Az
elmúlt évben 40 esetben helyeztünk el embereket hajléktalanellátó intézményekbe; éjjeli menedékhelyekre,
egészségügyi centrumokba, lábadozókba. Kritikus egészségi állapotú emberekhez 4 alkalommal hívtunk mentőt.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Speciális Utcai Gondozó Szolgálatként Budapest és Pest
megye területére január elsejétől április 15-ig, illetve december elsejétől az év végéig 52 bejelentést kaptunk. A
kiérkezést kővetően 22 esetben szállítottunk valamilyen
Mélosz munkája
intézménybe. A helyszínek közt szerepelt KőbányaKispest, Rákoskeresztúr, XIV. kerület Egressy u., XIX. kerület Határ u., Kelenföld, Nagykáta stb. Általánosságban elmondható, hogy a Speciális Szolgálatként látogatott emberek rosszabb állapotban
vannak és nagyobb számban hajlandóak intézménybe menni (de ne felejtsük el, hogy ez a leghidegebb időszak is).
Munkánkban nagy hangsúlyt kap a rendszeresen látogatott és az elhelyezett emberekkel való kapcsolattartás. Az utcán élőket megpróbáljuk rendszeres jövedelemhez segíteni, ez egészségi állapotuk miatt általában rendszeres társadalombiztosítási vagy önkormányzati ellátást jelent. Amennyiben
pedig ezzel már rendelkeznek, akkor az elhelyezésüket próbáljuk megoldani. Ennek a munkának legjobb példája Ilona, akit a többéves utcán élés után nyugdíjhoz,
szállóhoz, majd szociális otthonhoz segítettünk. Több emberrel A SZOCIÁLIS MUNKÁS, AMIKOR NEM SZOCIÁLIS MUNKÁS
vagyok az az utcán adakozós típus. Nap mint nap találkozom –
van hasonló kapcsolatunk és reméljük, hogy velük is eljutunk Nem
munkaidőmön túl – szegény, elesett emberekkel, ám közömbösen
próbálok továbblépni.
egy hasonlóan megnyugtató állapotig.
Fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg minden, utcán élő emberhez
eljusson utcai szolgálat, ezért az idei évben a Keleti pályaudvaron is végeztünk utcai munkát. Erre azért került sor, mert a látókörünkbe került több ott élő ellátatlan ember is. Az év végén
sikerült megállapodnunk az ellátásukra kötelezhető utcai szolgálattal, és átadtuk az eseteket. Utcai szociális munkánkat az
eddigiek alapján szeretnénk tovább végezni, és igazán akkor
lehetnénk elégedettek, ha ennek eredményeképpen nem élnének a kerületben fedél nélkül emberek.

17

Most azonban megláttam valamit. Talán az első igazán hideg téli napon történt, hogy a körúton akadt dolgom. Siettem valahová, és
egyszercsak a földön ülve egy édesanyát láttam amint karjai közt kislányát tartja, és kéregetnek. Mintha valaki adakozott is volna nekik,
én továbbmentem. Kb. 100. métert. Ott két fiatal lány „reklámlufit”
osztogatott „fűnek-fának.” Fel volt fújva, még műanyag szára is volt,
könnyen lehetett kézben tartani. Már majdnem elhagytam őket, amikor eszembe jutott valami. Kértem egy lufit. Adtak. Megfordultam, és
visszasétáltam 100 métert. Igen, oda a kéregető anyukához. A kislány
amint látta, hogy feléjük közeledem, már messziről nyújtotta a kis
karját a lufiért. Talán még soha nem kapott ilyesmit. Magához ölelte,
és szorította, elvenni sem lehetett volna tőle. Boldog volt – tudom –,
bár ez az arcán nem látszott, hiszen nem mosolygott. Beszélgettem az
édesanyával, kiderült ruhára lenne szükségük. Két nap múlva vittem
nekik. Ha legközelebb arra járok, megnézem mi van velük…
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FEDÉL NÉLKÜL – HAJLÉKTALANOK LAPJA
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.
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,
kétszínnyomással, nyomdában készül. Példányszámunkat megpróbáljuk az
igényekhez szabni, 2008-ban 5.500 és 10.000 között ingadozott, összesen
mintegy 150.000 példány fogyott. 2003-ban létrehozott Dokumentumtárunkban ma már négyszáznál több szerző több ezer, még kiadatlan kéziratát őrizzük. 2008-ban már a második igényes antológia látott napvilágot.
Lapunk terjesztését néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek végzik, akik terjesztési szabályzatunkat betartva, fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve jogosultak lapunk árusítására. A lap példányait közvetlenül a nyomda alkalmazottjától vásárolhatják meg 15 Ft/db áron
(márciustól 30 Ft/db áron). Bevételeikről nem kell elszámolniuk.
A terjesztőket érintő alapműködésünk a közelmúltban nem változott. Lapunk két koordinátora,
valamint a kiemelt terjesztők egyike a hét öt munFEDÉL NÉLKÜL
kanapján adtak ügyeletet a Kürt utcai melege- - Mit tudnak segíteni itt a hajléktalanoknak?
dőnkben, minden délelőtt 9-12 óra közt. Munka- - Iratokat pótlunk az ügyfélszolgálaton, van csomagmegőrző, ruhaosztás, lehet fürdeni mosni, illetve ez a
terem ahol vagyunk a Fedél Nélkül lap szerkesztősétársaink ügyeleti idejükben fogadják a hozzánk láge. De mondja, hogy mit szeretne, talán úgy könytogató terjesztőket; a lapterjesztést érintő adminyebb segíteni.
- Fotót szeretnék készíteni.
nisztráció elvégzése mellett problémáikat is re- - Hétfőn, szerdán és pénteken van fotózás 8-9 között, és
az ügyfélszolgálaton tud kérni fotópapírt.
gisztrálják, megbeszélik, az érintettel közösen
- Ma milyen nap is van, szerda?
megoldást keresnek rá. Konfliktus-helyzetekben - Igen. Itt kimegy az ajtón, bemegy szembe, az az ügyfélszolgálat és ott adnak fotópapírt.
sok esetben szükség van a terjesztők közötti - De ott azt mondták, hogy itt is adnak.
- Igen, de mi csak terjesztőknek adunk fotópapírt.
mediációra.
- ???
A lap létrehozása óta 2008 utolsó napjáig 1.567
terjesztőt regisztráltunk, 2008-ban 41-et. Az év során 378 fő jelent meg közülük szerkesztőségünkben, ők összesen 5.816 alkalommal kerestek fel
bennünket lapvásárlás céljából, 3.908 alkalommal
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- Fedél Nélkül terjesztőknek.
- Na, az az! Én is fedél nélküli vagyok.
- Tudja, van egy olyan lap, aminek az a neve, hogy Fedél Nélkül. Mi itt, ebben a teremben a lap terjesztőivel foglalkozunk. Ön terjesztőnk?
- Hát nem érti? Mondom, hogy én is fedél nélküli vagyok, az utcán élek. Most, miért nem akar adni fotópapírt?! Mondom, hogy fedél nélkül élek! Hát, minek
vannak maguk itt?

KÁLIZ ENDRE:
TALÁN EGY NYÁRI ÉJSZAKA
talán egy nyári éjszaka
velencében bús lagúna
utolszor dalol a tenor
kísértő lenge középkor
szomorú szobororoszlán
galamb lelkű hajnal talán
zöld adria kényes dáma
foszladozó brokát-fáma
horkol az ittas porkoláb
csiklandozza halk fénynyaláb
vén casanova szobája
hideg únt szeretők bája
illan emlék szunnyad vakon
lustán kacag drága lornyon
dohos fal ablak ásít nyers
szellő lapoz padlón a vers
kaland könyvtár tovalebben
memoárok édes sebben...

pedig egyéb ügyekben (engedélyt pótolni, ügyet intézni, beszélgetni vagy épp csak melegedni). Teljes ügyfélforgalmunk 2008ban: 9.724 megjelenés, az átlagos napi ügyfélforgalom 38,8 fő.
Az év első Terjesztői Gyűlésén két fontos döntés született.
Egyrészről a gyűlés elfogadta az előző év során ugyane fórum
által pontról pontra végigbeszélt szabályzatunk új változatát, ami
azóta is hatályos. Másrészt úgy határoztunk, akár a lap árának
emelésével is bővíteni szeretnénk a rendelkezésünkre álló
felületet. Márciustól a Fedél Nélkül színes borítót kapott és 12
oldalasra bővült, a terjesztők pedig a hét éve változatlan 15
Ft/példány helyett 30 forintért szerezhetik be lapunkat.

2007. 12. 31-én véget ért az Európai Unió EQUAL programja által
finanszírozott projektünk, melynek során három szociális munkás alkalmazásával megerősítettük
terjesztői hálózatunkat, és három hajléktalan szerzőnk, illetve egy szerkesztő alkalmazásával négy
oldalon állandó mellékletet jelentettünk meg lapunkban. 2008 első napján tehát hét kollégától kellett
megválnunk, összesen heti 220 munkaórát veszítettünk el. Már a projekt futása során is, de főként az
idei év első felében olyan új szerkezetet voltunk kénytelenek kialakítani, melyek segítenek elviselni
veszteségeinket úgy, hogy a projekt vívmányaiból minél kevesebbet kelljen elengednünk. Az év
végére megállapíthattuk, hogy nem vallottunk szégyent.
Terjesztői hálózatunkban az előző két évben elindult változás 2008-ban is folytatódott. A terjesztőkkel
folytatott egyre szorosabbá váló együttműködés, elvárásaink következetes kommunikálása,
megegyezéseink számonkérése és apróbb adminisztratív (a terjesztői engedély érvényességét
érintő) változtatások, illetve helyszíni ellenőrzéseink eredményeképpen regisztrált terjesztőink száma
csökkent. Míg 2007-ben összesen 454 terjesztőnk járt nálunk legalább egyszer, 2008-ban csak 378an. Közülük is csupán 122-ről mondhatjuk el, hogy rendszeresen végzi e tevékenységet, ami tavaly
55, az EQUAL projekt indulása óta összesen 92 rendszeres terjesztő elveszítését jelenti. Bár
adataink elemzésével még nem végeztünk, ma is tudjuk, hogy közülük legalább 19-en elhunytak,
legkevesebb 21 fő jobb munka, jobb élet reményében visszaadta engedélyét, valamint 14 esetben mi
magunk döntöttünk a kizárás mellett (mindannyiszor terjesztői szabályzatunk rendszeres
megszegése miatt). A többiekről nincs visszajelzésünk, bizonyosan vannak köztük olyanok, akik
soknak érezték az odafigyelést, akik maguk látták be, hogy szabályzatunkat képtelenek betartani. A
folyamat példányszámunk jelentős, 30%-os csökkenésével járt, amiért kárpótolnak bennünket a terjesztőkről érkező visszajelzések és helyszíni ellenőrzéseken szerzett tapasztalataink. Terjesztői hálózatunk
kisebb lett, de színvonalasabb, működőképesebb.
Kiemelt Terjesztői mintacsoportunk sem bomlott fel
az EQUAL program befejeztével, sőt néhányukat
sikerült olyannyira bevonnunk a lap életébe, hogy ma
már nagyban segítik munkánkat, ügyeletet adnak
melegedőnkben, helyszíni ellenőrzéseket végeznek,
illetve közös programokat szerveznek, csupa olyan
feladatot látnak el, melyet korábban a tavaly év
végéig foglalkoztatott munkatársaink végeztek. Pálinkás Imre munkája
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Kiemelt terjesztőink ma már zárt klubként működnek, új tagot csak a régiek támogatásával vesznek
fel, megkövetelik egymástól a klub életében való rendszeres részvételt, bár önálló (segítségünk
nélküli) működésre ma még nem képesek.

ségéről

Nagyon fontosnak érezzük, így alapműködésünk részének tekintjük terjesztőink munkájának ellenőrzését. Ilyenkor munkatársaink a munkavégzés helyén keresik fel terjesztőinket, munkavégzésüket
megfigyelik, elemzik az érintettel, felmérik a jelentkező igényeket, megbeszélik a híreket, eseményeket. Terjesztőink sokkal nagyobb bizaELMÚLIK, MIRE KATONA LESZEL
Felöltötte az egyenruhát. Ebben indult mulatni a tiszti
lommal fordulnak problémáikkal olyan kollégához, akivel saját „pályájuklubba, ahol az arany csillagokat tartó vállakat igen
megbecsülik.
kon” találkoztak, s nem csupán a szerkesztőségből ismerik. A már emlíA katona kicsit túllőtt a célon, az aszfalton tért nyugovótett kapacitáscsökkenés miatt segítségül hívtunk önkénteseket, illetve
ra. Kedves civilek riasztották a mentőket, akik a gyengélkedő hőst a Honvéd Kórházba szállították. A specianéhányan kiemelt terjesztőink közül is vállalták társaik ellenőrzését. Az
listák egyből felismerték, hogy „katonadologról” van
szó, ezzel a papírok hiánya is áthidalódott. A csillagok
év során összesen 46 esetben volt szükség terjesztői engedély bevoszáma indokolttá tette a külön szobában való elhelyezést, legteljesebb ellátással, kisebb személyzettel. Hánására, ebből 16 esetben egy hónapnál hosszabb, 7 esetben egy évnél
rom napig kúrálták, mielőtt meggyógyulva visszatért a
hosszabb időre.
fapadra.
Testvére magas rangú katona, akitől rendszeresen kölcsönkéri az egyik egyenruháját.

A BRFK Közlekedésrendészetével 2007-ben kötött megállapodásunk
értelmében új, színesebb, nehezebben hamisítható terjesztői igazolványokkal és fényvisszaverős mellényekkel láttuk el terjesztőinket, a BRFK munkatársai pedig rendszeres balesetvédelmi oktatásokkal segítik munkánkat. Az oktatáson való részvétel minden terjesztőnknek kötelező, ez az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele. 2008-ban négy alkalommal, a jövőben is három havonként szervezünk balesetvédelmi oktatást, melyet a Közlekedésrendészet kollegái
melegedőnkben tartottak, tartanak meg.
A szerzőinkből 2006-ban alakult Vagyunk – Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete csendes
második évet zárt, négy önálló kiállítást szerveztek, önálló, állandó tárlatuk nyílt, illetve december
elején karácsonyi vásárt tartottak tagjaik alkotásaiból. A tárlatokon szépirodalmi és képzőművészeti
alkotások egyaránt megtalálhatóak, a művek zöme eladó, így is segítve alkotóikat.

A Fedél Nélkül tevékenységének másik részében a társadalom egésze számára próbáljuk meg bemutatni a nálunk végzett munkát, illetve igyekeztünk
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. A 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, 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
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vagy egyéb művek. A díjazott munkákat közöljük lapunkban, így szerzőink egy része publikációiért
már némi fizetséghez juthat hozzá. 2004 februárjától 2008 december végéig az összesen 1202 beérkezett pályázat keretében 3657 pályamunkát kaptunk, melyet 192 pályázó adott be. Ebből 2008-ban
242 pályázat, összesen 778 pályamunka érkezett hozzánk 94 személytől, 14 új pályázó kapcsolódott
a programba. A számok tükrében kijelenthető, hogy
a Fedél Nélkül művészeti pályázata sikeres, hiszen
évről évre egyre több pályamű érkezik, mostanra
gyakorlatilag csak töredéküket tudjuk megjelentetni
lapunkban. Sikerünket alátámasztja, hogy a nyertes
pályázók pénzdíjait a kezdetek (2004 februárja) óta
teljes egészében a Fedél Nélkül számlájára érkező
lakossági adományokból finanszírozzuk. Tavaly
összesen 332.120 Ft-ot költöttünk a pénzdíjakra.
Decemberi díjátadónkat nagylelkű támogatónknak
köszönhetően – lassan hagyományosnak mondható
helyszínen, ötödik alkalommal rendezhettük nívós
helyszínen, a Magyar Írószövetség székházában.
Harmadik alkalommal adjuk ki az év legjobb alkotása díjakat, az ünnepségre 2009 év elején kerül
sor.
A már említettt EQUAL programnak köszönhetően 2008-ban is volt lehetőségünk szerzőink közül
néhánynak bért fizetni az elvégzett munkájáért. Az év második felében összesen harminc tematikus
riportot rendeltünk tőlük, 15 az országban megvalósult EQUAL projektekről, 15 pedig lapunk terjesztőivel, szerzőivel, olvasóival készült. A munkát részBOGDÁN LAJOS:
munkaidős munkatárs koordinálta, szervezett, betaníEZEK VAGYUNK
tott, számon kért, illetve elkészítette a projektelem elKét test egy lélek ezek vagyunk,
számolásait. A riportok rövidített változata folyamatosan
Négy szem, de egy kép, amit látunk.
Benned és bennem egy szív táncol,
jelenik meg lapunkban, az eredeti verziót pedig webolEgy vér folyik, mely mindig dacol.
dalunkon adjuk közre. A riportok készítésére, a szerzők
Ha kérded, kik vagyunk, mi angyalom,
A válasz egyszerű, mert nem tudom.
koordinálására összesen 2.404.500 Ft állt rendelkezésünkre. Alkotóink azonban nem csak hajléktalan embeTestvérek vagyunk bár soha nem kértük,
Köteléket, mi nem enged, össze hiába téptük.
rek, 2008-ban összesen 106 hajléktalan szerzővel és
Örök lázadók kik keresik az utat…
Tán jön egy angyal, aki irányt mutat…
mintegy ötven, nem hajléktalan szerzővel, jórészt korHa kérded, kik vagyunk mi angyalom,
társ költőkkel dolgoztunk együtt.
A válasz egyszerű, mert nem tudom.
A horizonton innen és túl
Az emberek szívében ősi harc dúl,
Jövőt építenek, álnok hitszegők,
Szemük előtt hazug ködfelhők.
Ha kérded, kik vagyunk mi angyalom,
A válasz egyszerű, mert nem tudom.
Lehetsz te szép, vagyonos polgár,
De lelked ezekért túlon túl nagy ár.
Állj ki az éjbe, kérlek végre,
S ha lehet, néha pillants fel az égre
Mert ezek vagyunk:
Két test egy lélek
Nem bántalak, mert örülök, hogy élek,
Nem ítélkezek soha, csak nézek.

Részt vettünk, tevőlegesen is hozzájárultunk az „Önarckép” projekt megvalósításához, melynek célja, hogy újszerű módon segítse a hajléktalan emberek társadalmi
befogadását és integrációját, valamint, hogy a BMSZKI
és a Menhely Alapítvány munkájára felhívja a figyelmet.
A társadalmi tudatformálásnak egy újszerű, Angliában
kifejlesztett és sikerrel alkalmazott, hazai körülmények
között a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület által
adaptált módját választottuk, melynek keretében nem a
hagyományos módon, a többségi társadalom szemszögéből mutatjuk be a diszkriminált csoport tagjait, hanem
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számukra biztosítunk lehetőséget a hiteles és reális bemutatkozásra, saját maguk és értékeik felmutatására. A különböző művészi eszközökkel létrehozott önarcképeket, üzeneteket különböző médiumokban bemutatva (metro-plakát, freecard, honlap stb.) segítjük az otthontalanná vált emberek
előítélet-mentes bemutatkozását. A programban
résztvevő szervezetek: Menhely Alapítvány, Fedél
Nélkül, BMSZKI, Menedék Egyesület.
Feladataink az év során nem csökkentek, csupán a
rendelkezésünkre álló munkaidő, így a feladataink
végzésébe bevont hajléktalan embereken kívül önkéntesek is segítenek. 2008-ban összesen 21 önkéntes munkatárs segédkezett a Fedél Nélkül valamely munkafolyamatában. A legtöbben (9 ember)
az idegen nyelvi fordítások elkészítésében jeleskedtek, van olyan önkéntesünk is, aki a lap tördelését vagy éppen a címlap professzionális elkészítését végzi. Hat önkéntesnek jutott feladat megújuló weboldalunk elkészítésében, főként az oldalon
található - hajléktalan emberek alkotásait és lapszámainkat közreadó – archívum frissítésében.
2004-ben készített weboldalunk (www.fedelnelkul.hu) teljesen megújult a hátunk mögött hagyott évben, önkénteseink segítségével kéthetente frissítjük, archívumunkban immáron az utolsó 138 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.
Az utcalap új tartalmi elemekkel bővült, új állandó rovataink: a rejtvény, Erdős B. Gyula állandó
rovata Szenvedélybetegségek naív szemmel címmel, a riport, és a Vetít a Fedél Nélkül. Az új felület
új arculati elemek tervezését kívánta meg, önkénteseink segítségével minden tervezési, grafikai
munkát képesek voltunk házon belül, gyakorlatilag költségek nélkül megvalósítani. A vonzóbb
megjelenés javuló lehetőséget teremthet hirdetési felületek értékesítésére, melynek bevételei
segíthetnének munkánk hatékonyságának növelésében.

2009-ben a legfontosabb feladatnak lezárt projektjeink eredményeinek átmentésén túl a szerzőink által alapított egyesület megerősödésének elősegítését tekintjük, annak érdekéREGGELEK
ben, hogy saját sorsuk alakításában sokkal többet tehessenek. Továbbra is
1. Fázósan húzza össze prémkabátját, miközben
autója felé kopog piros csizmájában. „-Már szeretnénk megállapodásra jutni az önkormányzatokkal regisztrált terjesztőink
megint kaparhatom a jeget a szélvédőről” – gondolja magában, miközben elengedi maga előtt a közterület-foglalásáról, szervezzük hirdetési felületeink értékesítését, ami oltrolibuszt. Az autó melletti fülkére pillantva, gri- dalszámunk további emelésének alapja lehetne.
maszba torzul csinos arca, és szitkozódva visszafordul: „-A telefonom…”

2. Napsugár csillan a deres troli ablakon, mely zörögve húz el a telefonfülke előtt. A csupaüveg kalitkában rongyhalmok és üvegek társaságában,
ember ébredez.
3. Hullámvasúton ülve hideg szél vágódik az arcába, feje keményen koppan az előtte lévő ülés
vasába. Hirtelen éles hang kiált, mire felriad: „A
jegyét!”

Alapvető célunk nem változott, olyan olvasható, közérdeklődésre számot tartó
lapot szeretnénk életre kelteni, mely – egyedi jellegzetességeinek megőrzése
mellett – méltó társa lehet a Nyugat-Európában sok helyütt létező, népszerű
utcalapoknak. A laphoz szorosan kapcsolódó, szociális munkásokból álló stáb
öt-hatszáz hajléktalan ember sorsának alakulását lenne képes figyelemmel kísérni, ezért minden eszközt szeretnénk megragadni újbóli megszervezésére.
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SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ IRODA
A Szociális Szolgáltató Iroda (1105 Budapest, Mádi u. 15/A) 1992-ben nyitotta meg kapuit hajlék nélküli rászorulók számára azzal a céllal, hogy a bonyolultabb ügyintézéseket egy erre specializálódott
intézmény keretein belül tudjuk nyújtani. Egységes rendszerben a következő szolgáltatásokat biztosítjuk ügyfeleink számára: nyugellátások, munkanélküli ellátások, anyasági ellátások, önkormányzati
ellátások, fogyatékossági támogatás ügyintézése,
jogsegély szolgálat, juttatások biztosítása.

2008. 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 az 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 félig-meddig 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 gyakran megnehezítő körülményeken is túl kellene jutni. Munkánk során törekszünk a fenti problémák orvoslására, a vonatkozó jogszabályok és ezek gyakorlati alkalmazásának teljes körű ismeretére, valamint ügyfeleink bizalmának elnyerésére, a velük
való korrekt, bizalmi alapon történő kapcsolattartásra.
Ügyintézések a Szociális Szolgáltató Irodában 2008-ban
hónap
január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december
összesen
Havi átlag:

ÜgyfélÚj
szám ügyfél
341
383
380
340
295
349
310
133
300
323
242
313
3709
309

61
58
59
56
60
55
41
20
52
52
49
51
614
51

Jogsegélyszolgálat
13
5
12
4
9
4
0
0
10
7
4
4
72
6

MunkaÖnkorAnya- Utazási Egyéb
Nyugnélküli el- mányzati sági el- utaliratbeellátás
látás
ellátás
látás
vány szerzés
123
140
115
125
115
117
90
31
96
114
63
60
1189
99

21
28
28
22
14
21
8
6
10
25
14
13
210
18

23

119
108
87
102
103
116
86
22
89
105
75
99
1111
93

7
9
2
5
1
5
2
1
2
3
12
2
51
4

92
85
211
85
70
103
79
29
78
117
97
282
1328
111

48
52
21
35
53
40
32
13
34
49
39
51
467
39

Posta
52
97
79
74
52
78
102
65
59
97
49
21
825
69

Csekkbefizetés,
illeték
(Ft)
50 300
29 000
26 300
31 000
33 500
12 000
18 800
6 000
16 300
23 000
23 700
20 400
290 300
24 192

Szolgáltató Irodánkat hetente két napon, hétfőn és csütörtökön, személyi igazolvánnyal rendelkező
hajléktalan emberek vehetik igénybe. Irodánk működési rendje és szolgáltatásai 2008-ban sem válMenhely Alapítvány
toztak, ügyintézési tevékenységünk keretében megpróbáljuk ügyfeleinket meglévő jogosultságaik
2008. évi tevékenyalapján ellátásokhoz juttatni, és különböző juttatások formájában a munkába álláshoz és családjukkal
ségéről
való kapcsolattartáshoz segíteni. Irodánk, illetve tevékenységünk az évek során közismertté vált a
fővárosban élő otthontalan emberek körében.
A Szociális Szolgáltató Iroda ügy félforgalma 2008-ban
Ügyfélszolgálati irodánkon a Gondozási Központ
(összes ügyfél 3 709)
szociális munkásai fogadják az otthontalan embe400
reket, forgó rendszerben. Egy ügyeleti napon a
383 380
350
349
várható forgalomtól függően 2-3 munkatársunk
340
341
300
323
313
310
300
dolgozik. Munkánk elválaszthatatlan része, hogy
295
250
242
minden héten két munkatársunk átnézi a teljes
200
hét forgalmát, és az irodánkon megjelent összes
150
133
ügyfél kartonján szereplő ügyintézéseket. Ennek
100
tapasztalatait, illetve az újdonságot jelentő, és a
50
nagyon bonyolult eseteket a minden harmadik hé0
ten irodánkban tartott értekezleten beszéljük meg.
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2008 végéig – irodánk 1992 októberi megnyitása
óta – 14.041 rászoruló keresett fel minket legalább egy alkalommal. Tavaly 3.709 esetben fordultak meg nálunk az otthontalanok, közülük 614
ember először járt irodánkban. Átlagos napi ügyfélforgalmunk 40 fő volt. 2008-ban az előző évhez
képest az ügyfelek számaránya 18%-kal csökkent, ez valószínűleg azzal magyarázható, hogy hitelezett utazási utalványt hivatalos és magáncélra is már csak egy irányba tudtunk adni, így az igénybevevők száma számottevően csökkent. (Ez a szolgáltatás-szűkítés 2009-ben is folytatódik, januártól
magáncélra már nem tudunk utazási utalványt kiállítani.) Az irodánkat első alkalommal felkereső kliensek aránya 13%-kal csökkent, ami szintén az utazási utalványok kiállításának szűkítésével magyarázható. Az ügyfélszám visszaesése valamennyi szolgáltatásunk esetében némi csökkenéssel járt.
Emellett néhány nappali melegedőben, ügyfélszolgálati irodában szolgáltatásaink egy része már elérhető, így hozzánk leginkább a bonyolultabb, komplex ügyintézést igénylő ügyfelek járnak, így az
egy ügyfélre fordított ügyintézési idő viszont nőtt.
A Szociális Szolgáltató Iroda szolgáltatásai 2008-ban
1.)

