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TISZTELT OLVASÓ!
Köszöntöm Önt a Menhely Alapítvány
2014. évi beszámolójával! Kiadványunkban az elmúlt időszak főbb eseményeibe,
az intézményeinkben zajló szakmai munkába nyújtunk betekintést, és ehelyütt
adunk teret munkatársaink személyes
hangvételű írásainak, és az otthontalan
művészek grafikai, irodalmi alkotásainak.
A mögöttünk hagyott esztendőben,
akárcsak fennállásunk közel negyedszázada során igyekeztünk fedél nélkül élő
embertársaink helyzetén javítani, illetve
elérni, hogy képesek legyenek életükön változtatni, és a sorsuk irányítását
újra a saját kezükbe venni.
A társadalom „érzékenyítésének”
érdekében 2014-ben is több olyan
programot szerveztünk, melyeknek célja a hajléktalanság árnyaltabb bemutatása, a mélyebb összefüggésekre történő
rávilágítás, a segítő munka tapasztalatainak átadása, és nem utolsó sorban a figyelem felkeltése. Tudjuk, hogy
az elfogadásig hosszú út vezet, hisszük
azonban, hogy a hajléktalan sorsok megismerése, a fedél nélkül élőkkel végzett
szociális munka értékelése lehetnek az
első meghatározó lépések ezen az úton.
Mint minden évben, tavaly is bensőséges karácsonyi ünnepségünk alkalmával
adtuk át az „Év Dolgozója” díjat. A kollégák szavazataikkal Tóth Teréziát, a Vajdahunyad utcai intézményünk ápolónőjét
tüntették ki, aki tizenöt éve munkálkodik fáradhatatlanul ápoltjai egészségéért. A díjjal nem csupán kollégánk
segítő személyiségét és kiváló munkáját
ismertük el, hanem méltó figyelemben
részesült azon kevesek embert próbáló
erőfeszítése is, akik egészségügyi dolgozóként vívják sokszor sziszifuszinak tűnő
küzdelmüket a legelesettebbek testi-lelki
állapotának jobbításáért.

hogy több mint tíz éve szolgálja a Fedél
Nélkül utcalap megjelenését. Profi tördelői munkájával, az újságban megjelent
anyagok szakértő archiválásával felbecsülhetetlen segítséget nyújt nekünk.
Önzetlensége és szinte végtelen
munkabírása mindannyiunk számára
példaértékű. Hálás köszönet illeti őt is,
ahogy a velünk dolgozó minden egyes
önkéntest, akik odaadó munkájukkal,
az alapítványunk által képviselt ügyek
melletti elkötelezettségükkel újra és újra
megerősítik a civil társadalom segítőkészségébe vetett hitünket.
Jeles eseményt, kerek évfordulót is
ünnepelhettünk tavaly. A Józsefváros közel százéves házában 1994. január 3-án
nyitotta meg kapuit az ország első független nappali tartózkodójaként a Práter
utcai nappali melegedőnk, és fogadja
immár huszadik éve az otthontalan
embereket.
Tisztelt Olvasó, Kedves Barátunk!
Azzal a meggyőződéssel adom át e
beszámolót, hogy 2014-ben is hűek maradtunk alapítványunk vállalt értékeihez,
és munkánkkal ismét közelebb kerültünk
legfontosabb célunkhoz: mindenkinek
legyen otthona – egy lakásban, egy településen, egy hazában!

Val Morg: Die Brücke
2014. Év Alkotása

Aknai Zoltán
igazgató
Menhely Alapítvány

Szintén karácsony táján került sor az
„Év Önkéntese” cím átadására, amelyet
2014-ben Fridrich Piroska nyert el azzal,

„…A szenvedés nemesít,
de az állandó gyötrelem
elpusztít; a szegénység
megedz, de a nyomor elnyomorít.”
(Nemes Nagy Ágnes)
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A MENHELY ALAPÍTVÁNYRÓL
A Menhely Alapítvány 1989–ben jött
létre Budapesten, az első olyan független, világi szervezetként, melynek
célja a fedél nélkül élő emberek segítése, helyzetük megváltoztatása, a hajléktalanságból fakadó hátrányok,
ártalmak csökkentése, enyhítése,
valamint a hajléktalanság helyzetébe
kerülés megakadályozása és megelőzése. Megalakulásunk óta folyamatosan bővítjük szolgáltatásaink körét,
és különböző modellprogramok,
kísérleti projektek, prevenciós programok megvalósításával igyekszünk
csökkenteni a rászorulók számát.
Meggyőződésünk, hogy a közvetlen
segítségnyújtás is csak összefogással, a különböző szervezetek és emberek együttműködésével lehet eredményes. Az alapítvány jelentős szerepet
vállal a hajléktalanellátó szervezetek,
illetve egyéb társszervezetek szakmai
együttműködésének összehangolásában, a különböző tevékenységek
mindennapi koordinálásában.
Hangsúlyozottan fontosnak tekintjük a hajléktalanság helyzetébe
került, vagy e helyzet veszélyében élő
emberek méltóságának tiszteletben
tartását, autonóm és felelős döntési
lehetőségeik méltányos elismerését,
érdekeik kifejezését és védelmét.
Elsődleges feladatunkon, az otthontalan emberek közvetlen ellátásán
túl, próbálunk enyhíteni a hozzájuk
kapcsolódó előítéleteken. Ebben a törekvésünkben nélkülözhetetlenek
önkéntes segítőink, hiszen sok programunk csak lelkes és odaadó részvételükkel valósulhat meg.

A Menhely Alapítvány
jelenleg működtet
–– éjjeli menedékhelyet, szociális információs irodákat, három nappali
melegedőt, és három utcai gondozó
szolgálatot; a rászorulók számára ingyenes jogvédő irodát; a krízisidőszakban
lábadozó férőhelyeket;
–– kiadja a „Fedél Nélkül” című utcalapot,
mely hajléktalan művészeknek nyújt
megjelenési lehetőséget, és elősegíti a lap terjesztőinek megélhetését;
–– szervezi, és lebonyolítja (több társintézménnyel közösen) a „Február 3” kutatást, és közzéteszi annak eredményeit;
koordinálja és szervezi:
–– a „Közterület helyett emberibb körülmények” programot: a Főváros 2011–
ben elfogadott új ellátási koncepciója
szerint a közterületen élő hajléktalanok
számára fenntartott szállásférőhelyekhez
kiegészítő finanszírozást biztosít;
–– a téli krízisidőszak fővárosi ellátását,
melynek keretében Krízisautót és speciális utcai szolgálatot tart fent, valamint
finanszírozza a főváros által biztosított
keretből e szolgálatokat;
–– a különböző szakmai fórumokat nem
csak a fővárosi, hanem a Közép–magyarországi Régió, szociális munkásai,
valamint az összes régió diszpécser
szolgálata számára;
–– kidolgoz megállapodásokat, stratégiai együttműködési lehetőségeket az
ellátórendszer szereplői között, valamint a hatóságokkal, rendőri szervekkel,
közterület–felügyeletekkel, a rászorulókkal történő emberséges bánásmód
érdekében;
–– lebonyolít különböző lakhatást és munkavállalást támogató, valamint érzékenyítő, és érdekérvényesítő programokat.