Nyugellátások ügyintézése

2008-ban 169 ember nyugellátási ügyében jártunk el oly módon, hogy levelezési címük is irodánk
postafiókja volt. Ügyükről külön nyilvántartást vezetünk,
FRAPPÁNSOID
mely összes levelezésüket is tartalmazza. NyugellátáA „következő” egy nagydarab, - megbocsáss, de
bélanagyságú - fiatalember. Leül szemben, és
sukkal kapcsolatosan összesen 929 esetben fordultak
türelmesen várja, hogy szóljak hozzá.
meg nálunk ügyfelek.
- „Mivel még nem járt itt a Mádi utcában, felA 169 ügyből 69 jelenleg is folyamatban van, így ezek
eredményéről még nem tudunk. A már lezárult 100
igény az alábbiak szerint alakult: megállapították és folyósítják az ellátást 43 ügyfelünknek; elutasították a kérelmet (jogosultság hiányában, nem ment el orvosi bizottság elé, eltűnt, stb.) 57 esetben.
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veszünk egy kartont, azután megbeszéljük miért
is jött ide!”
Magyarázatomat békésen fogadja, nyugodt
együttműködéssel válaszol kérdéseimre. Született, anyja neve, bejelentett címe, hol alszik, jövedelme van-e, látott-e már BV intézetet… és
így tovább.
A kötelezők után felnézve nem sejtem, milyen
irányból fog meglepni.
- „Miben tudok segíteni, miért jött?”
- „Szeretnék visszailleszkedni a társadalomba!”

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 2008. évi összegét – 28.500 Ft/hó – és
egy ügyfél esetében csak egy évre eső folyósítással számolunk, elmondhatjuk, hogy irodánk
43X12X28.500Ft = 14.706 eFt összegű ellátás igénybevételéhez segítette hozzá ügyfeleit kizárólag ezen résztevékenységének keretében.
ELISMERÉS
A fentiek mellett még több mint 80 olyan ügyfél nyugdíjügyében is eljártunk,
akiknek nem irodánk postafiókja volt az értesítési címe (hanem pl. hajléktalanszálló, ismerős, stb.), ami 428 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.).

Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Előttem ül, úgy látom, únja már nagyon. Fészkelődik, ásít, átsandít a szomszéd íróasztalhoz, belehallgat az ott folyó párbeszédbe, mert az a másik
hajléktalan, és a vele foglalkozó szociális érdekesebbnek bizonyul, mint ami nálam történik. Mert
én csak írok-írok már vagy fél órája, néha kérdezek valamit, de a kérdésemre többnyire vállvonogatás a válasz, mintha azt mondaná: csináld, ha
nincs jobb dolgod. Végre kiizzadom a fellebbezést, felolvasom, mielőtt aláíratnám, de erre se
nagyon figyel. Aztán eltelik egy hónap, szokásos
csütörtöki ügyelet, hívom a következő ügyfelet,
látom, az emberem az. Be nem jön, az ajtóban
megáll, kezében tábla csoki: Ezt magának hoztam.
Elfogadták a fellebbezést, megkaptam a nyugdíjat. Tudja, én azt az életben nem tudtam volna
összehozni, amit akkor maga megírt. Jól csinálta.

A tavalyi évhez mérten csökkent a nyugellátások ügyintézésének száma és aránya. Ennek egyik oka lehet, hogy a rendszeres szociális járadék ügyek nem
végződtek sikerrel, másrészről sokan önállóan, vagy más segítséget igénybe
véve intézik nyugdíjaztatásukat, és csupán akkor keresik fel irodánkat, amikor
elakadnak az ügyintézésben. A rendszeres szociális járadék és az átmeneti járadék ügyek azért nem
végződtek sikerrel, mert a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 2004 szeptembere óta 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 visszamenőleg állapítja csak meg a munkaképesség-csökkenést. Ezt az eljárást
súlyosan diszkriminatívnak tartottuk, így ezekben az esetekben peres úton próbáltuk érvényesíteni
az igényeket, és ügyfeleink számára az eljáró bíróságtól pártfogó ügyvéd kijelölését kértük. Az egyedi
esetekben a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál elindított peres eljárások közül egyik sem végződött sikerrel. Egyetlen olyan eset volt, 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. 2007-ben az ügyben –
ügyfelünket segítve - az Alkotmánybírósághoz fordultunk, az AB tavaly nyáron a 256/D/2007. számú
határozatával beadványunkat elutasította. Így jelenleg is csak azok az ügyfelek kaphatnak rendszeres
és átmeneti szociális járadékot, akik a megrokkanás időpontjában munkaviszonyban álltak. Új társadalombiztosítási ellátásként viszont igénybe vehető a rehabilitációs járadék, ennek ügyintézése
mind jellemzőbbé válik tevékenységünkben.
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2.)

Munkanélküliek ellátásai

Ezekben az ügyekben a munkaviszony-igazolások beszerzése, valamint a munkaügyi központok, az
önkormányzatok és ügyfél közötti kommunikáció elősegítése a feladatunk. Tavaly 210 esetben jártunk el álláskereséssel összefüggő ellátások ügyében. Tapasztalatunk szerint ügyfeleink egyre nagyobb része önmaga is képes elintézni az ezzel
A Szociális Szolgáltató Iroda ügy intézései 2008-ban
összefüggő ellátásokat.
(összes ügy intézés 5 253)
Az elmúlt időszakban a munkanélküli járadék helyett az álláskeresési járadék, illetve az álláskereegy éb iratbeutazási utalsési segély nevű ellátásokat vezették be, melyek
szerzés
v ány
megállapítási feltételei is lényegesen megváltoztak.
9%
25%
E pénzbeli ellátások közös feltétele a munkaügyi
önkormány zati ellátás
központtal való szoros együttműködés, ezért ezek21%
ben az ügyekben a szükséges dokumentumok beposta
szerzésével segítjük ügyfeleinket.
16%
ny ug
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any asági
ellátás
1%

-ellátás

munkanélküli
ellátás
4%

3.)
Anyasági ellátások
Egyre kevesebb családos rászoruló keres fel benjogsegély
nünket az anyasági ellátások ügyintézése céljából,
szolgálat
2%
ennek az az oka, hogy a Magyar Államkincstár és
az Egészségbiztosítási Pénztár Megyei Kirendeltségei jóval hatékonyabban látják el a feladataikat, illetve ezen a területen elenyésző az illetékességgel kapcsolatos jogvita. Ilyen ügyekben összesen 51 esetben jártunk el. Az anyasági ellátásokkal
(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 MÁK-hoz, egészségbiztosítási pénztárhoz, illetve önkormányzathoz, valamint vitás esetekben a probléma megoldásában működünk közre.
23%

4.)
Önkormányzati ellátások
Az önkormányzatok által biztosított ellátások közül
a legfontosabbak irodánk tevékenységében: aktív
korúak rendszeres szociális segélye (320 eset), az
egészségkárosodottak rendszeres szociális segélye (125 esetben), az időskorúak járadéka (19
esetben), az átmeneti segély (455 esetben), valamint a közgyógyellátási igazolvány (99 esetben). A
közgyógyellátásra jogosult ügyfeleinknek – amíg
meg nem kapják az ezt tanúsító igazolványukat –
kiváltjuk a szakorvos által felírt gyógyszereiket. A
közgyógyellátás rendszere részben ismét átalakult, ez azonban az ügyfeleink jogosultságán,
hozzáférési lehetőségein lényegileg nem változtatott. Lakcímbejelentést, személyi igazolvány ügyintézést, egyéb önkormányzati ügyintézést 93 esetben végeztünk.
A szociális törvény értelmében az aktív korúak
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BRFK XXX. kerületi Rendőrfőkapitányság
Vizsgálati Osztály
Figy Elek
r.fhdgy
részére
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Tisztelt Figy Elek!
Levelükre
hivatkozva,
sajnálattal
válaszolom, hogy nincs a birtokunkban olyan nyilvántartás, amely öszszesítve tartalmazná a Budapesten
hajléktalan szállásokon élő személyek adatait. Ezért a keresett személy: Cao Viet Phuong, született:
Quangbinh, anyja neve: Ho Thi Thu
elérhetőségéről, nemzetiségéről és
neméről nincsenek adataink.

Tisztelettel:
szociális munkás

rendszeres szociális segélyével kapcsolatban az együttműködésre kijelölt szerv nemcsak a lakó-, hanem a tartózkodási hely szerinti ön...nincs vitamin no levegő
kormányzat által kijelölt szerv is lehet. Ebből következően a vidéki lacsak mérgek
szemedből
kóhellyel rendelkező, ám életvitelszerűen a fővárosban élő ügyfeleink
halál csak az ígéret...
elvileg együttműködhetnének a fővárosi munkaügyi központokkal, csaItt. Élek.
ládsegítő szolgálatokkal. Azonban nagyon sok vidéki önkormányzat
Halálban - miattad
rég meghaltam
helyi rendeletében kiköti, hogy az ellátás folyósításának feltétele a hemár... közepesen.
lyi munkaügyi központtal, családsegítő szolgálattal való együttműködés. Ez ellentmond a szociális törvénynek, mely magasabb szintű jogszabály. Ezen esetekben többkevesebb sikerrel megpróbáljuk az önkormányzatokat rábírni a jogszabályi előírások betartására, illetve szükség esetén a Szociális és Gyámhivataloktól kérjük a helyi rendeletek törvényességi felülvizsgálatát.
DVORCSÁK GÁBOR:
NINCS VITAMIN

2008. január 1-jétől a szociális törvény szerint a kérelmet ahhoz az önkormányzathoz kell benyújtani,
amelynek illetékességi területén a kérelmező lakcíme van, s az igénylő lakcíme, azoknak az esetében, akik lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkeznek, az a cím, ahol életvitelszerűen lakik. Így
azoknak az esetében, akik lakó és tartózkodási hellyel is rendelkeznek, de egyik címűkön sem laknak életvitelszerűen, egyetlen magyarországi önkormányzat sem köteles megállapítani a szociális ellátásokat. A gyakorlatban az önkormányzatok az ügyfelek kérelmeit áthelyezi ahhoz az önkormányzathoz, ahol az ügyfél életvitelszerűen tartózkodik, függetlenül attól, hogy ott rendelkezik-e bármilyen
címmel. Természetesen annak az önkormányzatnak, ahová a kérelmeket áthelyezik, már sikerül az
illetékességi kérdést helyesen értelmezni, így az ellátást ott sem állapítják meg, hanem leggyakrabban visszaküldik a kérelmet oda, ahonnan érkezett, vagy egy harmadik önkormányzat felé továbbítják, ahol tudomásuk szerint az ügyfél életvitelszerűen tartózkodik. A közigazgatási hatósági eljárás
azon általános szabályait sem szokták betartani, mely szerint illetékességi vita esetén az érintett önkormányzatoknak együtt kell megkísérelniük a vita eldöntését, s amennyiben ez nem vezet eredményre, az illetékes Szociális és Gyámhivatalokhoz 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 Szociális
és Gyámhivatalt 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.
5.)

Fogyatékossági támogatás

2008-ban 93 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,
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Jogsegélyszolgálat

Ügyvédünk, Dr. Berecz Sándor 2008-ban 72 ügyfelet fogadott. A jogsegélyszolgálat keretében szóbeli jogi tanácsadást, beadványok szerkesztését, valamint esetenként – külön megbízás alapján –
jogi képviseletet vállal.
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.

SZUPERJÁNOS
A külvárosban lakom. Az idei tél egyik első, rendkívül hideg napján útnak indultam otthonról, már nem is emlékszem hová. Kilépve a kapun egy hajléktalan emberbe botlottam, itt ácsorgott, hóna alatt egy nagy paplannal. Megálltam egy pillanatra, ránéztem.
Láttam, ahogy az arcán könnyek gördülnek végig. Nem nézett rám, csak bambult maga
elé. Csak ekkor lettem figyelmes egy női hangra:
-”Na, menjél...indulj el, és ne ácsorogj itt! Maradj magadnak! Ott a paplan, vigyed! Nekem most el kell mennem, mire visszajövök, ne lássalak itt!”
Ezzel a nő beült az autóba és elviharzott. Megkérdeztem az embert, hogy segíthetek-e
neki valamiben, de ő rám sem nézett, csak bambult és szipogott. Ha nem, hát nem, s ezzel én is elindultam a dolgomra.
Nem sokkal később érkeztem haza, láttam, hogy az ember nem ment sehová, hanem leheveredett a paplanra, és ház előtti fűben vacogott. Már nem sírt. Újra megszólítottam,
leguggoltam hozzá, és kérdezgettem, miben tudok segíteni neki. Elmondta, hogy a nővére lakik itt, és valamikor régen ő is itt lakott, csak az ital miatt kirúgta a sógora. Évek óta
utcán él, kukázik, innen van egy kevés pénze, és kajája. Sokan ismerik a környéken,
sokszor kap a lakóktól ételt, ruhát.
Kérdeztem tőle, hogy ha hívok segítséget, hajlandó-e elmenni szállóra, vagy orvoshoz.
Azt mondta igen. Telefonáltam a diszpécsernek, hogy küldjön ki kollégát. Amíg vártunk, beszélgettünk. Vidáman újságolta nekem, hogy ő híres ember, még az interneten is
fenn van, keressem csak meg, Szuperjános néven, meg fogom találni. Megkínáltam cigivel, majd mondtam, hogy beszaladok, s főzök neki egy jó meleg teát, míg ideér a segítség. Rendben, állt rá a dologra. Megfőztem a teát, s igyekeztem ki vele, hogy minél
hamarabb megihassa az átfagyott ember. Mire kiértem, Szuperjános már nem volt ott. A
távolban még láttam, ahogy hóna alatt a nagy paplannal ballag, és távolodik. Szóltam a
diszpécsernek, hogy mégsem kell kolléga, Szuperjános más megoldást választott. Nem
sokkal később rákerestem a neten, és meg is találtam.

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.

A leggyakrabban előforduló ügyek:
− Családjogi ügyek: házassági bontóperek5,
gyermek-elhelyezési6, gyermektartásdíj iránti
perek.
− Polgári ügyek: munkadíj ki nem fizetése miatt indított perek, kártérítési perek (orvosi
műhiba perek, munkavégzés során keletkezett sérülések, balesetek, gépkocsibalesetek), kártalanítási perek (büntetőügyben való felmentést vagy az eljárás megszüntetését követően), ingatlannal kapcsolatos ügyek, pénztartozásokkal kapcsolatban fizetési felszólítás,
fizetési meghagyás megküldése.
− Munkaügyi perek: társadalombiztosítási ellátások megállapításával kapcsolatos perek.
− Büntetőügyek: pénzbüntetés kiszabása esetén részletfizetési, vagy halasztás iránti kérelem benyújtása és tanácsadás büntetőügyekben.
8.)

Juttatások

2008-ban a pályázati források csökkenése miatt a korábban bevezetett módon, azaz mind magáncélú, mind hivatalos ügyben csak egy irányba adtunk hitelezett utazási utalványt. Hivatalos ügyben – a
ügyfelünknek személyesen kellett megjelennie – 83 esetben, magáncélra pedig összesen 1.245
esetben. Ebbe beletartozik a húsvétra kiállított 147, és a karácsonyi 131 utalvány is, hiszen mindkét
ünnepkor az azokat megelőző három ügyeleti napon mindenki kaphatott jegyet, aki vidéken élő családjánál akarta tölteni az ünnepet. Az igénybevétel feltételei változatlanok maradtak, azaz magánjellegű útra évente egyszer (valamint ünnepekkor), hivatalos útra (az ezzel kapcsolatos iratok bemuta-

5 Általában többéves különélés után kerül benyújtásra a házasság felbontása iránti kereset, jellemző, hogy a feleknek nincs sem ingó, sem pedig ingatlan vagyona.
6 Sokszor előfordul, hogy valamelyik fél szeretné, ha nála kerülnének elhelyezésre a gyermekek, de nem tudja biztosítani a gyermekneveléshez szükséges feltételeket (lakhatás, rendszeres havi jövedelem).
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tását követően, pl. rendőrségi, bírósági, egyéb hatósági idézések stb.) szükség szerint vehetők
igénybe az utalványok.
2008-ban a jogosítványhoz orvosi alkalmassági vizsgálatra és a kiállítás illetékére (170 esetben), az
útlevél és az iskolai bizonyítványok kiállításának illetékére, szabálysértési ügyekben a részletfizetési
kérelmek illetékére összesen 290.300 Ft-ot fordítottunk.
Az egyes emberek ügyeiben történő segítségnyújtáson felül fontos célunk az is, hogy a tipikus, leginkább az illetékességre vonatkozó problémákat az
egyes eseteken keresztül általánosan is próbáljuk
megoldani. Több esetben fordulhatott ügyfelünk segítségünkkel az illetékes bírósághoz, közigazgatási
hivatalhoz, illetve néhány alkalommal az Országgyűlési Biztosok Hivatalához. Egyre több visszajelzést kapunk mind a társintézményekben dolgozó
szociális munkások, mind ügyfeleink részéről, hogy
bár munkánk egyre bonyolultabb és szerteágazóbb, de egyben egyre hatékonyabb is. Civil szervezetként egy hatósághoz, vagy hivatalhoz képest sokkal szabadabban és rugalmasabban tudjuk kezelni az ügyeket.
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 2008-ban az Összefogás Közalapítvány támogatásának köszönhetően készítettük el. A „Kézikönyv” hozzáférhető a www.diszpecserportal.hu honlapon, ahonnan 341
alkalommal töltötték le.

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 Gondozási Központ, ami jelenleg a Baross utcában
működik, közös irodában a Diszpécser Szolgálattal és az alapítvány munkáját segítő gazdasági és
pénzügyi egységgel.
APRÓHIRDETÉS
Nem tudom hol, nem tudom mikor elvesztettem az Életem. Volt
benne család feleséggel, gyerekekkel, barátok, munkahely, önbecsülés, szeretet. Kérem, aki látta, sürgősen értesítsen! A becsületes megtalálónak sírig tartó hálámat ajánlom.

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. Előre megbeszélt időpontokban fogadják klienseiket a Ba29
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utcai irodában, másrészt elkísérik őket különböző
hivatalokhoz, hatóságokhoz, vagy meghatalmazás
alapján különböző ügyeikben eljárnak helyettük és
nevükben. Emellett szükség szerint látogatják
ügyfeleiket a szállásokon, közterületen, egészségügyi intézményekben. Munkatársaink igyekeznek kapcsolatot teremteni és fenntartani a
kezelőorvossal, társintézmények szociális munkásaival, ügyintézőkkel, hatóságok képviselőivel
annak érdekében, hogy a folyamatban lévő ügyek
gyorsan, hatékonyan, és ügyfeleink számára
kedvezően fejeződhessenek be. Munkánk része
az ügyfeleket érintő, életükkel, egészségi állapotukkal kapcsolatos információk megértetése,
segítségnyújtás a feldolgozásban, és, amennyiben
szükséges közvetítés az ügyfél és környezete
között.
A Gondozási Központ munkatársai 2008-ban 6570 fedél nélküli ember, család gondozását végez- Rusz Zoltán munkája
ték. Klienseink rendszerint heti egy alkalommal keresik fel intézményünket, tavaly összesen 2.630 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.
A csoportos szupervízió minősített szakmai továbbképzésként működik.

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
KINT
akkor működhet jól egy gondozási folyamat, ha személyes tarDecember eleje, péntek késődélután, Margit körút, pénzintézeti
talommal töltjük meg, melyben kölcsönös a felek egymás iránti
üvegajtó. A bank ugyan már zárva, de a plasztikkártya jól nyitja
azt. Kint hideg és sötétség, bent váratlan és mellbevágó a meleg,
bizalma, elfogadása, és a kapcsolat dinamikáját, a felmerülő konerős a neonfény. És botlok meg. Ember fekszik jobbról elnyújtózva egy pokrócon. Alatta a tengerkék szőnyegpadló. Kitakarózva
fliktusaikat folyamatosan értékelni, értelmezni tudják, valamint
alszik. Mordul egyet, de nem ébred fel. Körülötte üres sörös dobozok, motyója háromszatyornyi. Jó ötvenes talán. (A túl sokszor
ezek feldolgozása is közösen történik. Mindennek jó alapja lehet
és túl sok helyen vízszinteseknél ez mindig bizonytalan.) De bana korábbi, ügyintéző-típusú kapcsolatfelvétel, és a lassan kialakuki ügyfél ő is, hisz’ különben hogyan vehetné igénybe a szolgáltatást. Balra fordulok (tőle el), mert a hitelkeretemet csapolnám épló együttműködés, egymás megismerése. Ezért esetet egymáspen. Szerencse, mert betét esetén a jobb kézre lévő automatát
most nemigen tudnám használni. (Egyébként sem még soha… De
nak nem adunk át, mert nincs garancia arra, hogy a segítő kapez maradjon közöttünk…) Hamar végzek, tranzakció gördülékeny, készpénzt, igazolást zsebbe el, majd az ügyféltársamon kiscsolat személycsere után is működik.
sé áthajolva ballal, billenőkapcsolóval üvegajtót nyitok ügyesen.
Két lépés, és újra az esti körúton vagyok. Hú, ezt megúsztam!
Ezen is túl vagyok. Ezen a kalandon. De várjunk csak! Most kint
vagyok, de az előbb voltam? Ki van kint, és ki van bent? Ez itt az
utca, az ott a bolt, ezek itt autók… és ő… ő most kint van, vagy
bent van? És tényleg: biztos, hogy Te vagy kint és Ő van bent?

A gondozási kapcsolatok személyes jellegük miatt mentálisan
nagy terhet rónak munkatársainkra, párhuzamosan csak 5-6
esettel, emberrel vagy családdal lehet intenzíven odafigyelve, a
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SÁRKÖZI LÁSZLÓ:
EGY KÖLTŐNŐNEK
Nemes Nagy Ágnes
Utazás
(3,szakasz)
Hajnal
És egy világot.
Helyükön, a hegyek.
Nagy fák alatt kicsiny szerelmesek,
mély barlangokban bujdokló szavak,
vízben, virágban visszhangozzanak
s a tengerből már felmerüljenek,
mint hajnalodó, biztos szigetek,
kinek a pálmák és kinek a nap
s a költőnek a születő szavak.

IX/4.
…vízben, virágban visszhangozzanak
kutakba suttogott igaz szavak:
a nyarat, mely elhúlt, megidézzenek,
halált és létezést szentként féljenek,
fejre átokként sose szálljanak,
a lelkeken szép gonddá váljanak
s múljanak, mint gyatra tetté érjenek.
De mindig állj ki – legyél a bajnoka,
ne süvöltsön, mint bolond szellemek,
ha mély nyomán zúg fagyos fergeteg
s idézd meg akkor is, ha vad, marcona,

felelősséget felvállalva foglalkozni. A gondozási kapcsolatok hossza változó, abban az esetben, ha kliensünk viszonylag kis segítséggel rendezni tudja helyzetét, vagy a vele kötött szerződés konkrét probléma
megoldására irányul, lehet igen rövid idő, de komplex
segítségnyújtásnál akár több év is.
Annak érdekében, hogy az esetkezelésnek ezt a folyamatosságát biztosítani tudjuk, a régóta, akár 15-18
éve nálunk dolgozó szociális munkások kiégését meg
tudjuk előzni, igyekszünk minden lehetőséget megragadni. Támogatjuk munkatársaink továbbképzését,
szakvizsgáját, hozzájárulunk a felsőfokú képzéseken
részt vevők tandíjához. A hajléktalan ellátásban viszonylag nagy a fluktuáció, ezt mi eddig meg tudtuk
előzni, szociális munkásaink átlagosan 12 éve dolgoznak alapítványunknál.

Munkatársaink közül jó néhányan jelenleg főiskolai,
ha megutálnak, leköpik arcodat;
egyetemi tanulmányokat folytatnak. Amennyiben igény
helyes beszéd, tett megfeszüljenek
jelentkezik ilyesmire, szakmai koordinátorunk segítsés a tengerből már felmerüljenek…
get nyújt számukra, szakdolgozatuk megírásához, vagy
egyéb feladataik teljesítéséhez. Ez esetenként hivatalos konzulensi megbízatást is jelent. A tavalyi
évben különleges sikert könyvelhettünk el ezen a téren, az ELTE szociális munkás szakán egy olyan
szakdolgozat nyerte el az „év szakdolgozata” címet, amely ilyen keretek között készült el, sőt a témája is a Menhely Alapítványra vonatkozik.7
Munkatársaink tevékenységét segíti a külföldi tapasztalatok megismerése, a
nemzetközi kapcsolatépítés is. 2008-ban fogadtunk vendégeket Németországból, Nagy-Britanniából, Hollandiából és az Egyesült Államokból, többségük a gyakorlatban is kíváncsi volt tevékenységünkre, például sokan részt
vettek önkéntesként a Krízisautó munkájában. Márciusban a berlini MOB
Obdachlose manchen mobil e.V.) viszonozta előző októberi látogatásunkat,
számukra három napos szakmai programot állítottunk össze, melyben az
utcán élő emberek helyzetének bemutatásától egészen a magas színvonalú
ellátást nyújtó átmeneti szállók működéséig áttekintettük az otthontalan emberek helyzetét Budapesten. Német vendégeink budapesti látogatásukon
teljes képet kaphattak a budapesti intézményrendszer felépítéséről, az ellátás szereplőiről és azok együttműködéséről, a különböző szolgáltatások
egymásra épüléséről. Mindez számukra is hasznosnak, hasznosíthatónak
bizonyult, hiszen náluk kevéssé jellemző a különböző szervezetek szoros
együttműködése. Bízunk benne, hogy velük sikerül hosszabb távú szakmai
együttműködést is kialakítanunk, hiszen a német fővárosban ők adják ki a
Fedél nélkül egyik testvérlapját, a „strassen / feger” című utcalapot. Júniusban
7 „Élj meg Fedél Nélkül” A Fedél Nélkül – Hajléktalanok lapja két és fél éve az EQUAL programban (szerzője Kovács Ivetta
(Gondozási Központ), konzulens: Breitner Péter

31

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

több munkatársunk részt vett a Feantsa gdanski konferenciáján, szeptemberben pedig a Diszpécser
Szolgálat munkatársai ismerkedtek meg az erdélyi hajléktalanellátó intézményrendszer működésével, ők Marosvásárhelyen, Gyergyószentmiklóson és Csíkszeredában jártak.
Kollégák szakmai tudásának, készségeinek karbantartásában, és az új munkatársak betanításában
egyaránt kulcsszerepe van a 10 hetes interjúelemzés-interjútechnika kurzusnak. Ezek az elmúlt évekhez hasonlóan 2008-ban is tovább folytatódtak. A
részvevők összetétele az utóbbi években vegyes:
alapítványunk, illetve más szervezetek munkatársai,
valamint érdeklődő, esetenként a témában szakdolgozó szociális munkás hallgatók is megfordultak
ezeken az alkalmakon. 2008-ben a hangsúly 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 vegyes csoportok egyébként sikeresek, a csoporttagokat inspirálja a más területről érkező szakemberek eltérő gondolkodásmódja, a
másfajta probléma-megfogalmazás. Sokat tanulnak egymástól is a résztvevők. 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 tapasztalataKÁLIZ ENDRE:
SZEBBET VÁRTAM
it, élményeit is feldolgozzuk. Mindez laza szemináriumi formászebbet vártam verset rímekkel
ban zajlik, s a kurzus vége felé minden részvevőnek kell készífelhőt csillaggal éjszakai
tenie egy saját interjút is. Végül az utolsó alkalmakon a saját
hexametert langyos tengerrel
kandallót keserű teával
készítésű interjúkat is közösen elemeztük. Az évek során öszasszonycombot bíbor brokátban
szebbet vártam fejfát élettel
szegyűlt tapasztalat szerint az interjúelemzés különösképpen
szomorú mosolyt naplementét
víg leventét bátrabb bibliát
hasznosnak és hatékonynak bizonyult a szakmában dolgozó
nordikus fjordikus lazacot
kollégák készségfejlődése „eset-érzékenysége” szempontjából.
szélben gepárd űzte szcenikát
jó asszonynak keszkenőt ezüst
Felkelti az egyes sorsok, különböző élethelyzetek pontos megmadárlátta csermelyt palástot
koronát lelkesebb bolondot
ismerése iránti igényt. Fejleszti egy-egy eset „több szempontból
nekem unott hősnek rendjelet
keresztet csillagot szalagot
való észlelésének” képességét. Nem kevés szociológiai és
méla nyugodt poklot ördöggel
pszichológiai ismeretet nyújt, s amellett, hogy az interjúzás hatakarossal hiúbb pedellust
butább tavat írót lúdtollal
tékony szociológiai adatgyűjtési módszer, a szociális szakmáközépkort kvantumot szerelmet
szonettet keltát haláltáncot
ban egyre kevésbé jelenlévő, kliens és szociális munkás közötti
gyertyákkal papot papnét szépet
beszélgetés hasznosságát is hangsúlyozza.
száz határt mérföldet franciát
Az utóbbi években már a Menhely Alapítvány minden szakmai
stábja előre elkészített tervszerű betanítási renddel várja az új
kollégákat. Az új kollégák betanítása időben és tartalomban is
ütemezett. Az általában három hónapig8 tartó folyamat egyes
elemeinek a stábokból külön-külön felelősei vannak. Így az új
kollégák betanításának feladatából minden alegységben jó pár
régi munkatárs veszi ki a részét, s a betanítási munka a betaní-

8

jönne már juliánusz barát
együtt harcol és issza borát
polák venger ím dvá brátánki
és ők? de Angol büszke sirályi
cibulka pici leopárdja
és az óriási chilei
megkóstolta magyarországot
talán egy szöszi párizsi nő
lovagja egy moszkvai hamlet
falucska hét halott szamuráj
mesélj húgom őszötök milyen?
szebbet vártam reméltem derűt
lágy gordonkát esthajnalt szüzet...

Az új kollégák érkezésük után 2-4 héttel már dolgoznak, a betanítási időszak azonban ezen jócskán túlnyúlik.
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tók tudását is karbantartja, újra és újra rendszerezi.

Menhely Alapítvány

A betanítási rendek a mindennapi munkavégzéshez szükséges gyakorlati tudnivalók mellett tartalmaznak elméleti ismereteket, olvasmányokat és a témába vágó filmeket is. Igyekszünk egyfajta „hajléktalanügyi alapműveltséget” nyújtani az újonnan belépő kollégáknak. Ezen kívül jó néhány intézménylátogatás része még a feladatnak: elsősorban a Menhely Alapítvány többi alegységét, de esetenként más szervezeteket (pl. a Menhely Alapítvány éjjeli menedékhelyén dolgozóknak érdekes látniuk egy másik éjjeli menedékhely működését) is megismernek így a kollégák. A tapasztalat azt mutatja, hogy különben csak évek alatt (vagy soha sem) gyűlik össze annyi tapasztalat, mint egy néhány hetes betanítási időszak alkalmával.
A tematikáknak van általános része, amely
minden Menhely Alapítványhoz érkező számára kötelező elem, de az egyes stábok „helyi
igénye” szerint bizonyos részek különböznek
egymástól. (Pl. a hajléktalanok otthonának
munkatársai több időt fordítanak az időseket
érintő jogszabályok és ügyintézési praktikák
elsajátítására, míg a Gondozási Központnál
hangsúlyosabb az ügyfélfogadási helyzet, és a
segélyezés szabályai. A hajléktalanság történetéről és társadalmi hátteréről szóló konzultáció, vagy a fő jogszabályok megismerése
azonban minden intézménynél kötelező.

2008. évi tevékenységéről

SZIGET
„Hello, do you wanna play with us a Homeless Monopoly?” – mantrázom papagájkóros
nekiszánással a hozzánk betérőknek, - ráérősen indul be a buli, az elején főleg hetijegyes
külországiak jönnek, szőke német nyálpunkok, francúz altero-entellektüellek, talján futballhuligánnak kinéző idétlenek. Sőt majdnem sikerül megfűznöm egy jenki csajt is, aki szerencsére mégis inkább úgy dönt, hogy biológiai szükségletei miatt öt perc múlva visszajön (lassan csorognak a másodpercek…), úgyis túl karcsú az angolom a temperamentumához. A
harmadik napra felpörög minden, jönnek a magyar ifiak is ezerrel, van úgy, hogy egyszerre
hárman-négyen is játszanak a pályán. A sátrunkban totál káosz, befutnak a rokonokismerősök, ( meg a rokonok rockonai, a rockonok ismerősei, az ismert ősök rockonai, és az
ismert ősök is, mert ők se maradhatnak ki ebből…), vannak, akik csak benéznek, mások
mintha be is költöznének, mindenki nyüzsög, feldobott, és a kezében sört tart.
„Mondj egy számot 1 és 20 között! 14? Jó, akkor te egy húszéves betanított munkás srác
vagy, akit kidobtak a szülei, és most ott állsz személyi nélkül kétszáz forinttal a zsebedben a
Nyugatiban, - szerezz magadnak biztonságos szállást, és pótold az elveszett irataidat! Bármelyik mezőn kezdhetsz, az átmeneti szállón, az ügyfélszolgálaton, a rendőrségen, sőt, ha
akarod a kocsmából, vagy az aluljáróból is startolhatsz, de ha rosszat dobsz, lehet, hogy
mindjárt kirabolnak, vagy rádront egy megvadult rühatka. Aha, akkor mégis inkább az ügyfélszolgálatot választod, szuper, ötöst dobtál, sajnos most nem volt szerencséd, nem kaphatsz költségmentességit, menj el inkább a fapadra. Kettes, nagyszerű, van hely, fel is vesznek éjszakára, a feladat egyik részét ezzel meg is oldottad, csak így tovább, és nem marad el
a repiajándék hűtőmágnes!

A pécsi Emberség Erejével Alapítvánnyal közös a sátrunk, abszolút önjáró, civil szerveSzakmai munkánkat 2008-ban megkönnyítetzet, ők táblás játékokkal (sakk, go, pöcifoci) jöttek. Elé barkácsoltunk lécekből, deszkákból
te, hogy az előző évben létrehozott „Tégy az hullámpapírból, nejlonból egy autentikus neoklasszicista hajléktalankalyibát, már az első éjszaka volt lakója, frekventált helynek számított, amíg a péntek éjszakai vihar meg nem
emberért” Információs és Dokumentációs rogyasztotta, az állaga rohamosan romlott ezután, az utolsó két napon a kerületi jegyző
életveszélyessé minősítette volna. Viszont a Civil Sziget évről-évre egyre masszíKözpont tevékenysége mind hangsúlyosabbá azonnal
vabbá válik, a bohém újoncok mellett, mint amilyenek mi is vagyunk, egy csomó fantasztivált.9. Létrehozásának célja, hogy a szociális kusan dizájnolt sátorkölteményben, agyasan fundált, jól menedzselt programok, nagyon bejött az ÚJ Akropolisz Filozófiai Iskola erénypkipörgető kerekével, na és a Fúziós Energia
szakdolgozók részére naprakész információk sátor, ahol élő urántartalmú kőzeteket tapickolhattunk enkezünkkel. Az egész Sziget ebbe az
irányba halad, mert olyan sokan kezdünk lenni, hogy a kis dolgok egyre fontosabbá válnak
gyűjtése, valamint továbbképzések szervezé- (főleg, ha félórát kell sorban állni előtte!).
se, a szervezetek közötti koordináció és inforVasárnapra már mindenki, - én is! -, úgy néz ki, mint egy dehidratált Matula bácsi. Vádlimban megszilárdult a tejsav, tüdőmben rekord rizstermést ígérő mocsár, s már ingerküszöb
mációcsere folyamatos működtetése, a szo- alatt marad két serény sárkéreggel bevont holland ausztralopitekusz is. Mégis, - egy jót játciális ellátás továbbfejlesztése, a szakmai szottunk, lelazulva, mégis komolyan átnyomtunk sok fontosat a hajléktalan emberekről, főleg az ellátórendszerről, és közben megmutattuk magunkat is, jókat beszélgetve a közönségmunka színvonalának emelése érdekében. A gel, a civilekkel, és nem utolsósorban egymással.
Brigi, Babi, Hédi, Janka, Dede, Gombóc, Blue-Atti, Zoli, Zelma- köszi, ez szuper volt!
Szentkirályi utca 22-24. szám alatt a 300
négyzetméteren működő intézményt 12 szociális ellátással foglalkozó szervezet hozta létre. A résztvevők és az ellátás egyéb szereplői önköltségi
áron használhatják a helyiségeket. Az elmúlt időszakban helyet biztosítottunk kiállításoknak, konferenciáknak, sajtóbeszélgetéseknek, továbbképzéseknek. Itt próbál a hajléktalan emberekből álló
AHA színpad, munkaállomást hozott létre a Van Esély Alapítvány és a Labrisz Egyesület, és itt dolgozik az Összefogás Közalapítvány Támop 5.3.2 projektjének stábja. Amennyiben valamelyik szervezet nem tudja a teljes önköltséget kifizetni, természetesen kedvezményt adunk, vagy –amennyiben

9

2007-ben a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán a Menhely Alapítvány által vezetett konzorcium nyerte el a
VIII. kerület Szentkirályi utca 22-24. szám alatti helyiség használati jogát.
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szakmailag indokolt– akár ingyen is lehetővé tesszük a helyiségek
használatát. 2008-ban így biztosítottunk helyet például az Utca Embere
önkéntes hálózat10 több rendezvényének, illetve az otthontalan emberek által létrehozott Vagyunk Egyesület programjainak is.
Alapítványunk a „Tégy az emberért” Információs és Dokumentációs
Központban működteti módszertani egységét, és itt kerül sor az általunk
szervezett szakmai továbbképzésekre (Utcai Gondozó Szolgálatok, Éjjeli Menedékhelyek, Nappali Melegedők Szakmai Fórumai, Utcai Gondozó Szolgálatok esetmegbeszélő csoportja) is. 2007/2008-ban itt valósítottuk meg az „Együttműködéssel és képzéssel a hajléktalan emberek
munkaerőpiaci reintegrációjáért” című, az Európai Szociális Alap
HEFOP 2.2.1. programjától elnyert pályázatunkat.

LEÉ JÓZSEF:
BÍZTATÓ
Éld túl
magadat is, ha kell;
tégy úgybár rég nem érdekel:
fontos lehetsz,
mert van kitől,
és van miért még félned.
Mentsd át
megadat is, ha kell,
tégy úgymég mindig létezel.
Fontos vagy itt,
csak nincs kiért,
és nincs miért sem élned.
Lépj túl
magadon, bár tudod,
rossz így,
ha sorsod vállalod.
Fontos, hogy élsz,
s ha ez jutotthát ezzel kell beérned.

Ennek keretében:
- Megvalósítottuk a Munkaerő-piaci információs képzést az éjjeli menedékhelyen dolgozók, illetve utcai szociális munkát végzők regionális
szakmai műhelyein. A havonta megrendezett, szakmai műhelyeken olyan speciális munkaerő-piaci
ismereteket próbáltunk átadni a régióból megjelent kollégák számára, melyek gyakorlati segítséget
jelentenek mindennapi munkájuk során ügyfeleik munkaerő-piaci reintegrációjában. A műhely egyik
eleme volt, hogy a segítő szakemberek egymás számára hozzáférhetővé tegyék a velük kapcsolatba
került munkáltatókra vonatkozó pozitív, illetve negatív tapasztalataikat. Erre létrehozunk egy zárt
web-es felületet, melyen az úgynevezett "munkáltatói feketelista" működtetésére tettünk kísérletet. A
munkaerőpiaci képzésen 40 szociális munkás vett részt.
- Létrehoztuk a ”Budapesti hajléktalanügyi foglalkoztatási fórum” –Ágazatközi műhelysorozatot, a
hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci reintegrációjával foglalkozó szervezetek szakembereinek részvételével. Résztvevő szervezetek: munkaügyi központ Haller utcai Kirendeltsége, Fővárosi
Önkormányzat Hajléktalan Információs Iroda, BMSZKI SZIK Iroda, Menhely Alapítvány, BMSZKI,
MMSZ Álláskeresői Irodák, Motiváció, Soteria, Salva Vita, alapítványok. A műhely az célja volt, hogy
a résztvevők olyan hatékony együttműködési módokat alakítsanak ki, mely megkönnyíti mind a hajléktalan ügyfelek, mind a velük foglalkozó szakemberek dolgát, egyszerűsíti a kötelező bürokratikus
eljárásokat. A műhelysorozat végére, a műhelyeken elhangzottakra alapozva ajánlást készítettünk,
mely a foglalkoztatáspolitikai alrendszerek, és a
szociális alrendszerek által nyújtott szolgáltatások
összehangolásával hatékonyabbá teheti az intézmények közötti együttműködést, biztosítja az információáramlást, a visszacsatolást. Az ágazatközi műhelysorozat munkájában 12 szakember
vett részt.
- Kidolgoztuk a Központban létrehozandó, a
konzorciális partnerek szociális szakemberei számára (felülreprezentáltak a - szülő korban lévő,

10

www.azutcaembere.net
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vagy kisgyermekes - fiatal nők) megoldást kínáló, alternatív gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatás módszertanát.
weblapján11

- A diszpécser szolgálatok
folyamatosan megjelentek a projekt szakmai tartalmai, és létrehoztunk egy szakmai oldalt, melyen a hajléktalan emberek munkaerő-piaci reintegrációjának nemzetközi tapasztalatairól találhatók meg információk. Összegyűjtöttük,
és a címek fordításával téma szerint rendszerezve hozzáférhetővé
tettük az elmúlt 10 évben született fontosabb tanulmányokat.
Alapítványunk a 2008-ban több főiskoláról és egyetemről fogadott
gyakornokot, de rendszeres az együttműködés egy szociális aszszisztenseket, és gyermek és ifjúságvédelmi ügyintézőket képző intézménnyel is. A képző intézményekkel való kapcsolattartás, a terepgyakorlatok szervezése, koordinálása, esetenként diákok terepvezetése is szakmai koordinátorunk feladta. A tereptanári feladatokat ellátó kollégák segítséget kérhetnek tőle akár a terepgyakorlat
tartalmi kérdéseiről, akár szervezési feladatokról, esetleg a képző intézményt is érintő vitákról van szó. A terepgyakorlatok mellett munkatársaink oktatóként is részt vesznek különböző képzésekben, tavaly a BMSZKI szociális asszisztensképzésében és több, az Európai
Szociális Alap támogatásával megvalósuló tanfolyamban működtünk
közre. 2008-ban is többször járt nálunk szociális asszisztens évfolyam, számukra egy kolleganőnk kihelyezett órát tartott. Ezek az
órák igen sikeresek, a hajléktalan-ellátás és hajléktalanság egyre Kovács Béla munkája
népszerűbb téma a diákcsoportok körében, általában sikerül eloszlatni a félelmeket, előítéleteket.
Munkánk során évek óta a fedél nélküliekkel kapcsolatos előítéletek egyre szélsőségesebbé válását
tapasztaljuk. Mind gyakrabban előforduló diszkriminációval, mentális, néha fizikai bántalmazással 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 társaDVORCSÁK GÁBOR
dalmi „tudatformálás” számunkra fontos eszköze „Tégy az emberért”
REZZENETLENÜL
kampányunk, melyben képeslapokon, társadalmi célú hirdetésekben,
rezzenetlenül
feléd sem nézek
sok szempontból új megközelítési módokon igyekszünk bemutatni az
de halálom még
így is szemedben hegedül
otthontalan emberek életét, illetve hasonló célokat tűztünk ki évről évre
síromban fekve
ismétlődő 1 %-os kampányainkban is. Alapítványunk alapértéke, hogy
is potyog rám mézed
abszurdan és keserűn
minden embernek alapvető joga van ahhoz, – hogy mind jogilag, mind
(kínomban írom fizikailag, mind társas kapcsolataiban – biztonságban érezhesse magát
mi természetes állapot,
meleg s otthonos;
egy lakásban, egy településen, egy hazában. „Mindenkinek legyen ottahogy az idő múlik az,mi iszonyatos)
hona”.

11

www.diszpecserportal.hu
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Beszámoló a

DISZPÉCSER SZOLGÁLAT

Menhely Alapítvány

Diszpécser Szolgálatunk célja, hogy a folyamatosan fejlődő, változó fővárosi és Pest megyei szociális ellátó rendszer működéséről információkat gyűjtsön, rendszerezzen, közvetítsen, segítsen a meglévő lehetőségek minél optimálisabb kihasználásában, mind az igénybe vevő rászorulóknak, mind a
rajtuk segíteni akaróknak, mind a laikus érdeklődőknek, annak érdekében, hogy a társadalom mind
szélesebb rétegeit összefogva csökkenthessük az
otthon nélkül élő emberek számát. Ez szolgálatunk
konkrét működésében a krízishelyzetek azonnali elhárításától információs anyagok kiadásáig terjedő
tevékenységi skálán valósul meg.

2008. évi tevékenységéről

Telefonszolgálatunk fontos feladata ez esetleges
működési problémák, ellátási zavarok és hiányok
felderítése, feltérképezése, és a kezelésükhöz
szükséges lépések megtétele, vagy annak kezdeményezése. Ennek érdekében a kezdetektől gyűjtjük, rendszerezzük és elemezzük a különböző intézmények, szolgáltatások működésével, és fedél
nélkül élő emberek helyzetével kapcsolatos adatokat. Az elmúlt tizenhét évben kiépült a fedél nélküli
emberek ellátásának országos és fővárosi intézményrendszere. A központi régióban jelenleg 190 intézmény foglalkozik hajléktalanok ellátásával, és emellett még számos egyéb szociális szervezet
nyújt többek között számukra is szolgáltatásokat. Jelenleg több mint 750 intézmény adatait gyűjtjük,
rendszerezzük, és tüntetjük fel kiadványainkban.
Telefonszolgálatunk munkatársai 1994. november 15. óta napi 24 órában várják a fedél nélkül élők,
az érdekükben telefonáló 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.
A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2008-ban
típus
utcai bejelentés

ügyfél
60

szociális
egészségügyi egyéb inmagánszemély rendőrség
összesen
munkás
intézmény tézmény
167
1 762
100
156
109
2 354

konkrét személy elhelyezése

210

267

126

15

199

38

855

az adatbázisainkban szereplő konkrét
információk közvetítése

505

2 151

771

97

157

220

3 901

az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

24

596

182

4

3

67

876

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése

66

5 388

160

15

40

410

6 079

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos
hívás

86

131

377

44

21

88

747

adomány közvetítés
egyéb hívás munkaügyben
magán jellegű hívások
összesen

1

29

369

0

2

41

442

26

216

368

9

13

67

699

1

1

99

0

0

2

103

979

8 946

4 214

284

591

1 042

16 056
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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.
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A 338-4186-os telefonszámon hívható budapesti és Pest megyei diszpécser szolgálat folyamatos
működését 4 főállású és 4 részmunkaidős munkatárs biztosítja, valamennyien felsőfokú végzettségűek. 2008-ban 16.056 telefonhívás érkezett
A Diszpécser Szolgálat beérkező hívásai
szolgálatunkhoz.
(2006-2008)
Segélyvonalunk tevékenységi köre az indulás óta fokozatosan bővült, jelenleg a következő funkciók ellátására képes:

3500

1. Beérkező hívások:
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1. 1. Elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása
1000
2008-ban rászorulók elhelyezésében kérve
500
segítséget 855 alkalommal keresték meg te0
lefonszámunkat. A legtöbbször (267 esetben) szociális munkások hívtak minket, de
sok rászoruló (210 alkalommal), illetve isme2006.
2007.
2008.
rősének segíteni akaró magánszemély (126
esetben) is telefonált. Általában családok vagy egyedülálló szülők és gyermekeik elhelyezésében
kérték segítségünket, de előfordult, hogy egyedülálló férfi, nő ügyében kellett közreműködnünk. Jelentős számban (199 alkalommal) egészségügyi intézmények kérték beteg, ápolásra szoruló hajléktalan emberek elhelyezését.

1. 2. Adományok közvetítése
Telefonszámunk nyilvánosságából adódóan gyakoriak a különféle magánszemélyektől, intézményektől, vállalkozásoktól érkező felajánlások. Minden esetben megkeressük azt az intézményt, melynek
az adott támogatásra a legnagyobb szüksége van,12 közvetítünk a felek között, szükség esetén a
szállításban, vagy a szervezetek közötti szétosztás koordinálásában is közreműködünk. 2008-ban jelentősen (15 %-kal) csökkent az adományokkal kapcsolatos hívásaink száma, ezt elsősorban az ÁFA
törvény január 1-jétől hatályba lépett módosítása okozta.13 Tavaly 442, adománnyal kapcsolatos hívás érkezett szolgálatunkhoz; 369 esetben segítőkész magánszemélyek telefonáltak.
1. 3. Információ közvetítés
Az információkkal kapcsolatos telefonhívások három típusát különböztetjük meg:
1. 3. 1. A fővárosban és Pest megyében fedél nélkül élő emberek helyzetére, az ellátórendszer felépítésére, működésére vonatkozó általános kérdésekkel 2008-ban
876 alkalommal keresték meg diszpécser szolgálatunkat.
1. 3. 2. Konkrét információkat, adatokat kérve, illetve adva (különböző szolgáltatások, címek, telefonszámok, stb.) az elmúlt évben 3.901 esetben hívták fel szolgálatunkat; leggyakrabban, 2.151 alkalommal a társintézményeinkben dolgozó szociális
munkások telefonáltak.
12
13

FEHÉR PULI
-

Halló. Jó napot kívánok Menhely
Diszpécser. Miben segíthetek?
Én egy fehér pulit szeretnének, mondja van maguknak olyan?
Hajléktalan emberekkel foglalkozunk.
De mondja van maguknak fehér pulijuk?
Adok magának olyan számokat, ahol
lehet fehér puli. Fehérkereszt 303-5694, Rex 435-05-33…
Én egy fehér pulit szeretnék, van maguknak olyan?
?!

Kész listákkal rendelkezünk arról, hogy mely intézmények fogadnak szívesen ruha, bútor, élelmiszer adományt.
2008. január 1-jétől az adományozónak a tárgyi adományok után meg kell fizetnie az ÁFÁ-t.
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1. 3. 3. A Diszpécser Szolgálat által végzett koordinációs tevékenységgel, az általunk szervezett programokkal kapcsolatban 2008-ban 6.079 telefonhívás érkezett hozzánk, ezek többsége közterületen
élő emberek ellátásával, a krízisautók és
az utcai gondozó szolgálatok valamint a
háttérintézményeik tevékenységével függött össze.

UTCAI BEJELENTÉS 1.
- Jó estét, itt lehet bejelenteni, ha hajléktalanról van szó?
- Igen, miben segíthetek?
- A körúton a villamos sínekkel szemben egy ember feküdt.
- Pontosabban?
- A Körúton, ahol a 4-es 6-os jár, de igazából a lányom látta!
- Mikor?
- Amikor a kutyát sétáltatta, szegény nagyon rosszul nézett ki!
- A lányát tudná hívni a telefonhoz?
- Nem, mert már elment moziba. Ugye megnézik?

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. 2008-ban 2.354, közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan
emberre vonatkozó bejelentés érkezett a Diszpécser Szolgálathoz. A legtöbb esetben, 1.762 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 2008-ban
típus
utcai bejelentés

jan. febr. márc. ápr. máj. jún.

júl.

aug. szept. okt. nov. dec. összesen

359

215

159

136

86

93

84

94

148

134

363

483

2 354

96

62

68

83

60

68

72

74

68

79

65

60

855

az adatbázisainkban szereplő konkrét
információk közvetítése

433

389

312

334

299

286

298

263

301

279

343

364

3 901

az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

99

83

77

60

73

113

61

58

88

59

64

41

876

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése

831

694

523

348

395

394

441

312

352

259

693

837

6 079

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos
hívás

73

59

64

79

54

64

73

53

73

39

64

52

747

adomány közvetítés

51

39

34

31

28

48

37

20

36

29

37

52

442

egyéb hívás munkaügyben

76

63

46

62

56

44

46

44

56

55

69

82

699

magán jellegű hívások

12

7

2

14

15

7

11

5

15

5

5

5

103

938 1 703 1 976

16 056

konkrét személy elhelyezése

összesen

2 030 1 611 1 285 1 147 1 066 1 117 1 123
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2. A budapesti hajléktalanellátó intézményrendszer működésére vonatkozó információk gyűjtése, rendszerezése, továbbítása:
2. 1. Éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások üres férőhelyeinek nyilvántartása
Naprakész információkkal rendelkezünk a fővárosi 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 embereket a kevésbé telített intézményekbe.
Az átmeneti szállók üres férőhelyeiről hetente kétszer kérünk információt, így a hozzánk forduló rászorulóknak és szociális munkásoknak azonnal meg
tudjuk adni ezeket az adatokat.
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 2008 őszén a Észak-dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat szerkesztette,
mi a budapesti és Pest megyei adatok közlésével működtünk közre. A kiadvány elektronikus formában leölthető a diszpécser szolgálatok honlapjáról (www.diszpecserportal.hu).
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 leUTCAI BEJELENTÉS 2.
hetne megtalálni őket. Mivel nincsen olyan egységes név
- Jó napot! Tudják, hogy a bejárat előtt
szerinti nyilvántartás, melyből kiderülhet, hogy kit melyik szoegy hajléktalan alszik?
- Hol van ez a ház?
ciális ponton lehet elérni,14 a probléma kezelésére 1996-ban
- Itt, ahol lakom, attól pár sarokra!
kidolgoztuk „Keresik” szolgáltatásunkat. Ennek lényege, hogy
- Utca nevét, esetleg nem tudná…
- Mondom, hogy itt van nem messze!
a hajléktalan emberek felé üzenetet közvetítünk, amelyben
- Rendben. Mit tetszik látni most?
közöljük, hogy ki és milyen ügyben keresi őket.
- Hát a TV-t!
2008-ban a keresett személyek névsorát kéthetente küldtük
Egy intézményközi név szerinti nyilvántartás komoly szakmai és adatvédelmi problémákat vetne fel, így létrehozását nem is tartjuk szükségesnek
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meg az éjjeli menedékhelyek, információs irodák, népkonyhák, melegedők, utcai gondozó szolgálatok számára, összesen 96 intézménybe. Az elmúlt években a szolgáltatás országossá vált, a regionális diszpécserektől is érkeznek üzenetek a listára, illetve közreműködésükkel a keresett személyek
névsora eljut az ország összes hajléktalanellátó intézményébe. A „Keresik” szolgáltatással kapcsolatban tavaly 747 hívás érkezett ügyeleteseinkhez.