A Menhely Alapítvány elsőként hozott
létre és működtet hajléktalan emberek
számára
–– egyéni esetkezelést magában foglaló,
szociális segítséget nyújtó Gondozási
Központot;
–– nappali melegedőt, szociális ügyintézést és kulturált időtöltést nyújtó Nappali
Centrumot;
–– utcalapot, Fedél Nélkül címmel, hajléktalan emberek közreműködésével;
–– 24 órás Diszpécser Szolgálatot;
–– tartós elhelyezést nyújtó otthont időseknek, elesetteknek;
–– ingyenes jogsegély szolgálatot
–– álláskereső irodát, amely az elhelyezkedésen túl a munkahely megtartásában
is megpróbál segíteni;
–– „Bonos” rendszert, mely munkásszállókon történő elhelyezéshez nyújt segítséget a hajléktalanságból való kikerülés
érdekében;
–– Krízisautót;
–– csomagmegőrzőt;
–– társadalmi érzékenyítő programokat
„Első Kézből a Hajléktalanságról” gyűjtőnéven;
–– támogatott lakhatást komplex szociális
segítségnyújtással.

Karsai Csaba: Kávézók
2014. november 1. díj
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A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANÜGYI
KONZORCIUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Fővárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Menhely Alapítvány, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által létrehozott
Konzorcium 2014-ben is a budapesti
hajléktalanellátás összehangolt és
hatékony működésének érdekében
folytathatta tevékenységét.
A konzorcium elsődleges célja, hogy
a közterületen élő hajléktalan emberek minél nagyobb számban, és
eséllyel vegyék igénybe, a különböző
szállástípusokat, csökkentve ezzel az
utcán lakó fedél nélküliek számát.
A konzorcium lehetőséget biztosít
arra, hogy az ellátás szereplői ös�szehangoltan, egymás tevékenységét erősítve, a felmerülő igényekhez
rugalmasan alkalmazkodva tudják
szolgáltatásaikat biztosítani. A támogatott feladatok végrehajtásában
résztvevő, ellátó szervezetek véleményezhetik, értékelhetik a gesztor
szervezetek döntéseit, javaslatokat
tehetnek az ellátás továbbfejlesztésének főbb irányaira vonatkozóan.

A Konzorcium tevékenységei:
I. Diszpécser Szolgálat működtetése
A Menhely Alapítvány látja el minisztériumi kijelölés alapján a Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat
feladatait. A Diszpécser Szolgálat 24
órában telefonos információs ügyfélszolgálatot működtet, gyűjti, összeállítja,
valamint szerkesztett formában közli
az ellátással kapcsolatos információkat,
szervezi és koordinálja az utcai szolgálatok működését, szakmai fórumokat
szervez, valamint figyelemmel kíséri a konzorciumban résztvevő szervezetek teljesítését. Egyik fontos feladata a telefonos megkeresések, az utcai
bejelentések fogadása.

II. Krízisautók, speciális utcai szolgálatok működtetése
A Krízisautó elsősorban a téli hideg
időszakban, 24 órában működő szakszolgálat. Közterületen tartózkodó hajléktalan emberek ellátáshoz jutását, krízishelyzetek megoldását segíti elő. A téli
krízisidőszakban tevékenységeit speciális
utcai szolgálatok egészítik ki, melyek az
ellátási területükön kívül is mozgósíthatók. A feladatot a két gesztor szervezet
2013/2014, és 2014/2015 telén négy
másik szervezet – a Baptista Szeretetszolgálat, a BMSZKI, a Keresztény Advent
Közösség, valamint a Magyar Vöröskereszt bevonásával látta el.
III. Első Befogadó Szálláshelyek működtetése
A két gesztor szervezet a közterületen élő hajléktalan emberek számára
első befogadó férőhelyeket működtet,
valamint szállásnyújtó szervezetekkel
szerződést köt e férőhelyek biztosítására.
E program keretében a fővárosi szállásnyújtó szervezetek olyan férőhelyeket
biztosítanak a közterületen élő hajléktalan emberek számára, melyek elősegítik,
hogy a „közterület helyett” inkább e
szállásokat használják. Az egyes szállástípusok eltérő színvonalú, szolgáltatású
lehetőséget biztosítanak a rászorulóknak,
így alkalmazkodva a különféle igényekhez. Az elhelyezéseket éjjeli menedékhelyeken, átmeneti szállókon, valamint az
önállóbb életvitelt lehetővé tévő (külső
férőhelyeken) munkásszállókon valósítottuk meg, valamint albérleti támogatás
formájában tettük elérhetővé. 2014ben a felmerült igények alapján speciális
elhelyezésekre is lehetőséget kínáltunk,
melyek a legnehezebben integrálható
hajléktalan emberek számára próbáltak
lehetőséget biztosítani.

Alapítványunk 2014. április 1. és 2015.
március 31. közötti időszakban kilenc
szervezettel kötött szerződést szállásférőhelyek kiegészítő támogatására. A szerződéses partnerek: Magyar
Vöröskereszt Budapesti Szervezete,
Hajléktalanokért Közalapítvány, Hajlék
Nélküliek Jövőjéért AlapítványTwist
Olivér Alapítvány, Baptista Szeretetszolgálat, Rés Szociális és Kulturális
Alapítvány, Tiszta Forrás Alapítvány,
Misszió Alapítvány, BMSZKI. A szerződött
partnerek meglévő kapacitásaik terhére,
olyan szállásférőhelyeket alakítottak ki,
és működtetnek, melyek elsődleges célja
az utcán élő hajléktalan emberek befogadása, és gyakorlatilag feltétel nélkül
vehetők igénybe.
2014. január 1. és december 31. között a Fővárosban működő utcai gondozó szolgálatok által a Menhely Alapítvány
e célra rendszeresített konzorciumi
felületén regisztrált hajléktalan emberek
száma meghaladta a 4 300 főt (összesen
4 385 fő).
A Konzorciumban résztvevő támogatott
civil szervezetek férőhelyein összesen
1 232 fő nyert elhelyezést, akik 104 515
vendégéjszakát töltöttek a szállásokon. Az elhelyezett fedél nélküliek több
mint 35%-a legalább három hónapot
lakott a szállásokon. Az elhelyezésekben
(nem civil szervezetként részt vevő)
BMSZKI férőhelyein 945 fedél nélkül élő
ember 98 450 vendégéjszakát töltött.

Nyomasztó
Én megértem magukat, hogy nyomasztó ez a lakáshitel-ügy. Szar
lehet! Nekem nincs lakáshitelem.
Én az utolsó fillérig kifizettem
a sátramat!