3. 2. Szakmai továbbképzések szervezése éjjeli menedékhelyek, utcai
(összes hív ás 16.056 db.)
gondozó szolgálatok, Pest megyei
"Keresik"
szociális intézmények munkatársai
szolgáltatással
általános információk
kapcsolatos hív ás
számára
közv etítése
programinformációk
5%
9%
A kezdetektől fontosnak tartottuk,
közv etítése
adomány
33%
hogy erősítsük a hajléktalanellátó
közv etítés
3%
rendszerben működő intézmények
egy éb hív ás
formális és informális szakmai kapkonkrét információk
munkaügy ben
csolatait. Ezért hoztuk létre 1995-ben
közv etítése
4%
utcai bejelentés
23%
az éjjeli menedékhelyek, 1998-ban a
15%
magán jellegű
fővárosi utcai gondozó szolgálatok,
hív ások
1%
1999-ben pedig a Pest megyei szociákonkrét személy
lis intézmények szakmai fórumait.
elhely ezése
Ezeken a találkozókon a különböző
5%
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. 2008-ban a fővárosi éjjeli menedékhelyek és a Pest megyei szociális intézmények
Szakmai Fórumára havonta egy alkalommal, az utcai gondozó szolgálatok összejövetelére a téli időszakban kéthetente, a tavaszi-nyári időszakban havonta került sor; az esetmegbeszélő csoportok tagjai 20 alkalommal találkoztak egymással. Munkatársaink összesen 69 szakmai találkozó megszervezésében, lebonyolításában működtek közre.
A Diszpécser Szolgáthoz érkező telefonhívások típusok szerinti
megoszlása 2008-ban

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
40

KÁLIZ ENDRE:
TE VÉN…
te vén buda
sarki kocsma
rozé bora
krúdy gyula
metressz anna
cseléd panka
buta liba
álmos duna
meleg dunna
öreg donna
sejhaj fara
püspöklila
kagyló utca
ficsúr nyalka
püspök pópa
pederaszta
te vén buda
sarki kocsma
rozé bora
krúdy gyula
égből manna
felhő adja
rikkancs álma
zaftos kacsa
krajcár ára
rüfke csókja
öt korona
lejárt bárca
kuncsaft bánja
te vén buda
sarki kocsma
rozé bora
krúdy gyula

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 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 helyeket, illetve visszajelzik a beutalónak, hogy ügyfele igénybe veszi-e a
szolgáltatást. Programunk 2003 nyarától egész évben működik. 2007/2008 telén 70 férőhelyet üzemeltetünk az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával. Párok elhelyezését a XI. kerületi Vasvári munkásszállóban tudtuk biztosítani, itt eredetileg
15 pár számára béreltünk férőhelyet. A megvalósítás során azonban azt tapasztaltuk, hogy a páros helyekre ennél jóval nagyobb az igény, így folyamatosan átcsoportosítottuk a szabad kapacitásokat, így olyan időszak is volt, mikor 22 pár lakott az általunk bérelt férőhelyeken. November végén az egy éves
támogatási időszak lejárt, lakóink a teljes térítési díjat megfizetve maradhattak
a munkásszállókon. December 1-jétől pedig elindítottuk az új, 2008/2009-es
bonos rendszert, ismét összesen 70 férőhelyet bérelve 3 munkásszállón.
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3. 4. A téli krízisellátások tevékenységének koordinálása
A Budapesten működő, fedél nélkül élő emberek ellátásával foglakozó szervezetek a téli időszakra felkészülve 1996 óta minden évben felmérik lehetőségeiket, és egyeztetik különböző programjaik egymásra épülését. Vállalt 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
A Diszpécser Szolgálat utcai bejelentései
vezetünk, hogy jelezhessük az utcai gondozó szol2003. - 2008.
gálatoknak, ha ügyfelük elhagyja az intézményt. A
közterületen talált rászorulók ellátásában együttműködünk az utcai szociális munkásokkal, krízisautók3500
kal, szükség esetén fertőtlenítést, orvosi vizsgálatot
3000
szervezünk számukra, illetve az üres férőhelyek is2500
meretében elhelyezést biztosítunk az éjjeli mene- hív ás- 2000
dékhelyeken, lábadozó intézményekben. Munkájuk szám 1500
hatékonyságának növelését segíti számítógépes
1000
adatbázisunk, melyben több mint 4.700 olyan ember
500
neve, születési ideje, és az ügyükben megtett ko0
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
rábbi lépések adatai szerepelnek, akikkel közterületen találkoztunk. 2008/2009 telén Diszpécser Szolév
gálatunk 33 tcai gondozó szolgálat, 3 speciális ut-
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40000
35000
30000
25000
20000

cai gondozó szolgálat,15 3
krízisautó és 5 lábadozó intézmény munkájának koordinálását végzi.
2008-ban is folytatódott az
az előző évben kezdődő
tendencia, hogy telefonszolgálatunk hívásainak száma
kis mértékben csökken.
2006-ban 18.396 hívás érkezett hozzánk, 2007-ben
17.175, 2008-ban pedig
16.056. Ez, az előző évhez képest 6,5 %-os csökkenés egyrészt az időjárási körülményekkel magyarázható, 2007/2008 tele z előző évekhez hasonlóan szokatlanul enyhe volt. 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”,16 jelentősen csökkentve annak esélyét, hogy szükség esetén segítséget kaphassanak, bárki is segítséget kérjen számukra, és a folyamat elkezdi önmagát erősíteni. Ezeket a
kedvezőtlen hatásokat igyekszünk megfelelő kommunikációval, reklámmal „tompítani”. 2008 egyik
nagy eredménye volt, hogy sikerült a BKV járművein elhelyezett, a korábbi években kissé megkopott
matricáinkat
újakra
cserélni.
A Diszpécser Szolgálat beérkező hívásai
2003. - 2008.
2008/2009 tele – úgy tűnik – átlagos
időjárású, tehát a korábbiaknál kicsit
„keményebb” lesz. Természetesen
korai még messzemenő következtetéseket levonni, de úgy tűnik, ennek
kapcsán sikerül néhány kedvezőtlen
folyamatot megtörnünk.

15000
10000
5000
0
2003.

2004.

utcai bejelentés
általános információk közv etítése
adomány közv etítés
össz

2005.

2006.

elhely ezés
programinfromációk közv etítése
egy éb hív ás munkaügy ben

2007.

2008.

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

Az utcai gondozó szolgálatok és a
Diszpécser Szolgálatunk együttműködésében sajnos 2008-ban sem sikerült lényeges változást elérnünk.
Bár a jogszabály17 kötelezően előírja
számukra írásbeli megállapodás
megkötését telefonszolgálatunkkal,

15 A speciális utcai gondozó szolgálatok „kisegítő Krízisautóként” működnek, saját működési idejükben – amennyiben a hívások magas száma miatt az ügyeletes Krízisautó nem képes ellátni a feladatot – működési területükön kívül is részt vesznek a kritikus helyzetbe került fedél nélküli emberek felkutatásában.
16 Vagy (tapasztalataink szerint ritkábban) „védelmet nyújtó” csoportokba tömörülni, ami ugyancsak kevéssé segíti
elő a társadalmi szolidaritás növekedését.
17 1/2000 SZCSM rendelet 104. § 7. bekezdés.
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ellenőrzés hiányában az „együtt nem működésnek” nincs következménye. Ebből a gyakorlatban az
Menhely Alapítvány
következik, hogy azok a szervezetek, akik látják értelmét a koordinált utcai ellátórendszer működte2008. évi tevékenytésének, együttműködnek velünk – és nem másodsorban egymással – míg a többiek tevékenységéségéről
ről semmit nem lehet tudni. Sajnos az a gyanúnk, hogy több olyan működési engedéllyel, és ebből
következően normatív állami támogatással MIÉRT NON-STOP?
rendelkező utcai gondozó szolgálat is lehet „Mert ha van telefon, akkor csörög is.”
bejelentést szeretnének tenni:
a Központi Régióban, amelynek létezésé- Mert
Ha valaki padon, lépcsőn, földön ül az hajléktalan (ha zenét hallgat és ráng a feje, akkor külöről nem is tudunk. A szakmai ellenőrzés nösen), ergo be kell jelenteni.
Ha valaki részeg, akkor hajléktalan, tehát be kell jelenteni.
hiánya tevékenységük egyéb elemeiben is A koszos ruha hajléktalan embert takar. (A busz is koszos, de hajléktalan 7-est még nem ismerünk.)*
látszik, mind gyakrabban fordul elő, hogy A tévében is mindig ezt mondták.
főállású utcai munkásaik nem töltik közte- Este a járdán egy sötét folt; csak hajléktalan ember lehet.
Bent van a házban egy hajléktalan ember, vigyük el.
rületen a jogszabályban meghatározott Kint van a ház előtt egy hajléktalan ember, vigyünk neki sátort.
3:12: Fázik X. Y., meleg helyre menne - mondja a rendőr járőr.
napi 6 órát, vagy a téli időszakban sem Hangosabban ordibálnak kint az utcán a hajléktalanok, mint a bejelentő velem.
5:17: Hova vittük X. Y-t, mert körözés alatt áll.
működnek az esti órákban, miközben ez is
Mert elhelyezést kér:
kötelező előírás. Ezzel párhuzamosan a Kétágyas szobában, közel a belvároshoz ingyen szállást keres, mert jön fel Pestre dolgozni.
jön haza, és ez neki jár, ingyen.
normatív állami támogatás összege évről Spanyolországból
Fiatal ár, három gyerekkel és öt szobatiszta kutyával azonnali szállást keres estére.
évre jelentősen csökken, és ez az együtt- Napi 24 órás, bentlakásos, háromszori meleg ételes, ágyneműs elvonós fapadot.
Idős hölgy kér egy tibeti menekült nőnek szállást, aki nem beszél más nyelvet a sajátján kívül,
működő szervezeteket is tevékenységük a maffia is üldözi, ezért most nem mondhatja meg hol van, de segítsünk neki.
szűkítésére kényszeríti. A kialakult helyzet Mert információt kér:
Kipróbálta, hogy tényleg felveszik-e valaki, hajnali 3 órakor.
2008/2009 telén már komolyan veszélyez- Háziasított, erdei egeret is befogadunk?
Automata SMS küldő: feladva: 2008.12.01. 23:25 szövege: Nem!
teti a közterületen élő emberek ellátását.
Minek vagyunk?
Hol osztanak palacsintát?

Hívásainkat 2008. október 1-jétől a Fővá- A kolléga, mert az Információs Füzetben lévő információhoz rajtunk keresztül a legkönnyebb
hozzájutni.
rosi Önkormányzat Egészségügyi és SzoMert keresik:
ciális Bizottságától kapott pályázati támo- A fiát, de nem találja, mert a rossz emberek mindig eltérítik hazafelé menet.
APEH-nél túlfizetése van, jelentkezzen sürgősen!
gatásnak köszönhetően egy, speciálisan Az
A megbízható, tiszta, dolgos nyugdíjas hajléktalant tanyára, koszt-kvártély ellenében.
telefonszolgálatunkra fejlesztett szoftver- A szomszédok, mert megörökölte a lakást.
ben rögzítjük. Korábbi, Excel alapú nyil- Mert felajánlja adományát:
A szülinapi partiból maradt két tálca szendvics.
vántartásunk sok esetben többszörös adat- December 24-én 16,00 óra után megmaradt pár tonna kenyér a hipermarketben.
Holnap lejár a szavatossága öt raklap ananászos pudingnak.
rögzítést tett szükségessé, az új program A hibás 34-es női papucsok és a 41-es férfi szandálok foglalják a helyet a bakancsok elől.
csak jövőre lesz és a nagyi hagyatékát már a Vaterán sem tudták eladni.
használatával ezt el tudjuk kerülni, ezáltal Lomtalanítás
Az év végi vadászaton 1000 db fácánt lőttek, valaki egye meg (a sörétet meg köpje ki).
sok időt takarítunk meg, és komoly hibale- Hírportál tesztelte a biztonsági öv nélküli autós ütközés hatásait egy disznóval, de nem tudnak
vele mit kezdeni.
hetőséget küszöbölünk ki. A szoftver leheMert egyéb baja van:
tővé teszi, hogy azok az információk, ami- Nem tud aludni.
Milyen drogokat tudok olcsón, mert én benne vagyok a tutiban.
ket korábban szövegként rögzítettünk, sta- Hosszasan kifejti politikai álláspontját, egyben megoldja a hajléktalanság problémáját is.
de ha az nincs, akkor takarót kér és cukormentes teát.
tisztikailag feldolgozhatóvá, elemezhetővé Taxit,
Az angliai hajléktalanügyi koordinátor kér angol nyelvű információs füzetet, hogy a londoni
váljanak. Reményeink szerint a közeljövő- magyar hajléktalanok tájékozódhassanak az itthoni ellátásról.
Különben is, mit csinálunk, ha állandóan foglalt a szám?
ben lényeges adatokat fogunk látni például
*Aki látott már ilyet, bátran telefonáljon!
a közterületen élő emberek helyzetével, állapotával és az ügyükben megtett lépésekkel kapcsolatban.
2008. 09. 30-án egy éves lett a diszpécserportál. Létrehozásával az eredeti célunk az volt, hogy letölthetővé tegyük kiadványainkat, és a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkások számára
biztosítsunk olyan virtuális teret, ahol feltehetik egymásnak a kérdéseiket, vagy csak egyszerűen panaszkodhatnak, ha ahhoz van kedvük. Legnagyobb meglepetésünkre egyre többen kezdtek regisztrálni, és csak néztük, ahogy növekszik a megnyitások, és a regisztráltak száma. Jelenleg 514 regiszt-
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rált felhasználó van a rendszerben. A vidéki felhasználóink világossá tették, hogy náluk nagyon más
a helyzet, nagyon nagyok a problémák, és küzdenek velük. Előfordult az is, hogy konkrét intézmény
diszfunkcionalitása miatt kérték ki a többiek segítségét, véleményét. A fórumban egy-egy téma körül
mindig kialakul egy olyan mag, akiknek véleménye van, amit meg is osztanak. Az oldalon megjelenő
híreket nem mi szerkesztjük, hanem a neten fellelhető sajtóanyagokat emeljük át. Gyakran küldenek
az oldal felhasználói is olyan hírt, ami érinti az ellátást. A 2008. év elején elkészült a diszpécserportálon az éjjeli menedékhelyek online nyilvántartó programja, a Home-Les. Ez nem örvend túl nagy népszerűségnek, de néhány intézmény vezeti, és ez
mind az ő, mind a mi munkánkat megkönnyíti. Az év
végétől működik egy olyan összetett intézmény- és
férőhely-kereső, ahol különböző kritériumok alapján
lehet az intézményeket keresni, ennek létrehozását
a Fővárosi Önkormányzat támogatta.
A budapesti és Pest megyei regionális tevékenység ellátásával kapcsolatban 2008-ban is különös figyelmet fordítottunk arra, hogy hangsúlyosabban jelenjünk meg a helyi médiában, és élő, napi kapcsolatot alakítsunk ki a területen működő hajléktalanellátó intézményekkel. Munkatársaik mind gyakrabban vettek részt az általunk szervezett szakmai fórumokon (utcai gondozó szolgálatok és éjjeli
menedékhelyek szakmai fórumai, utcai gondozó szolgálatok esetmegbeszélő csoportja). Több éves
munkánk eredményekeképpen mára elmondhatjuk, hogy néhány szervezet munkatársaival sikerült
szoros szakmai kapcsolatot, napi szintű együttműködést kialakítanunk, de még sokat kell azon dolgoznunk, hogy Pest megye ellátását teljesen integrálni tudjuk működésünkbe.
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

össz.

2007.

290

240

151

82

31

61

855

2008.

301

198

190

98

24

168

979

2007.

2 644

2 256

3 133

1 240

196

2008.

2 084

1 923

2 553

1 133

203

1 050

8 946

2007.

1 253

1 115

1 107

480

153

347

4 455

2008.

1 094

980

985

471

157

527

4 214

2007.

80

66

44

36

22

27

275

2008.

88

49

38

51

28

30

284

2007.

164

141

86

57

31

27

506

2008.

171

138

98

59

49

76

591

2007.

354

246

121

34

16

193

964

2008.

340

236

105

27

11

323

1 042

összesen 2007.

4 785

4 064

4 642

1 929

449

1 306 17 175

összesen 2008.

4 078

3 524

3 969

1 839

472

2 174 16 056

ügyfél

szociális munkás

magánszemély

rendőrség
egészségügyi
intézmény
egyéb intézmény
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Az elmúlt időszakban telefonszolgálatunk tevékenységét mind jobban meghatározta a regionális
Menhely Alapítvány
diszpécser szolgálatok tevékenységének koordinációja. Ezt megkönnyítette, hogy az elmúlt időszak2008. évi tevékenyban két új szervezet, a Magyar Vöröskereszt Miskolci és Zalaegerszegi Szervezete is bekapcsolódott
ségéről
a tevékenységbe, ők az ellátás új szereplőjeként komoly energiákat fordítottak a helyi diszpécser
szolgálat kialakításába és működtetésébe, és ez pozitívan hatott az egész rendszer
DVORCSÁK GÁBOR:
ÜNNEP
működésére is.
Kiskarácsony nagykarácsony Folyamatosan egyeztetjük és feldolgozzuk a regionális diszpécser szolgálatoktól kapott
itt állok és nincs kabátom,
statisztikai adatokat, az éjjeli menedékhelyek férőhelyeinek kihasználtságára vonatkozó
nincs se sapkám sálam kesztyűm...
információkat minden nap országos szinten összesítjük, valamint országos rendszersalátám húsom kalácsom ként üzemeltetjük a „Keresik” szolgáltatást. Közös kiadványokat hozunk létre, és havi
Hideg van és a nyelvem kilóg,
leapadtak rólam a kilók
rendszerességgel teameket szervezünk számukra, és betanítjuk új munkatársaikat. Mifejem mint egy inverz harang
vel a vidéki szolgálatokban elég gyorsan cserélődnek a szociális munkások, ez elég
megfagyott nyelvemtől csendül
komoly feladatot jelent. 2008 nyarán az éjszakai órákban és hétvégén az összes regiomire vége az ünnepeknek,
nális diszpécser szolgálat átirányította hozzánk hívásait. Az előző évekhez hasonlóan
ahol álltam csak a csend ül...
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. Sajnos a regionális diszpécser szolgálatok finanszírozásával kapcsolatban 2008-ban sem sikerült előre lépnünk, a szolgálatok miniszteri kijelölése – bár
erre a szociális törvény lehetőséget ad – nem történt meg, így változatlanul évről évre megítélt, és ettől kiszámíthatatlan és tervezhetetlen pályázati forrásokból működtetjük telefonszolgálatainkat.

Telefonszolgálatunk, illetve mint napjainkra már elmondhatjuk, a regionális diszpécser szolgálatok
működése szervesen beépült a hajléktalanellátó intézmények rendszerébe, koordináló, információközvetítő tevékenységünk nélkül már elképzelhetetlen annak hatékony működése. Szolgáltatásainkkal hozzájárulunk a fedél nélkül élők, illetve az otthontalanok számának csökkenéséhez, a hajléktalanság peremére kerülő emberek esetében sokszor prevenciós szerepet is betöltünk. A lakossággal
való kapcsolatunkban, kommunikációnkban a társadalmi tudatformálásra törekszünk.

KRÍZISAUTÓ
A Krízisautó működtetésével lehetőség nyílik arra, hogy a téli időszakban napi 24 órában Budapest
és Pest megye területén krízishelyzetbe kerülő fedél nélküli emberhez olyan képzett és tapasztalt
szociális munkások jussanak ki, akik képesek a helyzet felmérése után gyors, azonnali egyéni szükségletekre reagáló adekvát szakmai segítséget nyújtani. A szolgáltatás közvetett célja, hogy csökkenjen az utcán, közterületen élő emberek száma,
illetve az utcán élő emberek is kapjanak szociális
ellátást, kapcsolódjanak különféle szociális pontokhoz.
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
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kapott információk alapján mérlegeli, hogy mit tesz, mentőt hív, információt ad, vagy szociális munkást küld a helyszínre. A folyamatosan magas hívásszám arra utal, hogy nem csak szélsőséges időjárási körülmények esetén keresnek meg minket, hanem szolgálatunk mára „beépült” a köztudatba.

ségéről

A KRÍZISAUTÓ TEVÉKENYSÉGE 2002. - 2008.
időszak
2002. november 15-től
2003. március 31-ig
2003. április 1-től
2003. november 2-ig
2003. november 3-tól
2004. április 4-ig
2004. április 5-től
2004.október 31-ig
2004.november 1-től
2005.április 3-ig
2005. április 4-től
2005. október 31-ig
2005. november 1-től
2006. április 2-ig
2006. április 3-tól
2006. október 31-ig
2006. november 1-től
2007. április 1-ig
2007. április 2-től
2007. október 31-ig
2007. november 1-től
2008. március 31-ig
2008. április 1-től
2008. november 30-ig
összesen

lakossági
bejelentés

tervezett
látogatás

összesen

ebből
szállítás (fő)

464

1 036

1 500

185

100

453

553

28

505

1 404

1 909

235

90

517

607

29

570

1 193

1 763

280

137

534

671

54

489

1 264

1 753

241

100

445

545

52

483

1 377

1 860

228

134

592

726

47

522

1 199

1 721

267

102

527

629

42

3 696

10 541

14 237

1 688

Hívásaink általában lakossági bejelentések, amelyek olyan hajléktalan emberekről tudósítanak, akik közterületen,
aluljárókban, házak bejáratánál, lépcsőházakban fekszenek, nem, vagy
nehezen eldönthető, hogy tulajdonképpen milyen állapotban vannak,
ugyanakkor a bejelentők az esetek
többségében konkrét segítséget remélnek ügyükben, vagy éppen félelmet,
dühöt éreznek a házban menedéket
keresők miatt, szabadulni szeretnének
tőlük. A lakossággal való kapcsolatunkban – amellett, hogy igyekszünk a bejelentők segítségére lenni, és megnyugtatásukra intézkedni – a hajléktalan ember és környezete közötti közvetítést, a tolerancia növelését is feladatunknak tartjuk.
A Krízisautót – a fővárosban elsőként,
1993 telén létrehozott – Teajáratunk,
és az 1994 decembere óta működő
Diszpécser Szolgálatunk közterületeken élő fedél nélküli emberekre vonatkozó tapasztalatainak feldolgozása
alapján 1998/1999 telén üzemeltettük
először.

A Krízisautó működésének első éveiről
elmondhatjuk, hogy meglévő rendszerünk alárendelésével sikerült egy, az egyéni szükségletekre reagáló, a helyzet felmérése után adekvát szakmai segítséget nyújtani képes, komplex szolgáltatást
kidolgoznunk, amely a gyakorlatban bizonyította szükségességét.
A napi 24 órában működő Krízisautó tevékenysége az elsősegély jellegű élelem, ruházat, gyógyszer
felajánlásától, a szociális, egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásától, a szállásokra történő szállításon, más szociális és egészségügyi intézményekbe való
közvetítésen keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő tevékenységi
skálán valósul meg.
A télről-télre indított krízisautós csapatnak, a kezdeti nehézségeken túl, nem csak az egyre rosszabb
egészségügyi állapotban lévő kliensekkel való munka, hanem a kliensek bizalmatlansága is gondot
okozott. Olyan emberekről volt szó, akikkel előző télen dolgoztak már a kollégák, ám akiknek bizalmuk megrendült a szolgáltatásunkban, hiszen a nyári hónapokban magukra maradtak. Újra találkoz46
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va velük, ha sikerült is magyarázattal szolgálni, ez nem segített azon, hogy általában rosszabb állaMenhely Alapítvány
potú kliensekkel találkoztunk. Az évszakváltás önmagában nem változtatja meg az utcán élők szociá2008. évi tevékenylis helyzetét, nem is orvosolja a folyamatosan fölbukkanó, azonnali megoldást kívánó problémákat,
ségéről
nem csökkenti a bajba jutás esélyét. A nyári időjárás ugyanúgy hordozza a maga veszélyforrásait,
ezért rendszeres jelenlétünk fontos szerepet játszik veA krízisautó és a speciális utcai gondozó szolgálatok
szélyeztetettségük enyhítésében, időbeni felismeréséelhelyezései az egészségügyi centrumokban 2007/2008 telén
ben, a bajok gyors orvoslásában. Ügyfeleink sokkal több
(összes adat 186 alkalom)
eséllyel bíznak meg bennünk a következő télen, ha „nem
felejtjük el” őket a nyáron sem.
Dankó

20%
Ezért 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 kerüljenek. Ebben segít,
Szobi utca
hogy ilyenkor az egész intézményrendszer leterheltsége
33%
is kisebb, könnyebb bekerülni a szállásokra, kevesebben
Fő utca
8%
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.

Adataink szerint a fővárosban körülbelül 50 utcai gondozó szolgálat kapott működési engedélyt, ebből napi szinten 25-26 működik együtt a Diszpécser Szolgálattal. 2007 nyarán a 2007/2008 téli ellátásra vonatkozó Együttműködési Szándéknyilatkozatot 24 szervezet,18 intézmény, ők összesen 33
utcai gondozó szolgálatot működtetnek. A szándéknyilatkozatban az előző évekkel 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 10 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 krí-

18

2006/2007 telén 26 szervezet vett részt a koordinált hálózat működésében.
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zisautók kapacitása kevés, a Diszpécser
Szolgálat kérésére területükön kívül lévő
rászoruló ellátásában is közreműködnek.

FORDULÓPONT
A hívás késő éjszaka érkezett: Az … Biztosító biztonsági őre félelemmel a hangjában jelezte, nagy baj van, sürgősen menjünk,
mert az árkádok alatt éjszakázó hajléktalanok és egy csoport fiatal között valami konfliktus támadt. Ő nem hagyhatja el az őrhelyét, de siessünk, mert látja a kamerán keresztül, hogy a helyzet nagyon elfajulhat. Telefonálás közben a szélvédőre kenődtem,
kollégám padlógázzal indított, alig néhány perc versenyautókat is
meghazudtoló száguldás után a helyszínen a következő képbe
robbantunk bele: egy kupac takaró felett három jól öltözött fiatal
állt, egyikük kezében égő gyufaszál. Szinte még a járó kocsiból
ugrottunk ki, ők pedig a másodperc tört része alatt felszívódtak.
A takarókupac orrfacsaró hígító-bűzt árasztott … és nyöszörgött:

A Krízisautó teamjében elsősorban alapítványunk önként jelentkező szociális munkásai dolgoztak, kéthetente adva egy
ügyeletet, és részt vettek az ugyancsak
kéthetente megtartott team-megbeszéléseken is. A stáb szervezésének ez a mód- Kérem, ne bántsanak! Ne bántsanak!
A mindkét alsó végtagján térd alatt csonkolt bácsi szinte sokkos
ja bizonyította működőképességét, a megállapotban volt a félelemtől, mi pedig a döbbenettől. Szólni is alig
bírtunk, felnyaláboltuk, a kocsiba ültettük nyugtató-értelmetlenvalósításában részt vevő 21 szociális
kedves szavakat mormolva, akárcsak a rettegő kisgyermekhez
munkás közül 19 már az előző évben is
gügyögő anyukák.
Rövid kórházi kezelés után kliensünk a Vajdahunyad utcai Lábadolgozott a programban. A régóta velünk
dozónkba került, ahonnan néhány hónap elteltével, kolléganőnk
hathatós segítségének köszönhetően rokkantsági nyugdíjasként,
dolgozó önkéntesekhez újak is csatlakozalkoholbetegségétől megszabadulva albérletbe költözött. Ma is
tak, így az ügyeleteink többségében már
rendszeresen meglátogat minket, hogy beszámoljon élete fordulatairól: arról, hogy 100%-os rokkantként is munkát talált, hogy
három ember tudott kimenni az autóval.
szerelembe esett, hogy beköltözött hozzá élettársa. Minden találkozás alkalmával elmondja: anélkül az éjszaka nélkül, anélkül a
Felszerelésként speciális lámpákat, reflekhalálfélelem nélkül, és a segítségünk nélkül ez neki nem sikerült
torokat szereztünk be, illetve az esőtől,
volna.
Ha nyúzottan-kifáradva-elhasználódva indulok dolgozni és elkap
széltől óvó takarófóliákat, a különféle adoa tehetetlenség érzés a munkámat illetően, mindig ő jut eszembe.
mányokból 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, az általunk kiosztott sütemények, csokoládék túlnyomórészt adományokból
származtak. Az év végén az Egészségügyi Minisztériumból ismételten kaptunk egy nagyobb összegű támogatást, ebből gyógyszereket, kötszereket és vitaminkészítményeket szereztünk be.