Fővárosi támogatással működő krízisautók, speciális utcai gondozó szolgálatok 2014-2015.
Szervezet
Menhely Alapítvány
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy
Menhely Alapítvány
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Magyar Vöröskereszt
Keresztény Advent Közösség
MA-szerződött összesen
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Szolgáltatás típusa

Szerződött összeg

Krízisautó
Krízisautó
Speciális utcai szolgálat
Speciális utcai szolgálat
Speciális utcai szolgálat
Speciális utcai szolgálat

12 575 500
4 815 000
2 916 000
1 984 500
1 548 000
1 161 000
25 000 000

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

2014-ben a két gesztor szervezet, az
előző évi tapasztalatokat felhasználva
újabb pályázatot írt ki szociális munkások
számára, mellyel a speciális elhelyezési
igényekkel rendelkező, alternatív megoldásokat igénylő, nehezen motiválható
ügyfeleik elhelyezéséhez kérhettek
támogatást. A program megvalósításához a két Gesztor szervezet összesen
10 000 000 forintot különített el.
A program 2014–2015. évben lezajló szakaszában 39 ember kerülhetett szükségleteinek leginkább megfelelő szállásra,
és kapott hat hónapon keresztül intenzív
szociális munka támogatást.
A Menhely Alapítvány „külső” férőhelyeket is támogat úgynevezett „Bonos
rendszerben”. E program keretében
párok, illetve egyedülálló személyek
támogatott elhelyezésére van lehetőség
munkás-szállók kétágyas szobáiban. 2013
őszétől a munkásszállókon egy időben
100 fő elhelyezését biztosítottuk.
Tanulságok – további szakmai
teendők

mok alapján jól látható, hogy a közterületen éjszakázó rászorulóknak szükségük
van a számukra fenntartott férőhelyekre.
Az új koncepció, a konzorciumi működés egyfelől lehetőséget adott arra, hogy
világosan meghatározott feladatra koncentrálva, egyértelműen megfogalmazott célt és szakmai/társadalmi elvárást
teljesítsen: a közterületen élésnél tudunk
emberibb körülményeket biztosítani.
Másfelől új nézőpontot, finanszírozási
mechanizmust alakított ki, amely megkövetelte az ellátóktól a szakmai megújulást, az alternatív, hatékonyabb gondolkodást. A közterület helyett emberibb
körülmények biztosításában – a számszaki összeállítás segítségével is nyomon
követhető – mérhető és megkérdőjelezhetetlen eredményeket értünk el. Az új
finanszírozási forma, és a hozzá kapcsolódó szakmai elvárás a szerződött partnereket más, vagy szorosabb típusú
együttműködésre, valamintúj szemlélet,
új módszerek bevezetésére, új szabályok
meghozatalára kényszerítette.

A program további ütemeiben a Konzorciumnak, azaz a hozzá csatlakozott
hajléktalanellátó szervezeteknek még
tovább kell változtatniuk az eddig megszokott intézményi működtetési módokon. A támogatott gondozások közé egyre inkább a „nehéz esetek”, az agresszív,
alkoholbeteg, nagyon rossz mentális és
higiénés állapotban lévő, több éve utcán
élő, fedél nélküli emberek kell, hogy
bekerüljenek. Ezt segítik elő a támogatás
második szakaszában bevezetett, a speciális elhelyezést (páros elhelyezést,
mozgássérült fogadását, pszichiáter,
addiktológus bevonását) vállaló ellátók
differenciált támogatási rendszerének
kidolgozása, az utcai szociális munkások közvetlen pályázási lehetőségének
biztosítása a különböző egyéni elhelyezési módok kidolgozására, elérésére.
Az egyszerűsített pályázati módszerrel
és forrással az a célunk, hogy a teljesen
„rendszeren kívüli” megoldást kívánó
esetekre is álljon rendelkezésre gyorsan
elérhető, aránylag rugalmasan kezelhető
forrás.

A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium
2014-ben is folytatta 2011-ben elkezdett
tevékenységeit. A program különböző
elemeinek segítségével jelentős számú,
korábban közterületen élő hajléktalan
embert sikerült hosszabb-rövidebb időre
szállást nyújtó intézményben, vagy más
formában elhelyezni. A Konzorcium a vállalt feladatait folyamatosan teljesíti.
Bízunk benne, hogy a Főváros továbbra
is támogatja a programot, hiszen a szá-

A Fővárosi Önkormányzat és a Menhely Alapítvány
2011. november 3-án megkötött szerződése alapján
2014-2015-ben finanszírozott férőhelyek
Szervezet

Ajánlott
elhelyezési
létszám (fő)

Ajánlott
vendégéjszakák
száma (db)

Ajánlott
szerződéses
összeg (Ft)

Magyar Vöröskereszt

113

25 426

25 162 600

Hajléktalanokért Közalapítvány
Baptista Szeretetszolgálat
Twist Olivér Alapítvány
Rés Szociális és
Kulturális Alapítvány
Tiszta Forrás Alapítvány
Misszió Alapítvány
Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány
Mindösszesen:

63
14
15
13

22 995
5110
5 475
4 745

20 646 500
3 607 500
2 700 000
4 470 100

14
13
17
211

4 560
4 745
2 080
61 789

3 538 000
2 460 000
2 314 000
64 898 700
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KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS DISZPÉCSER SZOLGÁLAT
A Közép-magyarországi Diszpécser
Szolgálat célja, hogy a folyamatosan
fejlődő, változó fővárosi és Pest megyei szociális ellátórendszer 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.
Célunk, hogy a lakosság, a szociális
és egyéb intézmények, hatóságok
aktív közreműködésével segítsük az
otthontalan embereket, csökkentsük
az utcákon élni kényszerülők számát. Ez szolgálatunk konkrét működésében a krízishelyzetek azonnali
elhárításától információs anyagok
kiadásáig terjedő tevékenységi skálán
valósul meg.

2003 novemberétől az ország minden
régiójában működik diszpécserszolgálat, azóta a Közép-magyarországi Régió
ellátása mellett koordináljuk az egész
hálózat működését is. Munkánkat 2011
novemberétől a Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodásnak megfelelően
segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alközpontja, az ő feladatuk a budai
kerületekből érkező utcai bejelentések
fogadása. Napi 24 órában várjuk a fedél
nélkül élők, az érdekükben telefonáló
szakemberek, egészségügyi és egyéb
intézményekben dolgozók, valamint a lakosság hívásait kritikus helyzetbe került
hajléktalan emberekkel kapcsolatban.
Naprakész információkkal rendelkezünk a fővárosi éjjeli menedékhelyek
és átmeneti szállások üres férőhelyeiről. A budapesti éjjeli menedékhelyek
kihasználtságát három esti időpontban,
és reggel kérdezzük meg. A helyek
függvényében irányítjuk a szállás nélküli
embereket a kevésbé telített intézményekbe.
Telefonszolgálatunk fontos feladata az
esetleges működési problémák, ellátási
zavarok és hiányok felderítése, feltérképezése, és a kezelésükhöz szükséges
lépések megtétele, vagy annak kezdeményezése. Ennek érdekében gyűjtjük,
rendszerezzük és elemezzük a különböző
intézmények, szolgáltatások működésével, és a fedél nélkül élő emberek helyzetével kapcsolatos adatokat. Jelenleg több
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mint 750 intézmény adatait tüntetjük fel
kiadványainkban.
Nyilvánosságra hozott kiadványaink:
„A fővárosi hajléktalanellátó intézmények”, a „Pest megyei hajléktalanellátó
intézmények”, az „Anyaotthonok, családos szállók” című füzetek. Tavaly a fővárosi kiadványunkat havonta, másik két
füzetünket negyedévente aktualizáltuk
és juttattuk el összesen 300 intézményhez. A „Hajléktalanellátó intézmények
Magyarországon” című füzet a regionális
szolgálatok együttműködésének köszönhetően 2014 novemberében jelent meg.
„Keresik” szolgáltatásunkkal üzenetet közvetítünk a hajléktalan emberek
felé, amelyben közöljük, hogy ki és
milyen ügyben keresi őket. A szolgáltatás a regionális diszpécser szolgálatok
segítségével országos szinten működik.
Ezzel a szolgáltatással kapcsolatban
2014-ben 381 hívás érkezett ügyeleteseinkhez.
A Hajléktalanokért Közalapítvány
pályázati támogatásával 2013. november
28-án kezdte meg működését a „Megálló program”. Létrehozásával célunk
az volt, hogy a frissen otthontalanná
váló, vagy az ezzel fenyegetett emberek
számára egyszeri, személyes konzultációt
biztosítva megelőzzük, vagy a lehető
legrövidebbre korlátozzuk hajléktalanná
válásukat. A program 2013. november
28-a és 2014. június 30-a között működött. A program 30 ügyeleti napjára 57
nehéz helyzetbe került ember, illetve pár
foglalt konzultációs időpontot, közülük
26-an jelentek meg a személyes tanácsadáson.
A „Megálló program” egyik legfontosabb tapasztalata az volt, hogy a praktikus segítség, az ügyfelek aktuális
helyzetének részletes feltérképezése,
illetve a lehetséges további lépések
közös végiggondolása mellett már
maga a beszélgetés, illetve a rájuk fordított figyelem is komoly segítséget jelentett a hozzánk fordulóknak. Az, hogy egy
szociális munkás másfél órában csak rá,
csak az ő problémáira figyelt, sokaknak
alkalmat teremtett arra, hogy végiggondolják helyzetüket, és az idáig vezető
utat, főbb történéseket, akár olyan dolgokkal szembesüljenek, olyan dolgokat
fogalmazzanak meg, amire eddig nem