2007/2008 tele az előző két évhez hasonlóan ismét melegebb volt az átlagosnál. Szerencsére, úgy tűnik,
ügyfeleink is tanultak az előző időszak tragikus
A Menhely Alapítvány által működtetett Krízisautó tevékenysége
tapasztalataiból, a kritikus állapotú ügyfeleket
könnyebb volt rábeszélni arra, hogy jöjjenek
2007/2008 telén
velünk, ennek eredményeképpen a krízisautó
(2007. november 1-től 2008. március 31-ig, 174 ügyelet)
szállításainak száma az előző télhez képest 17 %lakossági tervezett
hónap
összesen ebből szállítás kal nőtt. Munkánkat nehezítette, hogy jellemzővé
bejelentés látogatás
vált a fedél nélküli emberek „elrejtőzése”. Emiatt
november
104
213
317
65
kevésbé számíthattunk arra, hogy a legkritikusabb
december
152
221
373
70 állapotúakról a lakosság értesíti Diszpécser Szoljanuár
116
262
378
55 gálatunkat. Ezt szolgálatunk felkutató tevékenyséfebruár
77
223
300
41 gének erősítésével próbáltuk ellensúlyozni. Nemárcius
73
280
353
36 hézséget okozott az is, hogy az egyre rejtettebb,
összesen
522
1 199
1 721
267 bonyolultabb helyszíneket éjszaka nehezen tudtuk
felderíteni, és a szombati nappali ügyeletünk
2006/2007
483
1 377
1 860
228 kevés volt ehhez a munkához.
telén
változás %

108,07%

87,07%

92,53%

117,11%
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(124 alkalommal) kapott utcai bejelentéseket az Országos Mentőszolgálattól. Ezek olyan emberekről
tudósítottak, akiket a mentősök megnéztek, és véleményük szerint nem szorultak kórházi ellátásra, vagy
olyanokról, akiknek állapotát már a mentőszolgálat diszpécsere sem ítélte olyannak, hogy mentőautót
küldjön hozzájuk.19 Az esetek többségében sajnos ezekhez az emberekhez a Krízisautó személyzete a
helyszínre újabb mentőt hívott, vagy az egészségügyi centrumokba szállította őket, ahonnan az
ügyeletes orvos vizsgálatát követően kerültek kórházba. Így igen gyorsan
roppant gyanakvóvá váltunk a mentőszoláglattól kapott utcai bejelentésekkel
kapcsolatban, és kollegáink különös körültekintéssel jártak el ezekben az
esetekben.

Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Általánosságban is elmondható, hogy a Krízisautó működésében kialakult az
a protokoll, hogy minden olyan emberhez mentőt hívunk, akinek bizonytalanok vagyunk az állapotában, mert inkább jöjjön ki egy mentőautó feleslegesen, minthogy a rossz állapotú ember esetleg az egészségügyi centrumban
orvosi vizsgálat közben, vagy rosszabb esetben szállítás közben az autóban
omoljon össze, ahol esélyünk nincs segíteni rajta.
2007. november 1. és 2008. március 31. között 152 napon 174 ügyeletet adtunk. 522 alkalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális
vagy egyéb intézményektől érkező bejelentések alapján, 1.210 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott embereket. Egy estén átlagosan 10 helyszínt kerestünk fel. 267 rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe,
éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre. Ezek a statisztikai
adatok megfelelnek az általunk tapasztaltaknak, bejelentéseink száma
lényegileg az előző évhez képest 8 %-kal, a szállításoké 17 %-kal nőtt. Ebből következően a
látogatásoké viszont 13 %-kal csökkent, hiszen a szállítások több időt, esetenként akár 2-3 órát is
vesznek igénybe.
394 helyszínen fordultunk meg, 231 helyen (59 %) csak egy alkalommal jártunk, de 54 olyan helyszínünk is volt (14 %), ahol legalább tízszer megfordultunk. A legtöbbször, 44 alkalommal, KőbányaKispesten jártunk, ahol több rossz állapotú ember helyzetének megoldásában jellemzően az ott működő utcai gondozó szolgálatok kérték segítségünket. A leggyakrabban a XIV. kerületben járt szolgálatunk (371 alkalom), a legkevesebbszer a XXII. kerületben (3 alkalom). Pest megye területén 12
helyszínt 32 alkalommal kerestünk fel.
A Krízisautó tevékenysége helyszínek szerint
2007. 11. 01. – 2008. 03. 31.
kerület

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

helyszín

5 15 17 10

38

32 19 28

33

37

47

4

Pest
összesen
megye

18

9

24

11

5

6

3

11

3

3

4

12

394

látogatások
5 16 33 27 393 83 36 67 147 215 23
száma

9

34 371 45 79

5

39

4

15

4

3

36

32

1721

November 1. és március 31. között 544 rászorulót sikerült névvel regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el), 17 %-uk volt nő. 455 ügyfelünk életkorát ismerjük, átlagéletkoruk 50
év, a férfiaké 49,7, a nőké 51,1. A legidősebb 97 éves, a legfiatalabb – egy édesanyjával szállított 9
éves kisfiún kívül – 20 éves volt. Az 544 emberből 336-tal (284 férfi, 51 nő) csak egy alkalommal ta19

Néhány alkalommal az is előfordult, hogy közvetlenül hozzánk kapcsolták a telefonálót.
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lálkoztunk. 37 olyan ügyfelünk volt, akivel több, mint tízszer foglalkoztunk. A legtöbbször, 24 alkalommal egy nagyon rossz fizikai-mentális állapotban lévő férfit látogattunk, hozzá az esetek többségében vagy mentőt kellett hívni, vagy valamelyik menhelyre, illetve lábadozó intézménybe szállítottuk.

2008 nyarán 66 ügyeletet adott autónk, és október végén pedig a szokásos heti három estés működés mellett a hét másik négy napjára – az előző évhez hasonlóan – kéRÁÉRZÉS
szenléti ügyeletet szerveztünk annak érdekében, hogy a kritikus állapotú
Azon nyári este leszakad a sokévi átlag fele. Pest szinte úszik, vízi vidámparkká lesz a város. Külvárosi kli- fedél nélkülieket el tudjuk látni. Áprilistól október végéig 102 lakossági bejeensünket szállítjuk angyalföldi dokivizitre. Meglehetősen élvezi, mondja merre, miként menjünk. A Dózsa lentést kaptunk, 42 rászorulót szállítottunk autónkkal orvosi vizsgálatra, és
György út fellett átívelő vasúti hídnál szinte árvíz fojellemzően a lábadozó férőhelyekre, valamint 527 alkalommal látogattunk
gad. Mit nekünk, hisz’ nálunknál alacsonyabb személyautók is sikerrel gázolnak rajt’. Még pár méter meg az általunk gondozott embereket.
előre, majd a motor benyel jókora adag vizet, mi meg
állunk a Canal Grande közepén. Az elektronika – fő a
biztonság – azonnal kikapcsol, s a helyzetet már nem
uraljuk. Micsoda alázat kell ehhez.
De konstatáljuk, ekként is zajlik az élet: mások is elakadtak, az épp arra bringázó kolleganő fotót kreál rólunk, feltűrt nadrággal beach-elünk, a kliensünk meg a
nyár legizgalmasabb perceit éli át.
A váratlan üzlet szelét megérző mosolygós tizenéves
roma fiúk – dettó itteni trendi feltűrtben – ajánlkoznak,
egy ötszázasért kitolnak… Szinte sajnáljuk, hogy a
máltások már útban minket mentendő.

Az előző tél tapasztalatait feldolgozva 2008. november 1-jétől átalakítottuk
a Krízisautó működését. A program megvalósításában együttműködő társszervezetekkel egyeztetve a Menhely Alapítvány által működtetett Krízisautó 2008/2009 telén heti 6 éjszakai és 2 nappali ügyeletet ad, összesen
heti 104 órában, így tevékenységünkben hangsúlyosabbá válhat a felkutatás és a bonyolultabb helyszínek feltérképezése. A szolgáltatás napi 24
órás működését a Baptista Szeretetszolgálattal (heti 50 óra) és a Magyar
Máltai Szeretetszolgálattal (heti 14 óra) közösen biztosítjuk.20

A Krízisautó tevékenységét, azokban az esetekben, mikor a rendelkezésre álló kapacitás kevés,
speciális utcai gondozó szolgálatok segítik. Ők a Diszpécser Szolgálat kérésére saját területükön kívül is ellátják a rászorulókat. 2008/2009 telén speciális utcai gondozó szolgálatként a BMSZKI, (hétfőtől péntekig 21-től 24 óráig), a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (hétfőtől péntekig 16-tól 22 óráig,
szombat vasárnap 20-tól 24 óráig) és a Kürt utcai melegedő (hétfő, kedd, csütörtök, szombat, vasárnap 16-tól 22 óráig) segíti munkánkat.
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Krízisautónkon a stáb megszervezése nem okozott problémát, az előző télen ügyeletet adó mind a
21 szociális munkás folytatta a tevékenységet. Régi önkénteseinkhez ebben a két hónapban újak
csatlakoztak. Szolgáltatásainkon sem
A Krízisautó lakossági bejelentései a téli krízisidőszakban
változtattunk, szociális munkásaink a
(2003-2008)
szakmai segítség mellett – amennyiben szükséges – takarót, hálózsákot,
polifoamot, ruhát, élelmet, kötszert,
gyógyszert tudnak adni a rászorulóknak, bár nálunk is érezhető az ÁFA
törvény módosításának káros hatása,
a korábbiaknál jóval kevesebb tárgyi
adomány érkezik hozzánk.21 Munkánkat lényegesen megkönnyítette,
nov ember
december
január
február
március
hogy karácsony előtt a Futureal Holding Zrt-től ismét kaptunk 300 háló2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
zsákot.
20

A tevékenységben korábban részt vevő Keresztény Advent Közösség most nem vállalta Krízisautó működtetését.
január 1-jétől az adományozóknak a tárgyi adomány után be kell fizetni az ÁFÁ-t.

21 2008.
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2008/2009 telén a Krízisautó működésében a legko(2008. november 1-től 2008. december 31-ig, 70 ügyelet)
molyabb nehézségeket az
ebből
lakossági tervezett
okozta, hogy az előző
hónap
összesen
szállítás
bejelentés látogatás
(fő)
évekhez képest hidegebb
időjárási viszonyok között a
november
117
210
327
41
rendelkezésre álló kapacidecember
150
230
380
59
tás kevésnek bizonyult. A
összesen
267
440
707
100
Krízisautók, speciális utcai
gondozó szolgálatok a hidegebb estéken csak igen nagy nehézségek árán tudtak reagálni minden
bejelentésre, illetve sok esetben „sorakoztak” a bejelentések, csak hosszú idő, akár 4-5 óra elteltével
jutottunk el a rászorulókhoz. Különösen kritikus a helyzet hétvégén, amikor az utcai gondozó szolgálatok többsége nem működik,22 így egész Budapest és Pest megye ellátására napközben egy Krízisautó, az esti órákban pedig egy Krízisautó és két speciális utcai gondozó szolgálat, valamint két saját
területén működő utcai gondozó szolgálat áll rendelkezésre.
A Krízisautó tevékenysége 2008/2009 telén

2008. november 1. és december 31. között 61 napon 70 ügyeletet adott Krízisautónk. Ez idő alatt
267 alkalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb intézményektől
érkező bejelentések alapján, 440 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott embereket. Egy estén átlagosan 10 helyszínt kerestünk fel. 100 rászorulót szállítottunk orvosi rendelőkbe,
éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre.
A 61 nap alatt 259 különböző helyszínre jutott el Krízisautónk. 163 helyen (63 %) csak egy alkalommal jártunk, de 47 olyan helyszínünk is volt (18 %), ahol legalább ötször megfordultunk. A legtöbbször, 15 alkalommal az V. kerületben, a Hold utcában jártunk, ahol egy nyolc tagú csoport több
nagyon rossz állapotú tagjával foglalkoztunk. November 1. és december 31. között 278 rászorulót sikerült névvel regisztrálnunk (természetesen ennél jóval több embert láttunk el), 20 %-uk volt nő. A
legfiatalabb ügyfelünk 24, a legidősebb 80 éves volt.
Az elmúlt években a Krízisautó a főváros közterületein élő rászorulók ellátásának nélkülözhetetlen
szereplőjévé vált. Működésével lehetőséget nyújt arra, hogy a lakosság és a különböző nem szociális
területen dolgozó szervezetek, intézmények közvetlenül is segíthessenek a bajba jutott fedél nélküli
embereknek, és ezáltal szolgáltatásunk az elsődleges – életveszély-elhárító – feladatán túl fontos
szerepet tölt be a tolerancia és a társadalmi szolidaritás növelésében, a fedél nélküli emberekkel
kapcsolatos előítéletek csökkentésében. Segíti az
utcán, közterületen élő hajléktalan emberekkel
kapcsolatos krízishelyzetek megoldását, lehetővé
teszi, hogy mentális és egészségügyi állapotuk,
szociális helyzetük javuljon, hosszabb távon legalább egy részük ne kerüljön vissza az utcára, illetve ne éljenek minden külső kapcsolat nélkül magukra hagyottan a közterületeken.

22 A hétvégi működésre jogszabály nem kötelezi az utcai gondozó szolgálatokat, a folyamatosan csökkenő finanszírozás (2004-ben 6,3 mFt - 2009-ben 4,9 mFt) pedig kifejezetten a megszüntetésére kényszeríti őket.
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"VAJDA 3" MENHELY

Menhely Alapítvány

A „Vajda 3” Menhely” céljai egyértelműek és világosak, a Menhely Alapítvány Alapító Okiratának
szellemét tükrözik. Filozófiája és célkitűzése, hogy az immáron három állandó23 és az egy időszakosan működő részlegével (Lábadozó) külön-külön és együttesen is megfeleljen a „Mindenkinek legyen
otthona!” alapítványi mottónknak. Szolgáltatásaival,
nem többre és nem kevesebbre vállalkozik, minthogy:

2008. évi tevékenységéről

– éjjeli menedékhelyével egy első lépcsős, első éjszakás menedékeként (kényelmes, védett szállásként) 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, és átmeneti ápoló-gondozó otthonra van
szükségük.
Menhelyünk férőhelyei az alábbiak szerint tagolódnak:
Hajléktalanok Szociális Otthona
Éjjeli Menedékhely

24 férőhely
éjszakai szállás

05. 01-jétől 10. 31-éig

46 férőhely

11. 01-jétől 04. 30-éig

52 férőhely

Nappali Melegedő és Csomagmegőrző

hétköznapokon

100 fő/nap

Lábadozó részleg

11. 01-jétől 04. 15-éig

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
KREATIVÍTÁS
és egyéb külső kapcsolatokkal általában nem renOtthonunk lakója, A. bácsi, gondnokság alatt áll. Mindig gondosan figyeltünk, nehogy felügyelet nélkül kidelkeznek, életkoruk és egészségi állapotuk miatt
menjen az utcára, mert az az életébe is kerülhet, nem
beszámítható, eltéved, nem talál vissza, éhen hal, megátmeneti intézménybe történő elhelyezésük nem
fagy. Időnként azért sikerül kicseleznie minket, és eljelentene megoldást.
indul a Nagyvilágba, de általában még az utca végénél
Lakóink számára a következő szolgáltatásokat
nyújtjuk: elhelyezés 3-5 ágyas szobákban; rendszeres orvosi ellátás; gyógyszerbeállítás, gyógyszerellátás; mindennapos ápolónői felügyelet; fodrászat, pedikűr, manikűr; gyógytornász; napi há23

Új intézményként nappali melegedőt nyitottunk.
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utolérjük. Ez alkalommal is sikerült, csak most sem a
szép szó, sem a határorozott kérés, hogy ugyan jöjjön
már vissza, nem használt.
Majd eszembe jutott, hogy a bácsi haspók, mindig enne és eszik is valamit.
Úgyhogy a szociális munkás egy darabka kolbásszal a
kezében, lemegy az utcára, és azzal csalogatja vissza
az ügyfelet az otthonba.

PETHŐ GÁBOR:
TÚL
A férfi túlnőtt magán
Kihűlt teste
Bőr-díszmű pácoldat nélkül
Még majd felér egy misével.
Nincs semmi meglepő ezen:
Az eseményeket visszajátszva
Kopott tollhegyek halálvágtája,
Áthúzott sorok hisztérikus őrjöngése
Pereg szalagszakadásig.
Örökségnek hagyta itt kezenyomát.
Ölelés helyett
Ütötte magát szétzúzott ököllel
Azon a bizonyos ponton átesve,
A tartományban, a testi kín mögül
Elősiklott, lassan ráfonódva valami kígyószerű
Életre hívott iszonyat, fojtani.
Gyertyaláng. Sóhaj. Sötétség.

romszori étkezés, ruhakészletünk korlátlan igénybevétele; tévénézési, rádióhallgatási lehetőség, könyvtár, rendezvények, szabadidős programok, kirándulások.

A rendszeresen megtartott lakógyűléseink fontos keretet adnak az intézményi létnek, pozitív hatásuk tagadhatatlan. Ezeken fogalmazzuk meg egymással
szembeni kölcsönös elvárásainkat, itt artikulálódnak
az észrevételek, és fontos kérdésekben közös döntések is születnek. Érdekvédelmi Fórumunk eredményesen működik, döntéseit lakóink elfogadják, legitimitása továbbra is erős. A 2004 szeptemberétől elindított szobacsoportos foglalkozásokat 2008-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. Hagyományainkkal ellentétben 2008-ban a szeptemberi váratlanul ránk törő metsző hideg miatt nem mentünk el Péteribe egy napra. Így elmaradt a bográcsos
főzőcske, és a sörözgetés. Lakóink mégsem szomorkodtak túlságosan, mert előzetes megállapodásunk szerint – a megszorítások és a takarékoskodás miatt – ők állták volna a folyadékfogyasztásukat.
Tavaly a 24 férőhelyen 30 különböző személy fordult meg. Négy lakónk a mentális- illetve fizikai leépülésüknek megfelelő intézményekbe, egy lakónk régi barátjához, egy
pedig családjához (volt feleségéhez) költözött. Nagy örömünkre szolgált,
hogy 2008-ban nem történt gyászolni való esemény az otthonban. Az is
örvendetes, hogy magatartásbeli, illetve összeférhetetlenségi tényezők
sem játszottak szerepet a személycserékben. Az intézményünkben élők
átlagéletkora jelenleg 65,3 év.
2. Éjjeli menedékhely
Éjjeli Menedékhelyünk férőhelyeinek száma hivatalosan 46, de minden év
november 1-jétől a következő év április 30-ig a termekben lévő többi
ágyat (szám szerint hatot) időszakos férőhelyként el is számolhatjuk. Így
ebben az időszakban hivatalosan is 52 ágyon tudjuk fogadni a rászorulókat.24 Még 2007-ben az engedélyeztetési eljárás során – a jogszabálymódosítás adta lehetőségekkel élve – 5 évre kértük és kaptuk is meg az
engedélyt a hat időszakos férőhelyre.
Az éjszakai szállónk este 6 órától reggel 8 óráig tart nyitva, szolgáltatásaink a következők: zsíros kenyér, tea; törülköző, szappan; fürdésimosakodási-, mosás-szárítási-, TV nézési-, főzési-ételmelegítési lehetőség; indokolt esetben egészségügyi ellátáshoz segítés; alapgyógyszerek; Rusz Zoltán munkája
Ezt a hat ágyat természetesen a nyári-őszi időszakban sem vesszük ki, sőt szükség esetén használjuk is őket, de
finanszírozást ekkor nem kapunk ezekre a férőhelyekre.
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szociális információk, valamint
tanácsadás.

A "Vajda 3" Menhely Éjjeli Menedékhelyére beköltözők
családi állapota 2008-ban
(összes adat 134 fő)

A menhelyre való bejutás feltételei egyszerűek; amennyiben
van szabad férőhelyünk, azt bárnőtlen
41%
mely magyar állampolgárságú,
felnőtt férfi igénybe veheti, ha
házasrendelkezik fél évnél nem régebözv egy
ságban él
7%
bi tüdőszűrő lelettel és egy hét7%
nél nem régebbi, az ÁNTSZ által
kiállított, fertőtlenítésről szóló
elv ált
45%
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 2008-ban 343 különböző személy összesen 17.563 éjszakát töltött. Átlagéletkoruk 53,3 év volt.25 135 szállóvendégünk tavaly járt nálunk először (2007-ben 140-en, 2006-ban 99en, 2005-ben mindössze 77-en tartoztak ebbe a kategóriába).
„AKIT A MOZDONY FÜSTJE MEGCSAPOTT”
Róluk bővebben:
Feri bácsit 2008.12.13-án szállította be a krízisautó a lábadozónkba.
Már a beszállítás is kész csoda volt, (hagyta magát!!) mivel az öregúr
az állandó utazáshoz van szokva. Lakóhelye nem lévén, már hosszú
ideje első otthonának a vasúti vagonokat választotta. Itt élte a megszokott életét, amíg egy „józanabb” pillanatában el nem tűnt a pénztárcája,
a személyes irataival és a pénzével egyetemben. Ezért kényszerült az
utcára,- egy számára vadidegen világba, ahol általában nem a tovatűnő
táj nézése, a szabadság érzésének átélése és a vasúti ülésben való elszunnyadás a jellemző. Lábadozónkat nagy valószínűséggel csak alkalmi, kitérő állomásnak tekintette, legalábbis addig ameddig az iratai
nem kerülnek pótlásra. Gondozójaként, titkon abban reménykedtem,
hogy sikerül hosszabb távra, egy-két hónapra, amíg felerősödik, bent
tartani. Erre jó indok volt, hogy újból be kell szerezni a születési anyakönyvi kivonatát, és amikor ez megérkezik,(két-három hét) ha a posta
ördöge úgy akarja- akkor sohasem, csak akkor tudjuk a többi iratát intézni. A MÁV azonban közbeszólt, értésemre adta, hogy Feri bácsi
igazi gondozója, segítője nem én vagyok, hanem Ő. Egészen véletlenül
kiderült, hogy a Kürt-ben egy kis csomagocska lapul, (ezt át is hozták)
az öregúr részére, a MÁV-tól. Az ütő megállt bennem, amikor felbontottuk a csomagot, hogy szemrevételezzük a tartalmát. Tehát egy pénztárca, amelyben személyi iratok rejtőztek, születési anyakönyvi kivonat, meg úgy mellékesen tízezer forint,(ennek örült a legjobban). A
megszólításom rögtön „Zolikám” lett, és kiderült, hogy másnap neki ki
kell mennie, mivel halaszthatatlan ügyeket kell elintéznie: Francia
nagykövetség felkeresése-nyugdíja ügyében, lánya meglátogatása,
időskorúak járadékának felvétele a postán. Megígérte, hogy visszajön
és természetesen egy kortyot sem fog inni. Na, azóta sem láttam!
Ha már így történt, mi mást kívánhatnék - látatlanban neki: Jó utat, jó
utazást Feri bácsi!
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Az új lakóink átlagéletkora 45,6 év, tehát általában fiatalabbak a menedékhely régebbi lakóinál. 52-en szakmunkásképzőt, 34-en csak általános iskolát, 21-en szakközépiskolát
végzettek, 9-en nem fejezték be alapfokú tanulmányaikat
sem, 9-en tanfolyammal egészítették ki alapfokú iskolai végzettségüket, 3 fő főiskolát, 6 fő egyetemet végzett. Két fő nem
nyilatkozott.
55 főnek nincs gyermeke. 34-nek van egy-egy. Két-két gyermeket tudhat magáénak 25 fő, 11 főnek van 3-3 gyermeke, 4,
vagy annál is több pedig 9 említésben szerepelt. Egy fő nem
nyilatkozott.
Az ügyfeleink születési helyük szerinti bontásából megállapítható, hogy a korábbi évek tendenciájával ellentétben nem
nőtt tovább a vidékiek aránya. Míg vidékről tavaly, az akkori
140 ember közül 68,8% érkezett, és a fővárost mindössze
30,5 % reprezentálta, addig ez az arány most az 58,5 a 36,3-

2007-ben 51 év.
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hoz változott. Erdélyből 2007-ben egy, 2008-ban viszont már 5 fő érkezett. Mellettük egy észt és egy
német állampolgár is megpihent nálunk.
A 135 fő közül két ember tudja 1990 óta hajléktalannak önmagát. 18-an ’91-’95 között, 30-an ’962000 között, 17-en ’01-’05 között, 27-en ’06-’07 között, 34-en pedig 2008-tól számítják az utcára kerülésük időszakát. (Két ember nem nyilatkozott.) Az egy héten belül fedelet
veszítettek száma 16 volt. Az éjjeli menedékhelyünket használók közül kevesen kerültek átmeneti szállóra, a Diszpécser Szolgálat által koordinált
"bonos" rendszerű munkásszállásra való költözés viszont több, stabil munkahellyel rendelkező ember számára jelentett megoldást.
A menhelyen szociális munkásaink 24 órában adnak folyamatos ügyeletet,
napközben egy, este 17-21 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 zavartalan működésének biztosítása. Felelősségük a forgalom ellenőrzésétől a reggeli és
a vacsorakészítésen át a lakók közötti konfliktusok kezeléséig terjed. Az
ügyeletet ellátó kollégák a nyitvatartási időben bármikor nyújtanak a hivatali
ügyintézés ügymenetére vonatkozó tanácsot és információt, illetve egyéni
esetkezelést is végeznek.
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 101, decemberben 303, januárban 530, februárban 655, márciusban 580, április első felében pedig 227, összesen 2.396 gondozási nappal zárult a 2007/2008-es
téli szezon a Menhely Alapítvány Lábadozó részlegében, összesen 46 rászoruló lakott a 35 férőhelyesre kialakított lábadozónkban.
Beutalások a „Vajda 3” Menhely lábadozó
részlegébe 2007/2008 telén
beutaló

beutalás

Menhely Alapítvány, Krízisautó

18

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

3

egészségügyi centrum

1

Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

5

Twist Olivér Alapítvány

3

Magyar Vöröskereszt

1

éjjeli menedékhely

11

Országos Mentőszolgálat

5

egyéb

3

összesen

50

Az általunk ellátottak közül 2008. április 15éig tizenketten kerültek éjjeli menedékhelyre, huszonegyen közterületre (általunk is
ismert helyszínre) távoztak. Egy lakónk kórházba került, három átmeneti szállóra, kettő
albérletbe, egy pedig rokonaihoz költözött,
további öt embert szociális otthonunkban
tudtunk elhelyezni.
26 különböző betegség fordult elő lábadozó
betegeink között. 38 esetben volt diagnosztizálható az alkoholbetegség és sokan (közel minden harmadik ember) voltak a rühvel
fertőzöttek. A sokidegbántalom, a fejtetűvel
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való fertőzöttség, a hörgőgyulladás esetei adtak még legjellemzőbben okot a lábadozóban történő
elhelyezésre. A lábszárfekély és a vizelettartási problémák, a megfázás, valamint a szív-és érrendszeri betegségek közepes gyakorisággal jelentek meg részlegünkben (20 esetben). Agyi leépülésben
és mentális zavarban szenvedő beteg öt volt. Néhány kihűléses, töréses, fagyásos, és TBC-snek bizonyuló páciens is bekerült hozzánk. Mellhártyagyulladás, láz, az izületi fájdalom, a véres széklet, a
krónikus bőrbetegség, tüdőgyulladás, gerincsérv,
torokgyulladás, skizofrénia, epehólyag-gyulladás,
reuma is szerepelt még a panaszok között.
A 46 beszállított emberből 15-öt egy vagy több
korábbi téli lábadozási időszakból már ismertünk.
2007/2008 telén három ember kétszer, egy pedig
háromszor került be lábadozónkba.
A konkrét továbbhelyezés mellett, illetve azon felül
végzett ügyintézési tevékenységek gyakoriságuk
szerinti sorrendben: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya, adókártya készítés; anyakönyvi
kivonatok megkérése; szakorvoshoz, rendelésre
szállítás; beutaló csoportba kísérés; tartós elhelyezés; öregségi nyugdíj, leszázalékolás, fogyatékossági támogatás, segély ügyintézése; járadék átirányítás; folyószámlanyitás; szemüveg- és közgyógyászati-igazolvány kiváltása; munkakereső tréningre való közvetítés.
A 2008/2009. évi krízisidőszak kezdetén, november elsején fogadtuk az első két rászorulót a részlegben. Őket az év végéig még 27 fő követte, novemberben még 17, decemberben 10. Novemberben nyolcan, decemberben öten távoztak. Heten ismeretlen helyre távoztak, hárman éjjeli menedékhelyünk „védett” részlegébe, egy ember pedig Szociális Otthonunkba költözött. Egy lakónk rokonaihoz, egy pedig megszokott utcai fekhelyére ment vissza. 2008. december 31-én 18 rászoruló tartózkodott a lábadozóban.