volt lehetőségük, és ami alapot adhatott
az egyéni életpályák megváltoztatására.
A „Felvételi beszélgetés” szakmai
műhelyt a Megálló programhoz kapcsolódva hoztuk létre, keretében kéthavonta
találkoztunk az átmeneti szállók, speciális menedékhelyek, rehabilitációs szállók
felvételi beszélgetést lebonyolító, beutalást végző munkatársaival, megosztottuk
egymással tapasztalatainkat, problémáinkat, ötleteinket. Kezdeményezésünket
az érintettek örömmel fogadták, aktívan
részt vettek a csoport munkájában, a fórum a Megálló program vége után a 2014.
második félévében is folyamatosan működött. Így az általunk eddig is szervezett
utcai szolgálatok, éjjeli menedékhelyek,
krízisautók szakmai műhelyei és az utcai
gondozó szolgálatok esetmegbeszélő
csoportja egy új tematikus csoporttal
bővült, ezzel együtt már öt szakmai
továbbképzést szervez szolgálatunk.
Telefonszolgálatunk 1995 óta működteti a „Bonos rendszert”, mely egy
munkásszálló térítési díj támogatási
rendszer. A program a fővárosi éjjeli
menedékhelyek, nappali melegedők,
utcai gondozó szolgálatok, és telefonszolgálatunk együttműködésében valósul
meg. Ennek keretében munkásszállókkal
szerződve férőhelyeket biztosítunk fedél
nélküli emberek számára, oly módon,
hogy a téli hónapokban a szállódíj egy
részét központi támogatásból finanszírozzuk. Telefonszolgálatunk a programban a technikai, pénzügyi lebonyolítás
mellett koordinációs feladatokat lát el.
Programunkat a Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásával
működtetjük. 2013. november 1-jétől
2014. október 31-éig 35, korábban utcán
élő pár, továbbá 20 egyedülálló férfi
és 10 nő számára béreltünk férőhelyet
összesen három munkásszállón, ahol
300-400 Ft/fő/éj önrész befizetésével
biztosíthatták lakhatásukat, a szállódíj
fennmaradó kétharmad részét a téli hónapokban a fővárosi forrásból fedeztük.

10 támogatott partnerszervezet
1 232 fő / 104 515
vendégéjszaka
civil szervezeteknél

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

A program második szakaszában a térítési díj felét, a harmadikban kétharmad
részét kellett lakóinknak önrészként befizetni. 2013. november 1. és 2014. október
31. között a különféle intézményekben
dolgozó szociális munkások összesen
282 embert utaltak be a munkásszállókra. Közülük összesen 216 fő költözött
be a 12 hónap alatt, akik így összesen 31
974 éjszakát töltöttek az általuk bérelt
férőhelyeken.
A 2014. november 1-jétől induló új
rendszerben ugyan így 100 férőhelyet
működtetünk három munkásszállón. Az
ügyfelek által fizetett önrész a szállótól
és az elhelyezési formától függően változatlanul 300-400 Ft/fő/éj. A program
indulásától december 31-éig 184 embert
utaltak be a közreműködő szociális
munkások a bonos rendszerbe. 149
lakónk ebben a két hónapban összesen
5 122 éjszakát töltött a munkásszállókon.
2014. december 31-én 95 ember lakott az
általunk bérelt férőhelyeken.
A közterületen talált rászorulók ellátásában együttműködünk az utcai szociális
munkásokkal, krízisautókkal, szükség
esetén fertőtlenítést, orvosi vizsgálatot
szervezünk számukra, illetve az üres
férőhelyek ismeretében elhelyezést
biztosítunk az éjjeli menedékhelyeken,
lábadozó intézményekben. Munkájuk hatékonyságának növelését segíti
számítógépes adatbázisunk, melyben
7 700 olyan ember neve, születési ideje,
és az ügyükben megtett korábbi lépések
adatai szerepelnek, akikkel közterületen
találkoztunk. 2013/2014 telén Diszpécser
Szolgálatunk 37 budapesti és 9 Pest megyei utcai gondozó szolgálat, 4 speciális
utcai gondozó szolgálat, 3 krízisautó és 5

Sodródás

lábadozó intézmény munkájának koordinálását végezte.

Semmi nem segített, megtörtént, pedig
senki nem akarta a dolgot, sem a rendőrök, sem én és főleg nem szerencsétlen Ferenc. Nem jó a közösségnek, ráfizetés az államnak és nem nyer vele az
igazság. Mégis megtörtént. Elvitték akkor éjszak egy rendőrautóval Baracskára
egy napra, mert valamikor másfél éve
szemetelésért kapott ötezer forintos
büntetést, amit nem fizetett be. A rendőrök is érezték a helyzet abszurditását,
hogy harmincezer forintos költségen
állítják elő az ötezer forintot befizetni ne
tudó embert. De a rend az rend, a szolgálat az szolgálat, és akinek pechje
van és ugyanazon a szállón éjszakázik,
ahova be van jelentve, az magára vessen. De amikor vasággyal negyven kiló,
hatvanéves ember megjelent utcaseprő
ruhában, hogy a közterület beszennyezéséért letöltse méltó büntetését (és
még vagy hatszor annyit a szállításért),
láttam, a zord rendőrnek is összeszorul
torka. Elvitték és mi valamennyien itt
maradtunk, mint egy nagy rakás szerencsétlenség. És most már, Olvasó, Te is
közénk tartozol.