A bekerülések szerint: a Menhely Alapítvány Krízisautója 12, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a
Kürt utcai Utcai Szolgálat, a Práter utcai Utcai Szolgálat 2-2, a Baptista Szeretetszolgálat és a Myrai
Szent Miklós Egyház Utcai Szolgálata 1-1 embert szállított hozzánk. A BMSZKI Dózsa György úti
Lábadozójából is átvettünk egy beteget. Saját lábán két ember érkezett, heten
SÁRKÖZI LÁSZLÓ
pedig éjjeli menedékhelyünkről kerültek részlegünkbe.
EGY KÖLTŐNŐNEK
VII.
Ismeretlen katekumen
…már nem értem, mi jó, mi rossz s mi célból
maradtam s vagyok. Ez az alapom.
Miért élek még, ki mondott ki végszót
fölöttem, mi célja volt és van velem,
vezet-e majd, amerre haladok
s hogyan tovább, lesz-e feladatom?
Talán túl későn nyitotta föl szemem
bűneimre. Lézengek, kókadozó
perc matat, görcs s bénultság égeti
testem: fáj, szaggat – szinte szétesik;
félig megnyomorodva, botladozó
lábakon bicegve keresem Istent,
aki van s valamiért létezik
valahol, de bennem sehogyan sincsen…

A rászorulók átlagosan 3-4 hetet töltenek a krízisrészlegen. Ma már nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki 1-2 nap után távozzon, így a gondozás is nagyobb
hatásfokot tud elérni.
Lábadozó részlegünk immár 10 éve működtet háttérférőhelyeket a fővárosi utcai gondozó szolgálatok számára. Ma is 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.
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„VAJDA 3” NAPPALI MELEGEDŐ ÉS CSOMAGMEGŐRZŐ

Menhely Alapítvány

A Vajdahunyad utca 3. szám alatti épületben 2008. január 7-jén nyitottuk meg új nappali melegedőnket, melynek fő profilja, a csomagmegőrzés, a magyar hajléktalan ellátáson belül ekkor még hiánypótló helyet töltött be.

2008. évi tevékeny-

A szakmai program összeállításánál próbáltuk adaptálni a 2005 évtől működő „Munkaerőpiaci
Reintegráció a Hajléktalan - ellátásban” című, 3 éves uniós finanszírozású EQUAL projekt szakmai
tanulságait és eredményeit. Ennek keretében Fedél nélkül utcalap több mint 3 éven keresztül biztosított részmunkaidős állást hajléktalan személyeknek. Ezt a gyakorlatot szerettük volna az új ellátási
formánk esetében is alkalmazni, ezért a három fős szakmai team összeállításánál két hajléktalant alkalmaztunk a szakmai vezető és egyben szociális munkás mellé. Szakmailag természetesen számos
pro és kontra elv elhangzik a szociális ellátást igénybevevők alkalmazásával kapcsolatban. Az alapítvány munkatársainak külföldi tapasztalatai azt mutatják, hogy a kliensek bevonása az önkéntes tevékenységbe vagy éppen munkavállalóként való alkalmazása egyre inkább elterjedt lesz elsősorban
angolszász területen, és elősegíti az ellátások hosszú
távú átalakulását, olyan módon, hogy azok a tényleges
igénybevevők igényeire adjanak választ. Az ő alkalmazásuk egy nagyon fontos paradigma--váltás elindítását
vetíti előre, miszerint az eddigi célközönségünk (hajléktalan személyek) bevonása
a szolgáltatást használók
igényeire hosszútávon sok-
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A Nappali Melegedő és CsomagmegA Vajdahunyad utcai Nappali Melegedőügyfélforgalma 2008-ban
őrző megnyitását komoly szakmai és
(összes ügy fél 24 004)
gazdasági felmérések előzték meg.
Megpróbáltunk olyan szolgáltatást ki3 500
alakítani, amely megbízható, kiszámítható forrásokra támaszkodva a hajlék3 000
talan ellátás időszerű kérdéseire ad
2 500
adekvát válaszokat. A működő ellátási
2 000
formák feltérképezése, és az intézményeinkben végzett szükségélet-felmé1 500
rés után határoztuk el, hogy kialakítjuk
1 000
új szolgáltatásunkat. Ehhez Vajda500
hunyad utcai épületünkben álltak rendelkezésre a feltételek. Az épület belső
0
udvarán álló hangárt tettük alkalmassá
a csomagmegőrző befogadására. Itt
594 db, saját kulccsal zárható, a zord
időjárási viszonyoknak ellenálló technológiával készült szekrényt helyeztünk el. A nappali melegedőhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat
az éjjeli menedékhely helyiségeiben biztosítjuk.
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kal adekvátabban működtethető rendszert eredményez. Természetesen számos problémával is meg
kell küzdenünk az ő alkalmazásuk esetén. Nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy munMenhely Alapítvány
katársaink egy eddigi segítő kapcsolatból kerülnek egy kollegális viszonyt feltételező/alkalmazó
2008. évi tevékenyrendszerbe. A problémákkal ezen túl nem csak a lakókörnyezetükben (pl. hajléktalanszálló) találkozségéről
nak, hanem már a munkahelyükön is. Felmerülhetnek kollegáinkban kompetenciakérdések is. Ez a
számos – főleg emberi – tényező nem szabad, hogy akadályozza a szakma jövőbeni nyitását a probléma kutatása felé. Megfelelő team-értekezletek tartásával, és szupervíziós üléA SZAVAK SÚLYA
sek biztosításával minimálisra csökkenthetőek a konfliktusok, és problémák.
János régi ügyfele a Melegedőnek. Nem minBeszámoló a

dennapos vendég, de azért sokszor találkozunk.
Az egyik nap nem engedtem beljebb az előtérnél,
mert megítélésem szerint kissé ittas volt. Leültettem az íróasztalom mellé. Egy kis idő múlva
megkérdezi:
-Miért nem enged be?
-Úgy látom ivott. – válaszoltam.
-Honnan tudja? – kérdezett vissza.
- Már elég jól ismerem.- vélekedtem én meggondolatlanul, mire az alábbi választ kaptam:
- Nem ismer maga engem, csak azt gondolja!
Milyen igaz.

Ezen kívül fontosnak tartottuk, hogy a hozzánk forduló személyeket kevésbé kliensként, mint inkább a szolgáltatást „vásárlójaként” kezeljük, akik a „Vajda 3”
Nappali Melegedő és Csomagmegőrző munkájával kapcsolatban bármikor elmondhatják véleményüket. Ebben is nagy segítséget jelent a két – a problémákat nem szakmai szemmel értékelő – munkatárs foglalkoztatása. A hozzánk látogatók számára egyértelművé kell válnia, hogy a szolgáltatás értük jött létre, és
annak kritizálása (az esetleges problémákra való rámutatás) elősegíti intézményünk fejlődését, egy az igénybevevőket jobban kiszolgáló ellátás biztosítása
felé.

Szakmai programunk másik sarkalatos pontja, hogy a Nappali Melegedő és Csomagmegőrző igénybevételének nem feltétele az ÁNTSZ igazolás és negatív tüdőszűrő lelet bemutatása. Úgy gondoljuk,
hogy ezen dokumentumok a hajléktalan személyek tényleges egészségi állapotát nem mutatják, és
meglétük megkövetelésével, éppen a segítségre leginkább rászorulókat rekesztenénk ki ellátásunkból. Természetesen ez a fajta hozzáállás munkatársainktól elvárja a fokozottabb figyelmet, hogy az
esetleges fertőzéseket megelőzzük.
A nappali melegedő munkatársai nagyon fontos feladatnak érezték, hogy közvetlen és tágabb környezetüknek is bemutassák intézményüket, illetve, hogy egyéb társadalmi szervezetekkel karöltve a
„vonzáskörzetbe” tartozó legszélesebb társadalmi csoportoknak (és így a hajléktalan embereknek is)
megmutassa magát. 2008-ban természetesen elsősorban az ügyfeleket céloztuk meg, hiszen nélkülük értelme sem lett volna létrehozni ellátásunkat.
Őket 2007. decembere óta a Menhely Alapítvány
más egységeiben is elérhető plakátokkal, számukra
adekvát üzenetekkel próbáltuk elérni. Többek között
megjelent hirdetés és egy interjú is a Fedél nélkül
utcalapban a szolgáltatásról. Az írásos „hirdetéseknél”, közleményeknél még fontosabb szerepe volt a
szóbeli információ átadásnak, amely a mai napig a
legmeghatározóbb kommunikációs forma a fedél
nélkül élők számára. Természetesen ezzel egy időben az ellátó rendszert is értesíteni kellett megnyíló
csomagmegőrzőnkről, hiszen az által, hogy hozzánk
irányították ügyfeleik egy részét, az ő munkájukat is
segítettük. A szociális szakmát számos fórumon keresztül sikerült elérni. A leghatékonyabb kommunikációs közegnek a Menhely Alapítvány Módszertani
Központja által szervezett Nappali Melegedők
Szakmai Műhelye bizonyult. Ezenkívül a Diszpécser
Portálon keresztüli információáramlás (hírlevél, infós
füzet) is segítette a kommunikációt.
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A Vajda 3 Nappali Melegedő és Csomagmegőrző minden hétköznap nyitva van. A nyitva tartás
két időszakra tagozódik: reggel 8-tól 11-ig a
csomagmegőrző fogadja vendégeit, míg a nappali melegedő 9 és 12 óra között tart nyitva. A
két (különböző) nyitási időpontra azért volt
szükség, mert az éjszakai menedékhely 8 órakor zár, így egy órás takarítási szünetet vezettünk be. A csomagmegőrző 8 órás nyitásának
pedig az oka nagyon egyszerű, szerettük volna,
ha az éjszakai menedékhelyen alvók kiengedéskor le tudják adni – napközben nem fontos –
csomagjaikat. 12 órakor a Nappali Melegedő 2
órás technikai szünetre bezárja kapuit, ekkor takarítás zajlik, illetve ezt az időszakos nyitva tartást az is indokolja, hogy jobban alakul a szolgáltatásunkat használók igényeihez, hiszen így
lehetővé válik, hogy egészen 17 óráig (14 órától) ismét nyitva tartsunk. Ez éjszakai menheKovács Béla: Lopakodó
lyen alvók, és a késő délutánig dolgozók (pl. a
Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalatnál dolgozók) kényelmét szolgálja.

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

A Csomagmegőrző igénybevételére regisztráció után jogosultak a hozzánk fordulók. Az első megjelenéskor a Menhely Alapítvány munkatársa, valamilyen
személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum M. ÚR
alapján kitölti a csomagmegőrző jegyet, amelyen, sze- M. Úr egy kissé ügyefogyott, olyan, akit mindenki félreállít, megbököd, hátrébb tol egy kicsit. Így maradt le a nagybetűs életről, otthonról, családról, barámélyes adatokon kívül szerepel a szekrény és a kulcs tokról, egy jó szállóról, a beengedésről. Nehéz dolga van, és ehhez még jövök
is, aki elég régóta ismerem ahhoz –gondolom – hogy mindent-összezavaró
száma, valamint a szekrénybérlet lejáratának ideje. A én
kérdéseket tegyek fel neki. Megint az utcán találkozunk. A legutóbb a Nyugaszekrényét nyitó kulcshoz a továbbiakban, e csomag- tiban koldult, olyan szánalmasnak még sose láttam. Veszélyesen közel tántorgott a metrósínekhez, megszólítottam. A nevén, sőt, még uraztam is. Elcsodálmegőrző jegy bemutatásával és – amennyiben kérjük – kozott – látszott a szemén, hogy ő, az úr, most realizálja helyzetét. Miért kéreszemélyi igazolványuk felmutatásával juthatnak hozzá get egy Úr, műanyag pohárral a kezében a metrósínekhez olyan veszélyesen
közel? Felém küldött egy zavart, fogatlan mosolyt, tudtam, hogy nem ismer
ügyfeleink. A kulcs leadására biztonsági okok miatt van meg. Igen, csalódott voltam, annyi év után, annyi közös este után, nem ismer
Szóval tényleg nem tettem le az asztalra semmit. Hogy állok így Teremszükség, „szekrénybérlőink” kifejezetten örülnek an- rám.
tőm elé, ha még annyit sem tudok a jobb elbánás érdekében felhozni, hogy senak, hogy kulcsukat leadhatják, hiszen így felelőssé- gítettem embereken, és ezt ők is igazolhatják, kérdezze csak meg M. urat például. M. úr ugyanilyen kábultan áll, rám mereszti a szemét, és mondjuk, bemugük is kisebb. A csomagokat 1 hónap 2 hét időtartamra tatkozik. Nem-nem ezt nem hagyhatom, megpendítem a személyes szálat: –
hogy van? Felcsillan a szeme, tudtam, ezzel sikert érek el. Most már
őrizzük meg. Amennyiben a szekrény használója vagy Édesanyja
tudta, régi ismerősök vagyunk, persze azt nem, honnan. Kicsit bizalmasabban
meghatalmazottja ez idő alatt nem jelenik meg nálunk, rázta meg poharát: – Segítene? Nem-nem én máshogy szoktam segíteni, hát
nem emlékszik? Itt és itt, ekkor, ezekkel, azokkal, így és úgy. Fogatlan mosoly
vagy a csomagmegőrző jegyének hosszabbítását nem újra megcsap. A szeme sarkában az egy kacsintás volt? – Ismerem magát…
kéri, akkor a csomagok jegyzőkönyv felvételét követő- Csak ennyi. Kínos helyzetemen a metró szele segít. Most újra hallom a nevét, a
kollegámtól, már benn ül a kocsiban, szállítanunk kellene. Félve tapogatózom,
en megsemmisítésre kerülnek.
nehogy előre örüljek. Bekukkantok az ablakon, tényleg ő. Ott kezdjük, ahol
2008. január 7. óta 813 személy nyitott nálunk szekrényt, 652 férfi és 161 nő. Jellemzően 36 – 55 év közöttiek (532 fő). Nappali melegedőnk egyéb szolgáltatásait naponta kb. 20 – 25 fő veszi igénybe, elmondhatjuk, hogy ők leginkább csomagmegőrző vendégeink
közül kerülnek ki. Egy év alatt mindössze 5 olyan személy járt nálunk, aki nem rendelkezett szekrénnyel. A
napi forgalmakból készült havi összesítőkből exponen-

legutóbb. Nem tudja, ki vagyok. Tulajdonképpen azt sem, minek került az autóba. Rosszabb állapotban van, mint a múltkor, – a gyógyszerre ivás megtette
hatását – de nem koszos, jó helyen töltötte az éjszakát. –Visszavisznek oda,
ahol még reggelit is kaptam? – Vissza-vissza, csak először orvoshoz megyünk.
– Adjanak egy cigit! – Az autóban nem dohányzunk, majd ha kiszálltunk. És
hogy van? Megint nem ismer meg? Édesanyja? Egyből a közepébe, nem teszek
fel felesleges kérdéseket. – Ő jól van, akkor vigyenek hozzá. – Nem tudjuk, orvoshoz megyünk. – Adjanak egy cigit! Hova megyünk most? Anyámhoz? –
Nem. Szoktak beszélni az édesanyjával? Ő hol van? – Jól van. Szeretnék rágyújtani. – Miért van utcán? – Kitiltottak. Adjanak egy cigit!... és ez így megy
egész úton. Néha elmosolyodott: Ismerem ám, emlékszem. De én tudtam, hogy
nem emlékszik. Fiatalember. Sose volt a legjobbak között, de most már a legalján van. Sose fogja tudni, hogy mi volt, a jövőt meg nem is akarja. Csak az izgatja, hogy a jelenben ne fájjon annyira, és valaki adjon egy cigit.
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ciális növekedés látszik. egészen szeptemberig. Ekkor történt két dolog, ami forgalomcsökkentést
eredményezett. Az egyik, hogy csomagmegőrzőnk kapacitása elérte a teljes kihasználtságot, nem
tudtunk újabb szekrényeket biztosítani. A másik, ami valamilyen szinten meg is oldotta a problémát,
hogy erre az időpontra, más a hajléktalan ellátásban részt vevő szervezetek is ráébredtek a helyzet
komolyságára, és maguk is biztosítani kezdtek – nyilván a saját kapacitásuknak megfelelő koncepciókkal – csomagmegőrzést. Jelenleg a fővárosban 5 olyan nappali melegedő működik, ahol valamiféle csomagmegőrzési funkciót is ellátnak, ebből kettőt a Menhely Alapítvány üzemeltet.
A Menhely Alapítvány új részlege természetesen a
csomagmegőrzőn kívül egyéb, a hagyományos melegedőkhöz kapcsolódó szolgáltatást is biztosít.
Ezek kialakításánál, működtetésénél viszont figyelembe vettük, hogy a közvetlen közelünkben számos más nappali melegedő működik, többek között
egy másik részlegünk is a Práter utcában. Az általunk biztosított szolgáltatások közül legfontosabbak
a fürdés, ételmelegítés, borotválkozás és az információadás. Melegedőnkben nem folyik sem esetkezelés, sem más adminisztratív munka (ügyintézés),
mivel a környéken más intézmények (pl.: Kürt utca, Könyves) ezeket a szolgáltatásokat biztosítják.
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy nálunk magasabb az információadás aránya, hiszen többen
érdeklődnek egyéb ellátások iránt, mint más melegedőkben.

Nappali Melegedőnk munkatársai szeretnék még jobban bevonni az ellátás arculatának kialakításába
azokat, akiket ez a legjobban érint. Ennek egyik példája a „csereasztal”, mely alulról induló kezdeményként 2008 márciusától működik. A „csereasztalt” a túl sok csomaggal rendelkezők „hozták működésbe” azáltal, hogy felajánlották felesleges csomagjuk tartalmát a köznek, és kirakták egy asztalra. Számos ruha, könyv és egyéb használati tárgy cserélt így gazdát, az asztal, pedig
PETHŐ GÁBOR:
egyfajta tárgycsere – fórumot szimbolizál számukra. Ettől már csak egy ugrás volt a talált
AZ ÉN ÉLETEM
adományokból (ezek azok a dolgok, amelyeket a vendégeink az utcán találtak és a cseÓ, Isten, ne légy
Fájdalom bennem
reasztalról nem keltek el) készített kiállítás a Vagyunk Otthontalan Művészek Önsegítő
És rajtam súlyos rög
Egyesületével együttműködve a Menhely Alapítvány Módszertani Központjának helyet
- még nem temetnek.
És ne légy rajtam
adó Szentkirályi utcában.
Bosszút álló, hisz
Porszem vagyok.
Hadd legyek áldás
Bús fejednek.
Ó, Isten, hová süllyedhet
Le az ember ki hátat
Fordított neked,
És lyukakat éget hátába
Pillantásod?
Kegyelmezz! – én szétszórom
Kincseim. Nem látod?
Láthatatlanok. Nincstelenek.
Így vannak kincseim.
Vedd mindet és végül
Engem is, hisz ki egy percet is
Már visszamászna
Anyja sötét, meleg hasába.
Sújts le, vagy koronázz királlyá
De meg ne alázz.
Te vagy az Isten,
Nálad van a póráz.
Vagy ha végképp életre ítéltél
Hát legyen.
A Te műved: az én életem.

A nappali melegedők számos szolgáltatást nyújtanak ügyfeleik részére. Egyfajta törzsközönség is létrejön az egyes intézmények használóiból, de ezek azért tudjuk, hogy nagyon
képlékeny csoportot alkotnak. Ennek ellenére úgy látjuk, hogy a nappali melegedők kis
energiát fektetnek abba, hogy tudatosan formálják a hozzájuk látogatók szabadidejének
eltöltését. Többségükben az alacsony aktivitási szintet követelő társas időeltöltések, mint
például a közös tévézés, vagy a filmklubok a jellemzőek. Nálunk az elmúlt fél évben kialakult egy kisebb közösség, amelynek tagjai között felmerült annak lehetősége, hogy
önkéntesként részt vegyenek a nappali melegedő munkájában. Természetesen ez a fajta,
nem tudatosan előidézett, önmagától szerveződő közösség tudatossá tétele fontos feladata lehet melegedőnk munkatársainak.
A Vajda 3 Nappali Melegedő és Csomagmegőrző 2 közösségi akcióhoz csatlakozott, egyszer a Vagyunk Otthontalan Művészek Egyesülete által szervezett Mikulásnapi jótékonysági kiállítás és vásár lebonyolításában segédkezett, ahová is fellépő DJ-ket szervezett,
illetve az esemény rádiós reklámját is biztosította egy közösségi rádióban. A másik akció
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egy kicsit nagyobb összefogásként jött létre. A Cöxpon
Chill Cafe és a Tilos Rádió kereste meg a Menhely
Itt van…, már most nincs menekvés. Kellemes,
csábító látványként kezdődik, azután jön a szörAlapítványt azzal a céllal, hogy egy közös, karácsony
nyű valóság. Valami véget ért, nem lesz többé
semmi ugyanaz. El kell engedni mindent, amihez
előtti időpontra tervezett akció részleteit tisztázza. Már
annyira ragaszkodtam, aminek a fenntartásáért
másfél héttel a rendezvény előtt takarógyűjtési akciót
minden egyes pillanatban küzdöttem. Mert az igazi szörnyűség elsőször mindig szép, üde és kellehirdetek meg, amit Práter utcai nappali melegedő stábmes azért, hogy legyen időnk felkészülni a veszteségre. Olyan, mint a régi festményeken a mennyjával egyeztetve (akik a kerületben az utcai szociális
ország szőke angyalokkal és zöld réttel és sok-sok
munkát is ellátják) kiterjesztettünk törölközők gyűjtéséfénnyel a háttérben, amelynek látványa a földi pályafutás végének az élményét készíti elő. És vajon
re is. Az eseményre december 22-én került sor, mikor
mi jön ezután? – Ez volt kiolvasható annak haja Tilos útjára indította a hajléktalan tematikus napját.
léktalan bácsinak szeméből , aki mély álomból ébredve szőke, angyalarcú önkéntesünket pillantotta
Reggel 8 órától már a Vagyunk Egyesület elnöke nyimeg először, ellenfényben, karján menny-kék
paplannal.
latkozott (ő egyben melegedőnk egyik munkatársa). A
program még délelőtt folytatódott, önkénteseink
paprikás krumpli és forralt bor főzésével, amelyet a Boráros téren ki is osztottak a rászorulók számára. Kora esti órákban még egy ételosztásra került sor a téren, ahol az étkezők kulturális programot is
kaptak vacsorájukhoz. Egyrészt hajléktalan írók, költők olvasták fel műveiket, másrészt a Tilos DJ-k
jóvoltából jazz muzsika is szólt. A napot egy kiállítás-megnyitó felolvasó est utáni parti követte hajnalig. A hasonló rendezvényeken való részvételnek köszönhetően az év második felében ruhaadománnyal érkezve egyre több környékbeli kereste fel melegedőnket.
JELENÉS

A társadalmi célú kommunikációnkban nagyon fontos területet tölt be az önkéntesek toborzása és tevékenységüknek koordinálása. Sajnos a zord időjárási körülmények miatt (és a kevés érdeklődő miatt) az önkéntesek részvétele a Vajda 3 Nappali Melegedő és Csomagmegőrző mindennapjaiban
alacsony. Jól szemlélteti, hogy 2008-ban tíz ember érdeklődött az önkéntes tevékenység felől, közülük 5 fő járt hozzánk valamennyire rendszeresen. Fontosnak tartjuk az önkéntesek bevonását munkánkba, a velük való folyamatos kapcsolattartást, és számukra fenntartott különböző klubfoglalkozásokra való meghívást is. 2008-ban kétszer volt lehetősége önkénteseinknek ingyenesen részt venni
koncerten az A38 állóhajón.

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.
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.
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A nappali melegedő szerkezetileg két fő részre bontható. Az első, kisebb területi egység az "ügyfélszolgálati" tevékenységeknek ad helyet. Itt regisztráljuk a hozzánk betérőket, végezzük az adminisztMenhely Alapítvány
rációs munkát, nyújtunk információkat az ellátásról, és itt található irodánk, mely egyéni esetkezelés2008. évi tevékenyre is lehetőséget nyújt. Ez az ügyeletet adó szociális munkások "terepe", az effektív szakmai munka
ségéről
helyszíne. A területét tekintve nagyobb "egységben" található a közös helyiség, az "amerikai konyha", és a vizesblokk. Itt kisegítő személyA Práter utcai Nappali Melegedő ügyfélforgalma 2008-ban
zet látja el a feladatokat, és „szükségleti
(összes ügy fél 43.759)
szolgáltatásainkat” lehet igénybe venni. A
melegedő „ügyfélszolgálati típusú” szol5000
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A melegedő egyik funkciója, hogy enyhítse a hajléktalan létből fakadó nehézségeket, elviselhetőbbé és élhetőbbé tegye
a hajléktalan emberek életét, ezt alapszolgáltatásaink „szükségleti”-, „admi-

nisztratív” szolgáltatásaink révén próbáljuk megvalósítani.
„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.
KARANTÉN

2008-ban ügyfeleink 43.759 alkalommal vették igénybe
különböző szolgáltatásainkat.
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

1. "SZÜKSÉGLETI” SZOLGÁLTATÁSOK
a) Étkezés
A melegedő nappali tartózkodásra alkalmas közös helyiségében található amerikai konyhánkban állnak rendelkezésre az étkeztetéshez szükséges berendezések (ki-
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Mint minden reggel, most is beengedéssel
kezdődik az élet melegedőnkben. Jönnek az
ügyfelek, köszönés, ki hogy van, elkezdem
regisztrálni őket. Szólnak hátulról a konyhából, rohanok oda, közben átadom a helyemet
a számítógép előtt a kolléganőmnek. Elkéri ő
is a következő ember tüdőszűrőjét, ellenőrzi
nincs-e fertőző betegsége, majd ebben a pillanatban utánam szól: - mit csináljak vele?
Én félúton vagyok a konyha felé és csak úgy
foghegyről odaszólok a legnagyobb természetességgel: - tedd karanténba!
- Engem miért ?! – így a szegény ügyfél.
Természetesen mi tudtuk a választ, de csak
mi. Már reggel óta kérdezősködött a víruskereső program.
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szolgálópult, mosogató, konyhaszekrények), valamint a technikai berendezések (villanytűzhely, hűMenhely Alapítvány
tőgép, szeletelőgép, mikrohullámú sütő). Legnépszerűbb szolgáltatásunk az étel és ital (tea) osztás.
2008. évi tevékenyNaponta átlagosan 120 adag kenyeret, télen 120-150 liter, nyáron 90-120 liter teát osztunk ki a ráségéről
szorulóknak. A kulturált körülményeknek köszönhetően ügyfeleink gyakran fogyasztják nálunk az általuk hozott, és a melegedőben elké"Szükségleti” szolgáltatások a Práter utcai Nappali Melegedőben 2008-ban
szíthető ételeket is. 2008-ban összesen
hónap
ügyfélszám étkezés ételmelegítés
mosás
fürdés borotválkozás
37.994 esetben vették igénybe a melegedő étkezést biztosító szolgáltatásait.
január
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b) Tisztálkodás
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2008-ban összesen 1 447 alkalommal
vették igénybe mosó- és szárítógépeinket. Ez azt jelenti, hogy naponta átlagosan 5 ember mos nálunk. Mosás
után lehetőség van a ruhák vasalására
is, melyet általában az álláskeresők, illetve a valamely "rendhagyó" eseményre (tárgyalás, temetés, stb.) igyekvők
használnak.