2013. november 1. és 2014. március 31.
között összesen 1 830, közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberre
vonatkozó bejelentés érkezett a Diszpécser Szolgálathoz. A krízishelyzetek megoldásával kapcsolatban 3 187 alkalommal
telefonáltak az utcai gondozó szolgálatok. Ebben az időszakban 447 emberrel
foglalkoztunk, közülük 225 személlyel
első alkalommal kerültünk kapcsolatba.
Az utcai bejelentések közül 890 alkalommal ment ki a helyszínre krízisautó,
vagy speciális utcai gondozó szolgálat. A fennmaradó esetekben a Diszpécser Szolgálat munkatársai, nagyon
súlyosnak ítélve az ügyfél állapotát, és
azonnal értesítették az Országos Mentőszolgálatot, vagy a területileg illetékes
utcai gondozó szolgálat látta el az arra
szorulót.

13 108 hívás fogadása

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2014-ben
Típus
utcai bejelentés
konkrét személy elhelyezése
az adatbázisainkban szereplő konkrét
információ közvetítése
az ellátórendszerre vonatkozó általános
információ közvetítése
a Diszpécser Szolgálat programjaihoz
kapcsolódó információk közvetítése
“Keresik” szolgáltatással
kapcsolatos hívás
adományközvetítés
egyéb hívás munka ügyben
magánjellegű hívások
Összesen

ügyfél

szociális
munkás

magánszemély

rendőrség

egészségügyi
intézmény

egyéb
intézmény

összesen

26
138
254

134
377
1 954

1 632
83
689

294
35
96

207
145
152

281
37
170

2 574
815
3 315

21

155

129

10

19

17

351

111

4 649

117

76

44

108

5 105

37

45

173

24

26

76

381

0
0
0
587

11
161
3
7 489

197
85
1
3 106

0
9
0
544

0
36
1
630

27
36
0
752

235
327
5
13 108
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KRÍZISAUTÓ
A Krízisautó működésének célja,
hogy a téli időszakban napi 24 órában Budapest és Pest megye területén krízishelyzetbe került fedél nélkül élőknek olyan képzett és tapasztalt szociális munkások nyújtsanak
segítséget, akik képesek a helyzet felmérése után gyors, azonnali, az
egyéni szükségletekre reagáló adekvát szakmai megoldásokat kínálni. A szolgáltatás közvetett célja, hogy
csökkenjen az utcán, közterületen
élők száma, illetve fedél nélkül élők
is kapjanak szociális ellátást, kapcsolódjanak különféle szociális pontokhoz.
Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe kerülő hajléktalan emberekről
tudomást szerezzünk, rendszeresen
felhívjuk a lakosság figyelmét szolgáltatásainkra, újságcikkekben, tévéműsorokban, internetes fórumokon kérjük segítségüket. Együttműködünk
a BRFK-val, a Fővárosi Közterület-felügyelettel, a Polgárőrséggel, és az
Országos Mentőszolgálattal.
A bejelentéseket a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata fogadja. A jellemzően lakossági bejelentések közterületen, aluljárókban, házak
bejáratánál, lépcsőházakban tartózkodó hajléktalan emberekről tudósítanak, akikről nem, vagy csak nehezen
eldönthető, hogy tulajdonképpen milyen állapotban vannak. 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.
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A napi 24 órában működő Krízisautó
tevékenysége az elsősegély jellegű élelem, ruházat, gyógyszer felajánlásától,
a szociális, egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásán át, a szállásokra történő szállításon, más szociális és egészségügyi intézményekbe való közvetítésen keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő tevékenységi skálán valósul meg.
Annak érdekében, hogy a Krízisautót
napi 24 órában üzemeltetni tudjuk,
a Menhely Alapítvány Krízisautójának
heti 104 órás működése mellett minden évben együttműködtünk a Baptista
Szeretetszolgálattal, akik heti 50 órában,
valamint a Máltai Szeretetszolgálattal,
akik heti 14 órában vállalták a szolgáltatás biztosítását. A szolgáltatás működéséhez szükséges forrásokat a Fővárosi
Önkormányzat biztosítja.
2014 téli időszakában (január-március.
és november-december) a Krízisautó 174
ügyeletet adott 349 bejelentést kapott
és 201 alkalommal szállította valamelyik
ellátó intézménybe a rászorulókat. A hajléktalan emberek az esetek 70%-ban éjjeli menedékhelyen, 18%-ában egészségügyi centrumokban, illetve lábadozóban
12%-ában pedig egyéb intézményekben
kerültek elhelyezésre. 12 alkalommal
a szolgálat munkatársai mentőt hívtak
a kritikus állapotú emberekhez.
2013. november 1. és 2014. március 31.
között 151 napon 174 ügyeletet adott
a Menhely Alapítvány Krízisautója. 375
alkalommal mentünk ki a főváros közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb
intézményektől érkező bejelentések
alapján, 1 250 esetben látogattunk korábban megtalált, általunk gondozott embereket. Egy estén átlagosan 9 helyszínt

kerestünk fel. 218 rászorulót szállítottunk
orvosi rendelőkbe, éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre. 290
helyszínen fordultunk meg, 154 helyen
(53%) csak egy alkalommal jártunk, de
59 olyan helyszínünk is volt (20 %), ahol
legalább tízszer megfordultunk. A legtöbbször, 47 alkalommal a Kálvin téren
jártunk, ahol a Fővárosi Önkormányzat
által tiltott területnek minősülő helyszínen élő nagyobb csoport elhelyezésében
kérték folyamatosan segítségünket.
A leggyakrabban az XIV. kerületben
járt szolgálatunk (205 alkalom), az első
kerületből pedig nem kaptunk bejelentést. Pest megye területén 3 helyszínt 4
alkalommal kerestünk fel.
2013/2014 telén a Krízisautó 359 férfit
és 67 nőt látott el tevékenysége során.
252 ember életkorát ismerjük, átlagéletkoruk 50 év. A legidősebb ügyfelünk
83, a legfiatalabb 21 éves volt.
A korábbi évekhez hasonlóan 2014 nyarán is működött szolgáltatásunk. Összesen 95 ügyeletet adtunk. 124 lakossági
bejelentést kaptunk, 53 rászorulót szállítottunk éjjeli menedékhelyre, vagy orvosi
vizsgálatot követően lábadozó férőhelyekre, és 800 alkalommal látogattuk
meg az általunk gondozott embereket.
168 helyszínen 924 alkalommal fordultunk meg. 207 emberrel 403 alkalommal
találkoztunk.
2013. november 1-jétől a szabálysértési
törvény módosításának, a közterületen
való életvitelszerű lakás szankcionálásnak a legjobban érzékelhető közvetett
hatása, hogy a belvárosi területeken
nagyon nehézzé vált az otthontalan
emberek felkutatása. Sokan közülük arról
számolnak be, hogy nincs stabil helyük,
mindig ott töltik az éjszakát, ahol rájuk
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Kilátás Ingatlaniroda
Nem tud eligazodni a folyton váltzó –
részben megsemmisülő – jogszályerdő sűrűjében, hogy mely közterületen szabad, s hol tiltott éjszakázni?
Régóta keresi, de egyelőre nem találta meg az Ön igényeinek leginkább
megfelelő lakóhelyet? Költözne?
Jelenlegi lakóhelyére keres új lakót?
Forduljon hozzánk bizalommal!