április

4 756

4 043

82

149

281

178

május

3 137

2 666

64

113

230

168

június

3 412

2 900

59

108

253

197

július

3 549

3 017

66

115

264

164

augusztus

702

597

2

5

53

40

szeptember

3 243

2 757

61

119

241

188

október

3 321

2 823

59

121

213

165

november

4 051

3 443

75

149

239

238

december

3 887

3 304

64

139
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összesen

43 759

37 195

784

1 447

2 850

2121

A tisztálkodáshoz szappant, sampont,
törülközőt, és szükség szerint fürdőköpenyt biztosítunk. 2008-ban 2.850 alkalommal zuhanyoztak nálunk. A borotválkozáshoz borotvahabot és pengét biztosítunk. Tavaly 2.121 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. 2008-ban 5.483 alkalommal vették igénybe valamelyik adminisztratív szolgáltatásunkat. 2.504 hajléktalan igazolványt állítottunk ki, illetve érvényesítettünk. Összesen 435 alkalommal segítettünk ügyfeleink anyakönyvi kivonatának beszerzésében. Személyi igazolványokhoz 598,
lakcímkártyákhoz 606, adókártyákhoz 340, Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági bizonyítványok kiállításához 569 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.
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2. Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat

Menhely Alapítvány

A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat munkája két fő részből áll:

2008. évi tevékenységéről

a) krízisintervenció

Krízisintervención utcai szociális munkánk során azokat a beavatkozásokat, sürgős eseteket értjük,
amikor életveszély, illetve testi épség veszélye vagy
MINDEN RELATÍV....
egyéb ok (fertőző betegség) miatt a helyszínen azonRég volt ilyen hideg, - 15 fok körüli a hőmérséklet. Megállás nélkül megy az
nali beavatkozás szükséges. Ezekben az esetekben a
autó, s már nem is számoljuk hányadik látogatáson, szállításon, vagy mentőhíváson vagyunk túl. Hajnali kettő körül jár....
veszélyeztetettség megszüntetése az elsődleges cél,
Megérkezünk Józsefhez. Annyit tudunk róla, hogy itt alszik egy padon, nincs
semmilyen felszerelése, és nem fogad el semmit.
és hogy szükség esetén intézményes ellátáshoz jutValóban, a körülbelül 35 pad egyikén rátalálunk Józsefre. Még ébren van. Betassuk kliensünket. Az elmúlt években kialakult az utszélgetünk, azt állítja, nem fázik. Már ránézni is maga a fagyhalál: egyetlen
kabátban és sapkában fekszik a padon, alatta, felette semmi, mindössze egy
cai szociális munka háttérintézmény-rendszere, így az
szatyor van begyűrve a feje alá. Fel sem ül, továbbfekve beszél hozzánk, mi
pedig hitetlenkedve hallgatjuk a szavait:
esetek többségében megfelelő ellátáshoz juttathatjuk
-”Nem fázom. Ez nem is hideg. Volt már ilyen, akkor is túléltem, most is túl
fogom. Nem kell nekem semmi, mert nappal nem tudom hová rakni. Szeretem
a rászorulókat. Az közterületen való rendszeres jelenezt a padot. Nem megyek sehová, jó nekem itt. Utálom a szállókat, higgyék el,
lét következtében kevesebb bejelentést kaptunk „külnem lesz nekem itt semmi bajom.”
-”Na de József...nagyon hideg van, és aggódunk magáért, nem szívesen hagyső forrásból”, viszont a fedél nélkül élők egyre gyakjuk itt, főleg így, egy szál magában.”
-”De, de...nyugodtan hagyjanak csak itt, minden rendben lesz, én hajnalban
rabban kérnek segítséget társaik számára nappali memár útra kelek.”
-”József, akkor legalább egy kesztyűt fogadjon el tőlünk, az nem nagy, ha már
legedőkben. Mindezek mellett terepbejárásaink során
nem kell, akár el is tudja tenni, és mégis védi valamennyire a kezét.”
is találkozunk olyan helyzetekkel, amelyeknél krízisinJózsef hosszan gondolkodik, majd végül dönt:
-”Rendben van, egy kesztyűt elfogadok.”
tervenciós beavatkozásra van szükség. 2008-ban öszElőkotrom az autó gyomrából a meleg, szürke kesztyűt, közben érzem, hogy
már ezalatt a 10 perc alatt halára fagytam, s egyszerűen el sem tudom képzelni,
szesen 32 esetben került sor krízisintervenciós behogy hogyan képes ez az ember itt eltölteni éjszakákat.... felfoghatatlan.
Örömmel nyújtom át a kesztyűt, amit József – még mindig fekve – komótos
avatkozásra. 123 alkalommal kaptunk bejelentést a
mozdulatokkal, egy félmosollyal az arcán, szép lassan felhúz a kezeire. Mikor
Regionális Diszpécser Szolgálattól, az önkormányzatvégzett, ránk néz, lassan elmosolyodik, majd megszólal:
-”Na, így mindjárt más!”
tól és magánemberektől. Egészségügyi ellátáshoz illetve lábadozó férőhelyre 39 esetben szállítottuk ügyfeleinket.
b) felkutatás, esetkezelés, kapcsolattartás

életkor
nő
férfi
összesen

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 alszanak az utcán, mert a lopások és
egyéb atrocitások miatt félnek bemenni az éjszakai szállókra. Problémát jelent a párok elhelyezése
is, hiszen az ellátórendszer férfi és női egyéni problémaként, külön próbálja kezelni a hajlék nélkül
élők gondjait. Az utcai szolgálat működése óta több mint 300 emberrel vette fel a kapcsolatot. A több
éves kialakult gyakorlat alapján több mint 35 helyszínen 55-110 emberrel tartjuk a kapcsolatot. 2008ban 1.424 esetben nyújtottunk valamilyen konkrét segítséget utcán élő ügyfeleinknek. Adminisztrációs segítséget 54 alkaA Józsefvárosi utcai gondozó szolgálat ügyfeleinek
lommal vettek igénybe, melyek soéletkor és nemek szerinti megoszlása 2008-ban
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letve intéztünk segélykérelmeket. Rászorultságtól függően segítünk konzervek, egyéb élelmiszerek,
ruhák, cipők, takarók, hálózsákok, derékaljak kiosztásával. Tavaly 218 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 próbáljuk segíteni.
Utcai szociális munkánk egyik fontos eredményének
tartjuk, hogy a VIII. kerület, illetve a főváros hatóságai, a rendőrség, az önkormányzat, valamint a közterület-fenntartók a felmerülő problémák kezeléséhez, aluljárók fertőtlenítéséhez, egyre gyakrabban
kérik a szociális munkásaink segítségét, a feszültségek, konfliktusok békés rendezése érdekében.
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. Szolgáltatásunk színvonalának megtartásához, hatékonyságának növeléséhez, rendszeresen
pályázunk külső forrásokra.
2004-ben a BMSZKI és a Fővárosi Szociális Közalapítvány konzorciumi partnereként a hajléktalan
emberek munkavállalásának és rehabilitációjának elősegítését célzó projekttel pályáztunk az EQUAL
program által meghirdetett pályázaton. Az „Együttes Erővel” – Munkaerőpiaci Reintegráció a
Hajléktalanellátásban elnevezésű projektben a Menhely Alapítvány Práter utcai Nappali Melegedője,
Álláskereső Iroda, a Kürt utcai Nappali Melegedő pedig a „Fedél Nélkül” újság szerkesztőségének
működésével vett részt. A pályázat végrehajtási szakasza 2007. december 31-én lezárult. 2008-ban
azonban lehetőségünk nyílt a pályázatot tovább folytatni. A pályázat túlvállalási szakaszában álláskereső irodánk az ügyfélkövetés gyakorlati alkalmazását helyezte tevékenysége fókuszába, miközben
az iroda folyamatosan nyújtotta szolgáltatásait.
Az Álláskereső Iroda elsődleges célja, hogy biztosítsa ügyfeleink számára az infrastruktúrát az álláskereséshez, valamint, hogy alkalmi és állandó munkalehetőségeket kutasson fel számukra.
Az Álláskereső Iroda hetente kétszer, kedden és csütörtökön reggel 08:00-tól 09:00-ig, valamint csütörtökön délután 15:00-től,17:00-ig fogadja ügyfeleit. Az első
POLLÁK LÁSZLÓ:
jelentkezők ezen időpontokon kívül szerdán 11:00-től 15:00HAJNALI ÉLETKÉP A TELEKI TÉREN
ig regisztráltathatják magukat. A regisztráció során töltjük ki
Roncsok hevernek szerteszét a téren,
az első interjús lapokat, és kötünk a jelentkezőkkel együttműItt kupacban néhány, amott kettesével,
Míg a többség egyedül, magányosan.
ködési megállapodásokat. Az álláskereső irodában tanácsKiégett agyak, lerobbant vesék,
Ziháló tüdők, szétroncsolt májak,
adóink segítenek önéletrajz írásában, álláskeresési technikák
Sok-sok kificamodott végtag
Kiürült borosflakont ölel.
elsajátításában, a megfelelő kommunikáció kialakításában,
Nyög a sok alvó, elátkozott lélek.
valamint biztosítják az álláskereséssel kapcsolatos informáci65

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

egy éb
3%

8 osztály

ókat. Ügyfeleink önállóan használhatják a telefont, a számítógépet, az internetet, és létesíthetnek email címet maguknak. Telekommunikációs szolgáltatásaink közül az internet használatot az iroda
nyitvatartási idején kívül is biztosítjuk ügyfeleink igényeinek megfelelően. Állásajánlatok a hirdetési
újságokból, internetről és irodánk adatbázisából állnak ügyfeleink rendelkezésére.

Az álláskereső iroda megnyitásakor azzal az előfeltevéssel éltünk, hogy a hajléktalan embereknek a
munkába álláshoz elsősorban infrastrukturális, valamint a
Az Álláskereső Iroda ügyfeleinek iskolai végzettsége
hajléktalanságot, mint élethelyzetet kezelni tudó,
2008-ban
(összes adat 188 fő)
személyre szabott szolgáltatások szükségesek. Tapasztalataink igazolták feltevésünket, az Álláskereső Irodát
felkereső ügyfelek nagy többsége az infrastruktúrát, és az
szaktanfoly am
iroda által nyújtott információkat használva arra törekedett,
26%
hogy mielőbb el tudjon helyezkedni. 2008-ban az iroda
szolgáltatásait 123 ember 685 alkalommal vette igénybe.
szakmunkásAz álláskeresők 86%-a férfi 14%-a pedig nő volt. 2008-ban
képző
8 osztály
az EQUAL A/57 program túlvállalás szakaszában
28%
19%
álláskereső irodánk az utánkövetés módszertanának
kidolgozását és gyakorlatban történő alkalmazását vállalta.
szakközépiskola

alatt

Tapasztalatunk az volt, hogy a visszajelzések számának
jelentős növelése nem megvalósítható, az ügyfelek
egy etem
nagyfokú mobilitása, és elhelyezkedésük esetlegessége
5%
miatt. Biztos visszajelzők azokból válnak, akik az adott
munka lejárta után másik állást jönnek keresni. A 123 regisztrált, utánkövetésben résztvevő álláskereső visszajelzései alapján 81-ről tudjuk biztosan, hogy legalább egyszer elhelyezkedett, és 52 esetben tudjuk, hogy legalább három hónapig meg tudta tartani munkahelyét. Fontos volt, hogy az iroda
telefonját a potenciális munkáltatók visszahívhatták, üzenetet hagyhattak az álláskeresők számára,
így ők „utolérhetővé” váltak. Az Álláskereső Iroda dolgozói nemcsak az alkalmi munkavállalást tudták
eredményesen koordinálni, hanem a tartós elhelyezkedésben is komoly segítséget nyújtottak ügyfeleinknek.
13%

1%
gimnázium
5%

főiskola,

Visszatérő ügyfeleink nagy része nem önhibájából szakítja meg munkáját. Mivel általában segéd illetve szakmunkásként helyezkednek el, kiszolgáltatottságuk igen
nagy. Leggyakrabban a fizetéssel vannak problémák.
Vagy egyáltalán nem, vagy csak részben fizetik ki munkabérüket. Jelentős számban előforduló probléma még,
hogy olyan feladattal bízták meg a munkavállalót, amely
nem szerepelt az eredeti megállapodásban, vagy nem
szakmába vágó munkát próbálnak elvégeztetni velük. A
visszatérő ügyfelekkel a tanácsadók elemezték a munkahelyi problémákat. Különböző megoldások, lehetőségek felkutatásával próbálták felkészíteni az ügyfeleket,
hogy a későbbiekben ne kerüljenek hasonló helyzetbe,
vagy legalábbis felkészültebben érje őket az a negatív
változás, mely miatt kénytelenek megválni munkahelyüktől.
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Az Álláskereső Irodában regisztrált álláskeresők
nemek szerinti megoszlása 2008-ban

hónap

férfi

nő

összesen

január

52

10

62

február

76

3

79

március

68

5

73

április

79

3

82

május

55

10

65

június

65

8

73

július

94

5

99

augusztus

6

1

7

szeptember

37

1

38

október

56

0

56

november

29

0

29

december

11

1

12

összesen

628

57

685

Az álláskeresők által, első megjelenésükkor igényelt szolgáltatások
2008-ban
álláskeresés
képzés
álláskeresési technika
pályaorientáció
telefonálás
önéletrajzírás
e-mail cím létesítés
munkajogi tanácsadás
információ
iratpótlás
bizonyítvány pótlása
klub
telekommunikációs szolg.
összesen

123
12
11
2
123
64
43
5
97
18
10
73
117
698

2. Elhelyezkedési és munkahely megtartási támogatás
Az EQUAL programmal szorosan összefügg elhelyezkedési, illetve munkahely megtartó támogatási projektünk. A
projekt keretében az álláskereső iroda már elhelyezkedett
ügyfeleit támogatjuk a munkába állásukhoz szükséges természetbeli juttatásokkal, munkaruhával, utazási támogatással, illetve étkezési jeggyel. A megvalósítás érdekében
megállapodást kötöttünk, az ERGONETT Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Zrt.-vel, amely a munkaruha-támogatás
lebonyolításában partnerünk.
2008-ban étkezés jeggyel 13 munkavállalót támogattunk. 5
személynek bérlet, illetve a munkahely megközelítéséhez
szükséges busz-, vagy vonatjegy vásárlásával segítettünk.
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Munkaruhát 21 munkavállaló kapott.
3. Lakhatási Program – Albérleti támogatás
A szakminisztérium, később pedig az Összefogás Közalapítvány támogatásával immár hetedik éve
folyamatosan működtetjük lakhatási támogatás projektünket. A projektben olyan fedél nélkül élő embereknek segítünk, 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 8 személlyel, illetve családdal kötöttünk szerződést. Támogatásunk felhasználásával, az együttköltözőket is számba véve,
összesen 22 személy jutott önálló lakhatáshoz.
4. Lakhatási támogatás – lakások bérbeadása
A Práter utcai Nappali Melegedő 2002-ben a Szociális és Családügyi Minisztérium meghívásos pályázatának 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
Program támogatásával 2008-ban beköltözhetővé tettük, így egy újabb család költözhet albérletünkbe. Az albérletként kiadott lakás 6 éves történetében harmadszor fordult elő, hogy albérlőink tovább
költözhettek, és másodszor, hogy a Fővárosi Önkormányzat által meghirdetett pályázaton nyert lakásba.
Ügyintézések a Práter utcai Nappali Melegedőben 2008-ban
ügyintézés

jan.

febr.

márc. ápr. máj. jún.

júl. aug. szept.

okt.

nov.

dec.

össz.

hajléktalan igazolvány kiállítás,
hosszabbítás

255

257

273

277 177

189 200

41

186

193 231

226

2 504

anyakönyvi kivonat beszerzése
személyi igazolvány beszerzése
lakcím kártya pótlása
adókártya pótlása
TAJ kártya pótlása
iskolai bizonyítvány pótlása
egyéb ügyintézés
összesen

35
59
55
31
54
5
33
527

41
17
61
33
43
9
20
481

39
61
48
35
65
9
27
557

52 33
73 58
46 59
21 23
45 55
5
6
30 31
549 442

46 29
44 35
54 43
34 29
63 38
5
6
21 26
456 406

11
23
22
11
18
2
9
137

51
57
58
38
38
7
25
460

37 38
63 57
61 57
35 29
45 51
8 13
31 37
473 513

41
51
42
21
54
15
33
483

453
598
606
340
569
90
323
5 483

67

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

A Józsefvárosi Önkormányzattól bérelt lakásainkban továbbra is az a három család lakik, akikkel a
program indulásakor megállapodtunk. Lakáspályázatok hiányában a továbblépés számukra egyelőre
nem raális. Bízunk benne, hogy a 2007-ben és tavaly is elmaradt fővárosi és kerületi lakáspályázatok
2009-ben kiírásra kerülnek, ezzel albérlőink esélyt kapnak az önálló lakhatás megteremtéséhez.

MENHELY ALAPÍTVÁNY MÓDSZERTAN
A módszertani munka célja és a MAMO tevékenységei:
A módszertani munka célja a hajléktalansággal
szorosan összefüggő, de az egyes ellátásokhoz
konkrétan nem kapcsolódó feladatok (elsősorban
háttértevékenységek) ellátása.
A módszertani
munka az alapítvány keretein belül folyó segítői
munka sajátos, az alapítvány hagyományaiban
gyökerező
szemléletének
megőrzését,
és
továbbadását jeleneti. A módszertan részt vesz a
hajléktalan-ellátás és közvetlenül az alapítvány
érdekeinek képviseletében, munkájának bemutatásában, és eredményeinek népszerűsítésben. A
módszertan reprezentálhatja a hajléktalan ellátást
illetve az alapítványt. A módszertan ezen kívül
hátteret biztosít a szakmai szervezetek munkájában való részvételre, és a más módszertanokkal társulva el tudja látni a jogszabályokban meghatározott módszertani feladatokat. Pályázati program keretében közreműködik a hajléktalan emberek jogvédelmében, és lehetőségeihez mérten a hajléktalan ellátók (civil szervezetek) érdekképviseletét is segíti. A hajléktalan-ellátás aktualitásaihoz kapcsolódó szociológiai felmérést végez. Ezen kívül működteti a hajléktalan-ellátás háttértevékenységeinek
otthont adó intézményt.
Civil szervezetek érdekei
„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
TELEFON
fenntartású intézményekre ez a jogszabály nem vonatkozik,
Az álláskereső telefonál (a vonal végén a
ők a működési engedély birtokában továbbra is automatikuleendő munkaadó).
- Jó napot kívánok a meghirdetett állás
san jogosultak a támogatásra” –írtuk az 2007 évet bemutatói
ügyében érdeklődök!
beszámolóban. Akkor azt terveztük, hogy az Alkotmánybíró- …
- A fizetés hogyan…?
sághoz fordulunk.
Beadványunk elkészült, azt az Alkotmánybíróságtól a minisztérium hivatalból megkapta. A tárca válaszában tájékoztatta
az AB-t, és közvetve a szakmát is arról, hogy 2009-től nem
fogja alkalmazni a civil szervezeteket hátrányosan érintő a területkiegyenlítési rendszert. Nem tudjuk, hogy a beadványunk
mennyiben járult hozzá a döntéshez, de mivel a szociális
igazgatásban dolgozó köztisztviselők között is volt, aki egyetértett velünk, azt feltételezzük, hogy döntő fontosságú volt a
68
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…
Igen, rendben.
...
Igen, rendben!
…
És hogy tudok oda eljutni?
…
Értem
…
Mikor?
…
Jó! Hát elmegyek…, hogyha ráérek!

BOGDÁN LAJOS:
TE MEG ÉN…
Sétáltunk csak te meg én,
Egy hideg nyári napnak éjjelén.
Két hajléktalan szív, mely egybeforrt,
Szemünkből a könny, s az eső kimosta a port.
Padra ültünk fáradtan és éhesen,
Szeretve egymást édesen.
Kóbor kutyán segítettünk te meg én…
Szerelmet esküdtünk rút hajnal elején.
Örökkön örökké veled maradok,
Mással közös úton többé nem haladok.

beadvány megszületése. A beadvány megszületésben
elévülhetetlen érdemi vannak Zséger Barbarának, aki
korábban az ombudsman munkatársa és a krízisautó
önkéntese volt, és aki alkotmányjogászként társadalmi
munkában megszövegezte a beadványt.
„Tégy az emberért!” Információs és Továbbképzési
Központ

A MAMO a Szentkirályi utcai telephelyét 2008-ban tudRabul ejtettél édes barna lány,
ta igazán birtokba venni. A Módszertan szinte teljes
Eső után csak nekünk ragyog a szivárvány.
egészében átköltözött a Kürt utcából, egyedül a JogÚjra együttlehetnénk csak te meg én,
Szeretnénk egymást őszintén.
védő Fórum marad ott (időben és tárgyi eszközök teSétáltunk csak te meg én,
kintetében is). A 300 négyzetméteres, nagyon olcsón
Egy hideg nyári napnak éjjelén.
felújított helyiség-csoport legnagyobb, közel nyolcvan
négyzetméteres termében a „Vagyunk” Hajléktalan Művészek Egyesületének állandó kiállítása kapott
helyet. Itt került megrendezésre október végén a Magyar Vöröskereszt Reintegrációs Központ szervezésében, brüsszeli támogatással egy színházi program, amelynek keretében az AHA-színpad hajléktalanszínészei, holland, szlovák és cseh hasonló színtársulatok művészivel közösen betanulták és
előadták Charles Dickens a Karácsonyi ének című művét. A sikeres előadásról és a projektről is
részletesen lehet tájékozódni a www.hajlektalanszinhaz.eu weboldalon.
„Emberi méltóság – karfa nélkül”
mottóval indított el 2008-ban egy szakmai tanácskozás-sorozatot az állampolgári jogok országgyűlési
biztosa, amely a hajléktalanok jogainak hatékonyabb védelmét és az emberi méltóságon alapuló
megoldási javaslatok koordinálását tűzte ki célul.
Az egyik első megbeszélésen az ombudsman tudomására hoztuk, hogy a hajléktalan emberek rendezetlen jogviszonyuk miatt betegség esetén egyes esetekben kapnak orvosi ellátást, míg más esetben előfordulhat, hogy nem kapnak kezelést. Ennek oka a jogszabályi háttér rendezetlensége. Ugyan
a társadalombiztosítási jogszabály egyértelműen kimondja, hogy a hajléktalan ember jogosult az
egészségügyi ellátásra, de problémát okoz a jogosultság igazolása, mert erre az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem fogadja el a lakcímkártyát. Ezt a tényt korábban már számtalan helyen jeleztük, de nem történt érdemi változás, mert az OEP főigazgatójának állásfoglalása szerint a törvényben nincs meghatározva, kinek kellene bejelentenie a hajléktalanokat. Az egészségbiztosítás
nyilvántartásába mindenki úgy kerül be, hogy az arra kötelezett foglalkoztató, vagy más szerv a törvény előírásainak megfelelően bejelenti, a hajléktalanok esetében is kellene lennie egy ilyen bejelentőnek. Mivel bejelentőt a jogszabály nem nevesít,
„hajléktalan” jogcímen senki sem szerepel az ellátásra jogosultak nyilvántartásában. Ez a helyzet az
ombudsman fellépése nyomán változni fog. Az
OEP elfogadja azt az érvet, hogy hajléktalannak
nem feladata, hogy bizonyítsa a jogosultságát az
egészségügyi ellátásra, erre törvény szerint elegendő a helyzetét tanúsító lakcímkártyája. Szabó Rusz Zoltán: Dankó utca
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Máté ombudsman felhívta a kormányt a jogszabályi
háttér rendezésére, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatójánál pedig kezdeményezte,
hogy addig is fogadják el igazolásként a lakcímkártyát.
A regionális módszertani munka
A MAMO az év közepéig a Közép-Magyarországi
Hajléktalanellátó Szervezetek Regionális Módszertana részeként a nappali ellátásokkal és az utcai
szociális munkával kapcsolatos módszertani munkát
végzett. Ez a gyakorlatban a különböző szakmai fórumok szervezését jelentette, amely a módszertani
intézmény váltás ellenére továbbra is az alapítvány
feladata maradt.

2008 februárjában az F3 kutatás nappali melegedőkre vonatkozó adatainak a bemutatása volt a fő
téma. Márciusban a Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálatának munkatársa bemutatta a diszpécserportált, és használatával kapcsolatban gyakorlati tanácsokkal látta el a melegedők munkatársait.
Áprilisban a hajléktalanok egészségügyi biztosításával kapcsolatos különböző jogosultsági paraméterekkel, lakcímekkel, jövedelmet érintő kérdésekkel foglalkoztunk. Beszámolót hallgattunk meg ezen
kívül az Összefogás Közalapítvány 2008-as pályázatáról. Májusi megbeszélésünkön a fő téma a
Magyar Államkincstár ellenőrzésének körülményei és tapasztalatai volt. Nyári megbeszélésünkön az
újranyitott ÁNTSZ Gyáli úti épülete, ismét a MÁK ellenőrzések tapasztalatai, valamint a Szociális
Charta tartalma volt a csoportos beszélgetés témája. Szeptemberben tájékoztatást kaptak a résztvevők az előkészületi fázisban lévő TÁMOP 5.3.2. projektről. Októberben vendégül láttuk az új Középmagyarországi Módszertani intézmény képviseletében Morva Emíliát, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egyik vezetőjét, valamint a kijelölt módszertan hajléktalan ellátásért felelős konzorciumi partnerének képviseletében Horváth Takács Bernadett, a BMSZKI munkatársát. Novemberben beszéltünk
az „Út a munkába programról”, áttekintettük a nappali melegedők várható téli programjait, különös
tekintettel a hétvégi nyitva tartásra. Decemberi összejövetelünkön a fő téma a nemzeti hajléktalanügyi stratégia nappali melegedőkre vonatkozó részei voltak, valamint bemutatkozott a frissen megnyitott három új nappali melegedő (BMSZKI: Könyves,
HA NEM TESZEM, ELLEHETETLENÜLÖK
Előd, Táblás).
Február 3-át mutatott a naptár, iratmappával a hónom alatt indultam az ismert
kerületi helyszínek körbejárására. Óriási, romos épület tövében négyen aludtak.
…

Szokásos éves felmérésünk tavaly a következőképpen
zajlott: február 2-án este minden számlálónak jelentkező önkéntes (páros) kapott egy dossziét, az útmutató
szövegével, az operátor és a diszpécser számával, a
regisztrációs lapokkal, a körzet térképszelvényével, tollal. A térképszelvényeken lévő utcákat teljes hosszában
le kellet járni, és felírni annak a háznak a számát, ahol
hajléktalan embert aludni láttak. Feljegyezték még az
utcai helyszín egyéb jellegzetességeit (pl. kapualj, tele-

Jó estét! – szólítom meg őket délután hat órakor a korom sötétben.
Jó estét! – válaszolt több fáradt hang.