269 ügyelet
473 bejelentés
254 szállítás ellátó
intézménybe
esteledik. A Krízisautó működésében
egészen általánossá vált, hogy egy-egy
rossz állapotú embert akár 3-4 olyan
helyen is próbálunk megkeresni, ahol
korábban találkoztunk vele, sajnos elég
kevés sikerrel. Az otthontalan emberek
egy másik csoportja a közterületeket
igyekszik elhagyni, romos, üresen álló
épületekbe, pincékbe, padlásokra, üres
telkekre húzódik be. Ezeken a helyszíneken közvetlen környezetük önmagában is
veszélyt jelent életükre, testi épségükre,
miközben felkutatásuk, fizikai és mentális
állapotuk figyelemmel kísérése szinte
lehetetlen.
Tapasztalatainkat a statisztikai adatok
is alátámasztják, a Menhely Alapítvány
Krízisautója 100 közterület felkeresésekor 2011-ben 79 emberrel találkozott,
2012/2013 telén 75-tel, míg 2013/2014
telén 64-gyel. Ezek az adatok az utcai
bejelentésekkel kapcsolatos kiszállásokat
és a külterületeken, fix helyen lakó emberek felkeresését is tartalmazzák, a belvá-

rosban ennél sokkal rosszabb a helyzet,
teljesen általános, hogy 8-10 helyszínen
minden erőfeszítésünk ellenére is csak
2-3 embert sikerül megtalálnunk. Az éjjeli
menedékhelyek kihasználtság adatait
figyelembe véve egyértelmű, hogy a belvárosból kiszorított otthontalan emberek jellemzően nem veszik igénybe az
ellátórendszer szolgáltatásait, és a külső
kerületekben dogozó utcai szociális munkások sem számolnak be jelentősebb
kiköltözésről. Az intézkedések hatására a tiltott területeken nem lett kevesebb
fedél nélküli ember, csak kevésbé találjuk
meg őket, és így kevesebb segítséget
kapnak.
További kockázatot jelent, hogy a hatósági intézkedés „kevéssé érzékeny” a fedél nélküli ember állapotára, az elsődleges probléma az, hogy tiltott helyen
van-e, vagy sem. Így egy nem tiltott helyen lévő kritikus állapotú ember kevésbé
jelent problémát, kevésbé szerzünk róla
tudomást, mint a korábbi években. A til-

tott területen fellelt emberek esetében
pedig kevésbé, illetve nehezebben kapunk információt tényleges állapotukról,
ami lényegesen megnehezíti a mentés
leghatékonyabb formájának kiválasztását.
2014. november 1. és 2014. december 31.
között Krízisautónk 70 ügyeletet adott:
185 alkalommal bejelentés alapján intézkedtünk, 529 esetben pedig már korábban megismert helyszíneinket látogattuk
meg, és nyújtottunk segítséget az ott
tartózkodóknak. 2014 utolsó két hónapjában 83 embert szállítottunk el a Központi
Régió településeinek utcáiról. 58 fő
került éjjeli menedékhelyre, 9 esetben
nappali melegedőbe, vagy túlélési pontra
szállítottuk a rászorulót, 19 ügyfelünkre
viszont olyan rossz állapotban találtunk,
hogy őket lábadozó férőhelyen kellett
elhelyeznünk. Három esetben az orvosi
vizsgálatot követően került az általunk
szállított ember kórházba, és volt négy
olyan eset is, amikor az utcán kritikus állapotban talált emberhez azonnal mentőt
hívtunk.
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UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
Munkánk legfőbb célja, hogy megtaláljuk, és valamilyen ellátáshoz
juttassuk azokat az embereket, akik
közterületen, vagy nem lakás céljára
szolgáló helyiségekben töltik éjszakáikat. Elsőbbséget élvez a közvetlen
életveszély elhárítása, de minden felmerülő problémára megkeressük a lehetőség szerinti legjobb megoldást,
információt nyújtunk a szolgáltatásokról, jogosultságokról.

Utcai szociális munkásaink a Regionális
Diszpécser Szolgálat bejelentései vagy
egyéb jelzések alapján, illetve a terület
bejárásával kutatják fel a rászorulókat.
Együttműködünk más, elsősorban az ellátási területünkkel szomszédos területeken dolgozó utcai gondozó szolgálatokkal, a közös munkát a téli krízisidőszakra
megkötött együttműködési szándéknyilatkozattal is megerősítjük.
Az utcai munkát szolgálatonként két
főállású szociális munkás végzi. Az utcai
munka során legkevesebb napi 5 órát töltünk terepen, téli időszakban a késő esti
órákban. Háttérmunkaként napi három
óra időtartamban történik a terepmunka
előkészítése, az eszközök, élelmiszerek
beszerzése, az adminisztráció, az ügyintézés, a fogadóórák és a team megbeszélések lebonyolítása. Utcai Szolgálataink
rendelkeznek gépkocsival, mobiltelefonnal, számítógéppel, és elektronikus nyilvántartó programmal is. Szükség esetén
takarót, élelmiszert, gyógyszert, kötszert,
és ruhaneműt is biztosítani tudunk.
Krízisidőszakban igyekszünk hetente
többször felkeresni ügyfeleinket. A legkritikusabb téli időszakban, illetve szélsőséges időjárási körülmények, rendkívüli
hideg, nagy mennyiségű csapadék, vagy
nagy meleg estén átlagosan 3 naponta, a krízisidőszakon kívül hetenként
legalább egy alkalommal keressük fel az
utcán élő hajléktalanokat.
Utcai szolgálataink alapvető finanszírozási feltételeit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal biztosította. Az
Erzsébetvárosi, és a Külső-Ferencvárosi
Utcai Gondozó Szolgálatainkat ellátási
szerződés keretében a helyi önkormányzatok is támogatják.
Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó
Szolgálat működési területe a VII. kerület, területileg és népességszámban
is a legkisebb kerületek közé tartozik.
Jellemzője, hogy talán ebben a kerület-
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ben található a legkevesebb zöldterület,
park. A hajléktalan emberek itt leginkább kapualjakban, üzletportálok, meleg
kifúvók közelében, köztéri padokon
húzzák meg magukat. Néhányan lakatlan
házakban, pincékben töltik éjszakáikat,
mely védettebb és stabilabb lakhatást
tesz lehetővé számukra. Utcai Szolgálatunk háttérintézménye az alapítvány Kürt
utcai nappali melegedője.
2014-ben 308, utcán élő emberrel,
2 670 alkalommal kerültünk kapcsolatba,
közülük 160 emberrel először találkoztunk. Szoros kapcsolatban (12-nél több
találkozás) 52 emberrel állunk. Összesen 2 100 alkalommal adtunk takarót,
hálózsákot, élelmiszert, ruhaneműt vagy
gyógyszert. A terepen túlnyomórészt
férfiakkal találkoztunk (234 fő, 76 %),
többségük nem rendelkezik semmilyen
rendszeres jövedelemmel, gyűjtögetésből, vagy alkalmi munkákból tartják
fent magukat. Az elmúlt évben 89
embert helyeztünk el hajléktalanellátó
intézményekben: éjjeli menedékhelyeken, átmeneti szállókon egészségügyi
centrumokban, hat embert pedig az
ellátórendszeren kívüli lakhatásban.
Kritikus egészségi állapotú emberekhez 3
alkalommal hívtunk mentőt.
A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat Budapest VIII. kerületében látja el
munkáját. A kerület városszociológiai
szempontból igen sokféle képet mutat,
ennek is köszönhető, hogy speciális
helyet foglal el a fővárosi hajléktalan ellátás szempontjából. Nagyobb létszámú
hajléktalan csoportok találhatók, illetve
alakulnak ki rendszeresen a kerület nagyobb kiterjedésű zöld parkos területein,
valamint a forgalmasabb csomópontokhoz tartozó aluljárók környékén. A metró
megállók és a közlekedési csomópontok
továbbra is a közterületen élő emberek
közkedvelt tartózkodási helyei. 2014-ben
a nagyközönség számára megnyitott
4-es metró vonala mentén új potenciális
helyszínek keletkeztek. Ezek a metró jellegéből adódóan nem annyira
az aluljárók, hanem a megállók felett
elhelyezkedő terek lettek. A Középső
Józsefvárosban található a Magdolna
negyed, valamint a Szigony utcai lakótelep, a kerület legszegényebb városrészei,
melyek gyakran nyújtanak ideiglenes
szálláshelyet a hajléktalan embereknek is.
2014-ben 186 utcán élő emberrel 2 153
alkalommal kerültünk kapcsolatba. 86

emberrel először találkoztunk a tavalyi
évben. Rendszeresen 47 emberrel voltunk kapcsolatban. Az elmúlt évben 56
embernél sikerült elérnünk az utcai életmód felszámolását, többségüket hajléktalanellátó intézményekben helyeztük el.
Éjjeli menedékhelyekre, átmeneti szállókra, hajléktalanok rehabilitációs intézetébe,
lábadozó osztályokra, idősek otthonába,
ill. nem szálló típusú lakhatásba (pl. albérlet), vagy egészségügyi centrumokba.
Kritikus egészségi állapotú emberekhez 3
alkalommal hívtunk mentőt.
A Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálat működési területe a IX.
kerület Vágóhíd u. – Üllői út – Határ
út – Soroksári út által határolt terület,
valamint a Népliget, Ecseri úti, Pöttyös
utcai metró aluljárók. A Külső Ferencvárosban egyaránt megtalálhatóak ipari,
és a lakóterületek, illetve a Pilisi Parkerdő
Zrt. kezelésében lévő belterületi erdő,
valamint a Duna part. A metrómegállók
és közlekedési csomópontok továbbra
is a közterületen élő emberek közkedvelt
tartózkodási helyei. Utcai Szolgálatunk
együttműködik a Belső-Ferencvárosi
Utcai Gondozó Szolgálattal.
Az utcai munka háttérintézményeként a Práter utcai Nappali Melegedő biztosítja a működéshez szükséges feltételeket (iratbeszerzés, ügyintézés, fogadóóra,
tisztálkodási lehetőség, stb.). A 2014-es
év nyarán a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatának jóvoltából munkánkat
egy új Suzuki SX4 típusú gépjármű segíti.
Egy-egy terepbejárás alkalmával átlagosan napi 48 km-t tettünk meg. A hajléktalan embereket az adományoknak
és pályázati forrásoknak köszönhetően
látjuk el takarókkal, élelemmel, ruhaneművel és gyógyszerrel, de természetesen
az elsődleges cél valamilyen szálláslehetőséghez juttatni őket.
2014-ben 194 utcán élő emberrel,
összesen 1 549 alkalommal kerültünk
kapcsolatba, közülük 88 emberrel először
találkoztunk. Szoros kapcsolatban (12-nél
több találkozás) 50 emberrel voltunk.
1 494 alkalommal adtunk valamilyen
felszerelési tárgyat, élelmet, gyógyszert.
Az utcán élők többsége (76 %) férfi, és
több mint kétharmaduk nem rendelkezik
semmilyen rendszeres jövedelemmel,
gyűjtögetésből, guberálásból vagy alkalmi munkákból élnek. Az elmúlt évben 58
embert helyeztünk el hajléktalanellátó
intézményekben.

SPECIÁLIS UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
Utcai munka napló részletek
- 3 napja rakta ki anyja, azóta utca,
most elfáradt. Szeretne pihenni.
Diszpi első körben Elődöt mond.
Hívom a Vajdát, a kolléga max. matracra tudná tenni, de mi lesz holnap...
Újabb diszpi telefon, kisírva egy hely
mégis a Könyvesben. Szállítjuk.
- Kovács úr ácsorog az aluljáróban,
leginkább pihenni szeretne, dokit
ma nem. Vajda az ötlet, hátha ott
lábira is kerülhetne, szálló említésére
némán felsikolt. Vajda fapad tele.
Könyvest nem akarja, Szobiban nincs
ma doki, végül Könyvesre rábeszéljük,
G. doki fogad, vizsgálat. Mellesleg U.
doki dec. 21-én már Könyves lábira
utalta, onnan magától eljött. Ennek
ellenére Könyves lábin most újra
fogadják, és marad is szívesen,
szuper.

A speciális utcai Gondozó Szolgálatok feladata a krízisautók működésének kiegészítése, a Krízisautó kapacitásának növelése. A Fővárosi Önkormányzat által nyújtott támogatás,
valamint az új koncepció lehetőséget
biztosított arra, hogy a speciális utcai
szolgálatok a – hét minden napján 24
órában működő – krízisautót, a legoptimálisabb mértékben, a szükségleteknek leginkább megfelelően naponta 8
órában (16:00-24:00 óráig) kisegítse.

A Menhely Alapítvány – köszönhetően a Fővárosi Önkormányzat e célra biztosított támogatásának – 2013. november 1. és 2014. március 31., illetve 2014.
november 1. és 2015. március 31. közötti
téli krízisidőszakokban is megszervezte,
koordinálta és finanszírozta a speciális
utcai gondozó szolgálatok működését.
A saját speciális utcai gondozó szol-

688 fő
6 372 látogatás

gálat keretében végzett munkán kívül
Alapítványunk mindkét említett időszakban a Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményeivel, a Keresztény
Advent Közösséggel, és a Magyar Vöröskereszttel kötött megállapodást speciális
utcai szolgálat működtetésére.
A szolgáltatás közvetlen napi koordinálását – a korábbiakhoz hasonlóan – a
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata végezte. A Menhely Alapítvány
Speciális Utcai Szolgálata a téli időszakban (november 1-től március 31-ig)
minden nap hétfőtől csütörtökig, 18-21
óráig, péntektől vasárnapig pedig 16-22
óráig Budapesten és Pest megyében segítette a krízisautó munkáját. A speciális
utcai szolgálatok elsősorban a Regionális
Diszpécser Szolgálattól érkező bejelentéseket várják, ezek kapcsán teszik
meg a szükséges intézkedéseket.