Kérdőív kitöltés.
-

„FEBRUÁR 3”

Mióta hajléktalan?
5 éve.
Ön szerint mi az oka annak, hogy hajléktalanná vált?
A főnökömmel összevesztem.
Összeveszett? - kérdeztem értetlenkedve.
Igen! – vágta rá. Olyan dolgot akart rámeröltetni, amit én nem akartam.
És?
Azt mondta, ha nem teszem, akkor ellehetetlenülök. Hát itt vagyok!
Kivel él együtt?
...
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fonfülke stb.) és lehetőség szerint regisztrálták a fellelt ember nemét és a becsült korát. Budapest
Menhely Alapítvány
belvárosában, amelyet teljes egészében bejárták, 289 embert számoltak meg. A város külső körze2008. évi tevékenytében (összesen 230 számláló körzet) a 36 véletlenszerűen kiválasztott körzetben megtaláltak száma
ségéről
alapján, a statisztikai becslés módszerét alkalmazva, a hajléktalan emberek száma 384 és 1066 fő
között volt. Ezért a (bel- és külterületek) jól látható helyein élő hajléktalan emberek száma Budapesten nagy valószínűséggel 700 és 1400 fő között van. A budapesti népszámlálásról a teljesség igénye
nélkül meg kell jegyezni, hogy a kapott eredmények alapján a 700 – 1400 fedél nélküli valóban kevesebb, mint azt 2005-ben az első számlálás alapján becsültük. Ennek oka feltehetően
LEÉ JÓZSEF:
nem az, hogy időközben sokan megszűntek fedélnélkülinek lenni (lakásuk lett, vagy
FEBRUÁR VÉGÉN
bementek szállóra), illetve nem is az, hogy a hajléktalanná válás üteme lassult volna.
Őrzöm,
ahogy a fagyott föld a sírt;
Egy ilyen állítást semmilyen más megfigyeléssel nem lehet alátámasztani (a VII. kerüa sír
szeretteim elporladt testét.
letben a 2005-ös bejárás alkalmával 108 fedélnélküli embert találtunk, 2008-ban pedig
Őrzöm.
mindössze 4-et, miközben a terület ellátó intézményeinek forgalmában semmilyen
Emléket őrzök így,
talán ha volt
csökkenést nem lehetett észlelni). A mért csökkenésnek más okai lehetnek. Azt feltéteszerelmes május estét.
lezzük, hogy a megszámlálható hajléktalanok számában tapasztalt csökkenés egyik
Őrzöm,
mint a harangszó a hírt,
oka az utcai szolgálatok kiépülésében keresendő (2005-ben még csak éppen elkezdőhogy köztünk élt,
meghalt, feltámadott;
dött ez a fajta szolgáltatás), amelynek köszönhetően egyre kevésbé kell a hajléktalan
ahogyan rács őriz rabot,
embereknek nyilvános helyeket keresni ahhoz, hogy valaki élelemhez, pénzhez, ruháa rab egy várva várt napot,
ha majd kinyílt hoz juttassa őket (a professzionális szolgálatok rejtekhelyeken is felkeresik őket). Ezen
s feledni tudja régi bűneit.
kívül az alacsonyabb szám a kerületőrségek munkájának is betudható, akik zaklatásaŐrzöm.
Február van, még oly kevés a fény,
ikkal több kerületből elüldözték, külső, nem lakott területekre szorították, vagy rejtőzkönagyon kell most,
- talán
désre kényszerítették a fedél nélkülieket.
Az alkalmazott számlálás módszerével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy ez a metodika valószínűleg csak azokban az (angolszász) országokban megbízható, ahol a
közterület használathoz fűződő szabadság sokkal nagyobb körben elfogadott, és ahol a
közterület használat korlátozásával kapcsolatos emberi-jogi aggályokat sokkal szélesebb körben érzékelik, mint nálunk. A nappali melegedőkben végzett kontroll-mérés
alátámasztja a rejtőzködők számának a növekedésével kapcsolatban felállított hipotézisünket: a másnap a melegedőkben megkérdezett fedél nélküliek többsége alvóhelyén
nem volt regisztrálható a bejárás időpontjában, mivel az rejtekhely volt.
A szokásos február 3-i kérdőíves adatfelvétel tavaly először volt önkitöltős. Az egy évvel
korábbi, Paksi Borbála által vezetett droghasználatot mérő vizsgálat eredményeitől ösztönözve úgy döntöttünk, hogy a hajléktalan embereket aktívabb közreműködésre késztetve az önkitöltős kérdőív jobb adatokat fog szolgáltatni, mint a kérdezőbiztosos felvétel.
2008-ban több település vett részt a már hagyományosnak nevezhető adatfelvételben,
viszont összességében kevesebb ember válaszai érkezetek be, mint egy évvel korábban.

már nincs is más esély.
Őrzöm, mert őriz,
megtart engem itt,
mint egy kabát,
a pár telet kibírt.
Bár semmiség:
nem több, csupán
egy fél diónyi hit.

Őrzöm Egy fél diónyi hit,
amit a varjú úgy keres,
mert élni kell,
megélni érdemes.
Őrzöm hitét,
amíg csak szembe fúj a szél,
már február,
még néhány nap,
és véget ér a tél.
Őrzöm:
tartson ki addig
a féldiónyi hit.
Őrzöm,
ahogy a faodú
a mókus álmait.

- A hajléktalan emberek korára, nemek szerinti összetételére, jövedelemére, kapcsolati viszonyira,
egészségi állapotára vonatkozó éves adatok összességükben a korábbiakhoz képest nem mutatnak
jellegzetes változást. Egyes településeken azonban nagyon érdekes dolgokat látunk, egyes városokban jelentős mértékű változás történt egyik évről a másikra.

71

Beszámoló a
Menhely Alapítvány
2008. évi tevékeny-

- Nyíregyházán és Szegeden például a nők aránya jelentősen változott. Szegeden a változás a nők
arányának drasztikus csökkenésben jelentkezett. Ilyen mértékű változás semmiképpen sem lehet a
hajléktalanságot szokványos körülmények között befolyásolni képes esemény hatása.

ségéről

- Az egy éven belül hajléktalanná váltak aránya Zalaegerszegen tavaly is nagyon magas volt, ami a
nagymértékű fluktuáció hatása. Ez leHajléktalan emberek munkaerő piaci státuszuk, a lehetőségeik és
het szerencsés esetben a nagyon haszándékaik szerint
tékony segítői munka eredménye, de
az eredmény lehet az ellátórendszer
diszfunkcionális működésére utaló jel
van munkája,
nincs munkája,
is.
amin nem
amin képes lenne,
de nem szeretne
változtatni
9%

nincs munkája,

szeretne

amin képes lenne,

változtatni

és szeretne is

9%

változtatni
31%
van munkája, és
szeretne

nincs munkája,
amin nem képes,
de szeretne
változtatni
13%

nincs munkája,

változtatni

amin nem képes,

18%

és nem is
szeretne

- Zalaegerszegen kívül még Kecskeméten alacsony a több mint tíz éve
hajléktalanok aránya, annak ellenére,
hogy Kecskeméten 2008-ra már átlagosra csökkent a frissen hajléktalanná
váltak aránya. A kérdések világosak, a
válaszokat a helyi szakembereknek
kell megválaszolniuk.

változtatni

- Győrben és Nyíregyházán a legmagasabb a szállón sosem lakott hajléktalanok (fedél nélküliek) aránya, és
Kecskeméten vannak a legtöbben
azok, akik sohasem aludtak utcán. Ez utóbbi város hajléktalan-ellátása mintha olyan fajta igényekre
is válaszolna, amely más helyen nem jelentkezik. Lehet, hogy a kapacitásokat egyéb problémák kötik
le, vagy más típusú prioritásokat fogalmaznak meg az ellátók Kecskeméten, mint máshol.
20%

- Szegeden minden egyes hajléktalan ember aludt már szállón. Nagyon nehezen hihető adat, amely
vagy a terület felderítetlenségére (esetleg a hajléktalan emberek rejtőzködésére) vagy a hajléktalan
emberek őszintétlenségére utal, mely a koldulást szankcionáló rendelet ismeretében nem lenne túl
meglepő.
- Székesfehérváron azt látjuk, hogy előbb szoktak szállóra kerülni a hajléktalan emberek és csak
azután az utcára.
Az ez évi speciális adatgyűjtés témája a foglalkoztatás volt. Meglehetősen sok kérdést tettünk fel a jövedelemre vonatkozóan. Először volt
lehetőség arra, hogy a koldulást és a kukázást is beírják, mint kvázi jövedelmet a megélhetési források közé. Vagyis a korábbi évekhez képest most megélhetési forrásra és nem a megélhetésre szolgáló jövedelem forrásárak kérdeztünk. Ezzel lehetőségünk nyílt az eltartotti státuszon kívül az előbb már említett önfoglalkozatás felderítésére is. Mint
az a melléklet diagramján látszik, a munkajövedelemmel a megkérdezett hajléktalanok kb. harmada rendelkezett. Az adott időszak országos
statisztikái szerint a hasonló korú magyar lakosság mintegy fele volt
foglalkoztatott. Vagyis a reális cél a foglalkoztatottság mértékét illetően
- az országos átlag elérése - azt jelentené, hogy minden hatodik, most
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MÉLOSZ:
KÁR VOLT
Felismerés
Már pislákoló
Est-hajnal szűrt fényénél
Hasított belém a
Felismerés
Nem elég embernek
Születned
Az állatoknál vadabb
Emberré kell válnod
Hogy
Légy „valaki”
Ahhoz hogy végén
Rájöjj
Kár volt
Megszületni

munkanélküli (17%) hajléktalan embert el kellene juttatni a foglalkoztatotti státuszba. Ez a cél az önfoglalkoztatás figyelmen kívül hagyásával sem tűnik irreálisnak, ráadásul egyesek
szerint sehol sincs az előírva, hogy a foglalkoztatás
csak az alkalmazotti keretek
között lehetséges. Ilyen például a papír vagy vashulla-
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dék gyűjtés, vagy a bolhapiaci munka is foglalkoztatás.
JOGVÉDŐ FÓRUM
A Hajléktalanok Jogvédő Fóruma 2000 szeptembere óta működik a MAMO keretein belül. A programban azoknak az embereknek nyújtunk jogi segítséget, akiket hajléktalanságuk miatt ért hátrány,
sérelem, illetve – szintén a 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 az „Az én házam az én váram” címmel, amely felhívja a figyelmet lakásvesztés veszélyeire.
A Jogvédő Fórum a kezdetektől (1999. óta) pályázati támogatások felhasználásával működik. A
Menhely Alapítvány Módszertan a helyiséghasználaton kívül még a projektvezető munkájával járul
hozzá a költségekhez.
A.) Alaptevékenység
Ügyfélfogadást tartottunk minden hétfőn, 9-11 óra között a Kürt utcai Ügyfélszolgálati Irodán, ahol az
érintettek személyesen elmondhatták panaszaikat, sérelmeiket. Emellett felvehették velünk a kapcsolatot telefonon, illetve panaszaikat eljuttathatták levélben is postafiókcímünkre. Minden esetben
megpróbáltunk valamilyen jogi segítséget nyújtani a hozzánk fordulóknak. Az esetek nagy részében
egyszerű jogi tanácsadással tudunk segíteni, másik részükben pedig jogi eszközökkel, illetve írásos
panasszal, személyes közbenjárással, vagy a nyilvánosság segítségével próbáltuk megoldani az
ügyeket.
Az elmúlt egy évben 72 fő vagy szervezet összesen 82 lakalommal kereste meg személyesen
Jogvédő Fórumot. Az egyszeri tanácsadással megoldott ügyek esetében BKV tartozásos ügyek,
munkajogi, családjogi, örökösödési jogi, büntetőjogi, valamint egyéb, pl. a hajléktalan személyek hivatalos okirataival való visszaélésekkel kapcsolatos Mínusz 15 fok
ügyek voltak a jellemzőek. Részletesebben foglalkoztunk azokkal az esetek- 03:02
Utcai bejelentés: „Árkádok alatt ember alszik, be
kel, amelyekben a hozzánk forduló panaszos a hátrányos megkülönböztetés van ugyan takarva, de mínuszok vannak, nézzék
meg, mert meg fog fagyni!”
miatt tett panaszt, vagy hajléktalanként valamilyen hatóság illetve szolgáltató
03:36
bánásmódjával kapcsolatban volt kifogása. Hajléktalanszállón tapasztalt atro- A fáradt szociális gőzölgő teával a kezében lemegrázza a kupac alatt hortyogó ember
citás miatt is kértek segítséget tőlünk. Munkánkat továbbra is sokszor nehezí- guggol,
vállát. Ő lassan megfordul, és reszelős hangon
tette, hogy a panaszokban megfogalmazott sérelmek megtörténte nem volt bi- megszólal:
- Hagyjon már, ma este már harmadszor ébresztezonyítható – vagy azért, mert nem voltak tanúk, vagy azért, mert a panaszté- nek fel! Tudja maga milyen nehéz mínusz 15 foktelből származó konfliktus felvállalása nem volt elvárható a nehéz helyzetben ban elaludni?
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levő embertől. Programunk ezekben az esetekben jelzőrendszerként működött: az adott terület működéséért felelős személyeknek, szerveknek a tudomására hoztuk a tapasztalt problémákat.
B.) Kiegészítő tevékenység

Továbbra is heti egy alkalommal tartottunk teamet, hogy megbeszéljük a teendőket az ügyfélfogadási
napon, valamint a telefonon vagy levélben érkezett panaszokkal kapcsolatban. Kitaláltuk, hogy mit
lehet tenni, szétosztottuk a feladatokat, elvégeztük az adminisztratív
Alakhatással kapcsolatos ingyenes jogi tanácsadás
teendőket. Bizonyos esetek hosszú és bonyolult jogszabálytevékenysége 2008-ban
értelmezési dilemmákat vetettek fel, amelyekben több konzultációra
személyes
hónap
hívási
összesen
tanácsadás
volt szükségünk. Ilyen eset pl. a Budapest Főváros XIII. kerületi
január
84
8
92
Önkormányzat közterület használatra vonatkozó rendelete, mely
február
51
8
59
bevezette a passzív koldulás tilalmát. A rendelet értelmében az önmárcius
34
4
38
kormányzat tulajdonában álló közterületeken 6 óra és 22 óra között
április
41
3
44
kolduló, kéregető tevékenység nem folytatható. Tekintettel a rendelmájus
42
5
47
kezés diszkriminatív, kifejezetten a hajléktalanokat célzó üzenetére,
június
29
4
33
beadvánnyal fordultunk az állampolgári jogok országgyűlési biztojúlius
41
7
48
sához, jelenleg várjuk a vizsgálat eredményét.
augusztus
44
3
47
C) Lakással, lakhatással kapcsolatos ingyenes jogi tanácsadás
szeptember

53

8

61

október

31

5

36

november

21

4

25

december

20

2

22

összesen

491

61

552

A jogi tanácsadás mobiltelefonon munkanapokon 12 és 14 óra között, személyesen pedig telefonon történő egyeztetés után minden
hét csütörtökén 9-12 óra között volt elérhető a jelentkezők/érdeklődők, segítséget kérők számára.

A szolgáltatásunkról tájékoztató anyagot juttattunk el a kerületi családsegítő szolgálatokhoz, illetve a kerületi lapokban tettünk közzé hirdetést (a közérdekű információk
között), amire hivatkozva sok hívás érkezik be. Tapasztalatunk szerint a kerületi CSSK-któl elvétve
került hozzánk ügyfél, zömében az újságból illetve ismerősöktől szereztek rólunk tudomást a hozzánk fordulók.
Egy év alatt összesen 495 telefonos megkeresés érkezett, ebből 62 esetben személyes, a fennmaradó 433 esetben telefonos tanácsadást biztosítottunk a hozzánk fordulók részére. Többségben
voltak azok, akik telefonos tájékoztatást, tanácsadást igényeltek. A telefonálók jelenALKOHOLBETEGSÉG
tős része idős, beteg ember volt, akik külön kérték, hogy kérdésüktől, problémájuk jelReccs
Ne igyál ne igyál ne igyál ne igyál
legétől függetlenül telefonos tanácsadást kaphassanak, és ne kelljen elmenniük a félNe igyál ne igyál ne igyál ne igyál
Ne igyál ne igyál ne igyál ne igyál
fogadásra. Ezekben az esetekben természetesen megpróbáltunk telefonon kimerítő
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
jogi tanácsot, tájékoztatást adni. Előfordult, hogy a telefonáló először időpontot kért a
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
személyes találkozásra, majd az ügy rövid ismertetése után kapott jogi tájékoztatást
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
követően úgy döntött, hogy a személyes konzultáció már szükségtelen, mert minden
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
kérdésére kapott választ. Voltak természetesen továbbra is olyanok, akik a személyes
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
tanácsadást választották akár az ügy jellege miatt, akár azért, mert telefonon nem
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
akartak ügyükről beszélni, illetve volt, hogy mi javasoltuk a személyes konzultációt.
Reccs
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Sajnos még mindig gyakori, hogy az időpontot kérő ügyfél a személyes konzultációra
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
nem jön el.
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
Ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Igyál igyál igyál igyál igyál igyál igyál
Reccs

A fentieken túl alapvetően a megkeresések tartalma szerint adtunk személyes tanácsadásra időpontot. Eszerint az egyszerűbb ügyekben (mint pl. lakáseladáshoz
kapcsolódó adó és illeték vonzatokkal, örökléssel, haszonélvezeti joggal kapcsolatos
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kérdések) telefonos tanácsadást biztosítottunk,
míg személyes konzultációt azoknak javasoltuk,
akiknél az ügy jellege ezt igényelte. Ilyen esetek
voltak elsősorban a lakás eladás, vétel, csere
előtti általános tanácsadás, lakáshitellel kapcsolatos kérdések, szerződések véleményezése, lakással, lakhatással kapcsolatos peres és végrehajtási eljárás előtti, illetve alatti jogi tanácsadás,
önkormányzati lakás bérleti jogával, bérleti jogviszony megszüntetésével, díjhátralék jogi következményeivel, önkormányzati lakás megvásárlásával, fiktív lakáscserékkel, azok veszélyeivel
kapcsolatos jogi tanácsadás.
Általános tapasztalatként továbbra is elmondható,
hogy a hozzánk fordulók rendkívül bizonytalanok,
járatlanok a lakással, lakhatással kapcsolatos
kérdésekben. A szolgáltatást igénybe vevők többsége szociálisan hátrányos helyzetben lévő
Háziel: Végállomás
és/vagy kevésbé iskolázott. Sokan nincsenek tisztában azzal, mi a különbség az önkormányzati és a saját tulajdonú lakás között, nem tudják megkülönböztetni az önkormányzati és magántulajdonú lakásbérletet. A haszonélvezeti jog jelentése, keretei és korlátai sem világosak a legtöbb esetben. A tulajdonjog körül is jelentősek a bizonytalanságok:
a 90-es években sok szülő önkormányzati lakását a gyereke, vagy unokája nevére vette meg saját
haszonélvezeti jogával, mely ma, a jelzálogos banki hitelek mellett riasztó veszélyeket rejt magában.
Nagyon sokan még ma sem realizálták, hogy önkormányzati lakásból is „ki lehet kerülni”. Ugyancsak
gyakran tapasztaltuk, hogy az emberek alábecsülik a saját tulajdonú lakások elárverezésének a veszélyét. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a lakástulajdon nemcsak jogot, de kötelezettséget is
jelent, és a kötelezettség teljesítésének elmulasztása jogkövetkezményekkel jár.
A program egyik alapvető célját érte el akkor, amikor túlzottan naiv, hiszékeny, könnyen becsapható
emberek figyelmét felhívtuk a veszélyekre, vagy sikerült eloszlatnunk alaptalan félelmeket, és esetleg
a minden realitást nélkülöző lakhatási elképzeléseket sikerült „tisztába tennii”.
Összességében azt gondoljuk, hogy a lakással,
lakhatással kapcsolatos jogi tanácsadás elmúlt egy
éve hatékony és eredményes volt.
A Hajléktalanok Jogvédő Fóruma programunkat –
és tavalyi munkáját – sikeresnek tartjuk, hiszen
minden nálunk jelentkező panaszos, legalább egyszer tanácsot kérő ügyében megtettük mindazt,
amit a lehetőségek engedtek. Emellett igyekeztünk
eleget tenni a hosszabb távú céljainknak is, amelyekben a viselkedési normák (a hajléktalanokkal
kapcsolatos attitűdök) és az egyes (hivatali) eljárási
gyakorlatok megváltoztatását tűztük ki.
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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 2008. ÉVI KÖLTSÉGEIRŐL

ségéről

1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő

8 250,55

11,79

3.1.2.

Szociális Szolgáltató Iroda

5 165,24

7,38

3.1.3.

Gondozási Központ

20 843,30

29,78

3.1.

Gondozási Központ bérköltség

24 087,98

34,41

3.2.

Módszertani Egység

2 073,19

2,96

3.3.

„Vajda 3” Menhely

5 027,14

7,18

3.4.

Práter utcai Nappali Melegedő

4 552,60

6,50

70 000,00

100,00

ráfordított támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

hivatkozás
(szerződés
alapján)

szervezeti egység

3.1.1.

összesen
2. A támogatás költségfajták szerinti megoszlása:

költségfajta

a szolgáltatások közvetlen költségei (pénzbeli,
természetbeni juttatások)

11 813,47

16,88

a szolgáltatások működési költségei

20 328,81

29,04

a szolgáltatások bér-, bérjellegű költségei

29 063,39

41,52

amortizáció, karbantartás, felújítás, pótlás

8 794,33

12,56

70 000,0000

100,00

összesen
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1. A támogatás szervezeti egységek közötti megoszlása:

Menhely Alapítvány
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3.1.1.

ráfordított
támogatás
(e Ft)

Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások
a szolgáltatások működési
3.1.1.2
költségei
3.1.1.3. amortizáció
Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda
és Nappali Melegedő összesen
3.1.1.1.

3.1.2.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások
szolgáltatások működési
3.1.2.2.
költségei
3.1.2.3. amortizáció
Szociális Szolgáltató Iroda összesen
3.1.2.1.

3.1.3.

23,55

5 585,62

67,70

721,62

8,75

8 250,55

100

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások
szolgáltatások működési
3.1.3.2.
költségei
3.1.3.3. amortizáció
Gondozási Központ összesen

6,23

3 762,99

72,85

1 080,34
5 165,24

20,92
100

38,35

8 259,94

39,63

4 589,00
20 843,30

22,02
100

24 087,98
24 087,98

3.1.1.
bérköltségek
Gondozási Központ bérköltség összesen
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költségek
megoszlása
(%)

7 994,36

ráfordított
támogatás
(e Ft)

Gondozási Központ bérköltség

költségek
megoszlása
(%)

321,91

ráfordított
támogatás
(e Ft)

Gondozási Központ

3.1.3.1.

3.1.

1 943,31

ráfordított
támogatás
(e Ft)

Szociális Szolgáltató Iroda

költségek
megoszlása
(%)

költségek
megoszlása
(%)

100
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ráfordított
támogatás
(e Ft)

ségéről

3.2.

Módszertani egység

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások
szolgáltatások működési
3.2.2.
költségei
3.2.3.
amortizáció
Módszertani egység összesen
3.2.1.

3.3.

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások
szolgáltatások működési
3.3.2.
költségei
3.3.3.
bérköltségek
3.3.4.
amortizáció
"Vajda 3" Menhely összesen
3.3.1.

3.4.

0,00

0,00

1 350,97

65,16

722,22
2 073,19

34,84
100,00

ráfordított
támogatás
(e Ft)

"Vajda 3" Menhely

Práter utcai Nappali Melegedő

közvetlen pénzbeni,
természetbeni juttatások
szolgáltatások működési
3.4.2.
költségei
3.4.3.
bérköltségek
3.4.4
amortizáció
Práter utcai Nappali Melegedő
3.4.1.

költségek
megoszlása
(%)

költségek
megoszlása
(%)

854,15

16,99

413,45

8,22

2 964,24
795,30
5 027,14

58,97
15,82
100

ráfordított
támogatás
(e Ft)

költségek
megoszlása
(%)

699,74

15,37

955,84

20,99

2 011,17
885,85
4 552,6

44,18
19,46
100

70 000,00

Mindösszesen
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2. A támogatás költségfajták szerinti megoszlása:
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2.1.

közvetlen pénzbeni, természetbeni juttatás

ráfordított
támogatás

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

2.1.1.

élelem

5 287,12

44,76

2.1.2.

segély

2 945,68

24,93

2.1.3.

gyógyszer

987,58

8,36

2.1.4.

albérlet

2 353,41

19,92

2.1.5.

ruházat

239,68

2,03

11 813,47

100

közvetlen pénzbeni, természetbeni juttatás összesen

2.2.

a szolgáltatások működési költségei

2.2.1.

közüzemi díjak

2.2.2.

helyiség bérleti díjak

2.2.3.

ráfordított
támogatás
(e Ft)

költségek
megoszlása
(%)

5 841,32

28,73

54,24

0,27

posta és telefon költségek

3 968,14

19,52

2.2.4.

ügyviteli költségek

3 000,10

14,76

2.2.5.

egyéb

741,65

3,65

2.2.6.

gépkocsi üzemeltetés

879,20

4,32

2.2.7.

nyomda, hirdetés, reklám

978,55

4,81

2.2.8.

biztosítás

1 018,12

5,01

2.2.9.

ügyvédi ktg

2 565,22

12,62

2.2.10.

illeték

4,02

0,02

2.2.11.

takarítás

42,58

0,21

2.2.12.

irodaszer, nyomdaköltség

49,02

0,24

2.2.13.

szállítás, taxi

231,54

1,14

2.2.14.

oktatás

411,87

2,03

2.2.15.

előfizetési díjak

65,74

0,32

2.2.16.

anyag ktg

477,50

2,35

20 328,81

100,00

a szolgáltatások működési költségei összesen
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2.3.

a szolgáltatások bér, bérjellegű költségei

költségek
megoszlása

(e Ft)

(%)

23 034,92

79,26

tandíj, ösztöndíj

2 500,00

8,60

megbízási díjak

3 528,47

12,14

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)

(%)

2.4.1.

karbantartás épületek

1 507,85

17,15

2.4.2.

karbantartás gépkocsik

1 818,92

20,68

2.4.3.

karbantartás ügyviteli gépek

1 157,83

13,17

2.4.4.

karbantartás egyéb eszközök

537,70

6,11

2.4.5.

terv szerinti értékcsökkenés

3 772,03

42,89

8 794,33

100,00

amortizáció összesen

70 000,00

Mindösszesen
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