A speciális utcai szolgálatok 2014-ben
összesen 782 bejelentést kaptak, és
368 esetben szállították a rászorulókat
valamilyen intézménybe. Az elhelyezések legnagyobb része (209 alkalom,
57 %) éjjeli menedékhelyekre történt.
Egészségügyi Centrumok 73 alkalommal
fogadtak rászorulókat, a Vajda3 Menhely lábadozójába 25 ember került, 60
esetben pedig egyéb helyre (átmeneti
szállóra, albérlők házába, nappali melegedőbe) kerültek a fedél nélküli emberek.
Összességében elmondható, hogy az
öt szervezet 2013/14, valamint 2014/15
telén a programot magas szakmai
színvonalon valósította meg, jelentősen
hozzájárulva a főváros közterületein élő
emberek helyzetének rendezéséhez.
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„VAJDA 3” MENHELY
A „Vajda 3” komplex intézményünkben négy szolgáltatástípust működtetünk:
–– éjjeli menedékhelyünkön egy
éjszakára szóló szállást nyújtunk az
arra rászorulóknak;
–– idősek otthona részlegünkkel 24
idős, hajléktalan ember számára biztosítunk teljes ellátással elhelyezést;
–– nappali melegedőnkkel, és a hozzá
szervesen kapcsolódó csomagmegőrző szolgáltatásunkkal megteremtjük a nappali tartózkodás, tisztálkodás, mosás, és pihenés lehetőségét;
–– valamint a csomagok, ruhák és
egyéb tárgyak tárolását, őrzését;
–– a téli időszakokra kialakított
lábadozó részlegünk hosszabb-rövidebb időszakra a közterületeken,
szélsőséges időjárási körülményeknek kitett, leromlott állapotú fedél
nélküli embereknek biztosít elhelyezést, addig, amíg önállóan képesek
lesznek a továbblépésre.

A Budapesti Hajléktalanügyi Konzorcium együttműködési megállapodása
alapján a „Közterület helyett emberibb
körülmények” program (továbbiakban:
Konzorciumi program) keretében első
befogadó helye vagyunk a regisztrált
fedél nélküli embereknek.
„Vajda 3” intézményünk feladatait 16
fős stáb látja el. A csapatban gazdas�szony, orvos, nővér, pszichiáter, szociális
munkás és kisegítő feladatokat ellátó
személyzet dolgozik együtt. Heti rendszerességgel tartott teamek, esetmegbeszélő, ill. szükség esetén személyzeti
csoportok adnak szakmai keretet az
összehangolt működésnek. A részmunkaterületek egységes szempontrendszer
szerinti működtetése közös érdekünk.
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Az intézményen belüli, változó munkaállomásokon ellátott feladatok eredményeként, kollégáink mindegyik szolgáltatástípusban gyakorlati tapasztalattal
rendelkeznek.

325 fő, 18 260 vendégéjszaka
A „Vajda 3” Éjjeli Menedékhelyen
nyáron 46, télen 52 férőhelyen fogadjuk
az éjszakára szállást kereső otthontalan
férfiakat. A szálló este 6 órától reggel 8
óráig tart nyitva. A pihenési lehetőség
mellett egyszerű vacsorát; főzési, ételmelegítési, tisztálkodási, mosási, lehetőséget; indokolt esetben egészségügyi
ellátást; alapgyógyszereket; valamint
szociális információkat és szociális tanácsadást biztosítunk a nálunk éjszakázóknak.
Menhelyünkön szigorú és következetes
fegyelmet gyakorolunk, aminek következtében szállónk fokozott népszerűségnek örvend, hiszen nagyon ritka a lopás,
és még ritkább az adott éjszakára már
bekerültek körében az agresszió.
Éjszakai szállónkon 2014-ben 325 különböző személy összesen 18 260 éjszakát
töltött. Átlagos életkoruk 55 év volt.

89 fő, 4 672 vendégéjszaka
Lábadozó, krízis részlegünkben a különböző utcai gondozó szolgálatok által
fellelt fedél nélküliek számára biztosítunk
szállást a téli hónapokban. A hozzánk
kerülő rossz állapotú férfiak egész
nap a menhelyen maradhatnak, számukra
napi háromszori étkezést, állapotuk felmérését követően egészségügyi ellátást,
gyógyszereket, kötszereket biztosítunk,
illetve szociális munkásaink segítenek

irataik pótlásában, jogosultságaik érvényesítésében, és amennyiben lehetséges,
családi kapcsolataik rendezésében.
Szociális munkánk legfőbb célja, hogy
ezek az emberek ne kerüljenek vissza az
utcára. Az előző évhez hasonlóan, 2014ben is jórészt pályázati támogatással
működtettük részlegünket. 2014. április
30–ig 55, majd 2014 novemberétől az
év végéig újabb 34 férfit fogadtunk be.
Az összesen 89 bekerült emberből 17-et
korábbi lábadozási időszakból ismertünk
már. A rászorulók átlagosan 7-8 hetet
töltenek krízisrészlegünkön.

30 fő, 8 760 gondozási nap
A Hajléktalanok Otthonában, épületünk
felső szintjén 24 idős, leromlott egészségi állapotú férfi gondozására rendezkedtünk be, akik önmaguk fenntartására
segítség nélkül nem képesek, és a szó
szoros értelmében életveszélyben lennének az utcán. Az itt lakó emberek családi
és egyéb külső kapcsolatokkal általában
nem rendelkeznek, életkoruk és egészségi állapotuk miatt átmeneti intézménybe
történő elhelyezésük nem jelentene
megoldást.
Lakóink számára a következő szolgáltatásokat nyújtjuk: elhelyezés 3–5 ágyas
szobákban; rendszeres orvosi ellátás;
gyógyszerbeállítás, gyógyszerellátás;
mindennapos ápolói felügyelet; fodrászat,
pedikűr, manikűr; gyógytornász; napi
háromszori étkezés, ruházat; tévénézési,
rádióhallgatási lehetőség, könyvtár, rendezvények, szabadidős programok.

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

Évről-évre egyre több önkéntesünk vállal a bácsikkal szabadidős foglalkozást
pótolva ezzel némileg az elmaradó kirándulásokat. Önkénteseink beszélgetnek,
játszanak a lakóinkkal, meglepetés sütiket készítenek, sétálnak velük, bevásárolnak számukra. Közösen készítenek a közös helyiségeket díszítő dekorációkat, és
ha szükséges, orvoshoz is elkísérik őket.
Lakóink a lakhatásért és a személyes
gondoskodás minden elemét tartalmazó
teljes ellátásért intézményi térítési díjat
fizetnek. Ez a havi rendszeres jövedelmük
70%–át jelenti.
Az intézményünkben élők átlagéletkora
jelenleg 68 év. Tavaly a 24 férőhelyen 30
különböző személynek tudtunk otthont
biztosítani. Az év során eltávozott hat
idős lakónk közül ketten átmeneti szállóra költöztek, volt, aki éjjeli menedékhelyünket választotta, volt, aki rokonához,
barátjához költözött. Egy lakónk hunyt el.

827 db szekrény,
104 új hozzáférés
„Vajda3” Nappali Melegedő és Csomagmegőrzőnket 2014-ben összesen 30 050
alkalommal keresték fel. Legtöbbször,
27 509 alkalommal a csomagmegőrzési
lehetőséget vették igénybe a hozzánk
fordulók. 2008. január 7-i nyitásunk óta
1 837 személy, 2014-ben 104 új ügyfél jutott szekrényhez. A közvetlenül a nappali
melegedőhöz kapcsolódó szolgáltatások
közül a legfontosabbak a tisztálkodás, az
ételmelegítés, és az információ közvetítése. 2014-ben 2 616 esetben nyújtottunk
ilyen irányú segítséget.

Önkénteseink itt jellemzően az adományként érkezett ruhák válogatásában
segédkeznek. Ezen túl segítenek a csomagmegőrző gazdátlanná vált, hónapok óta magára hagyott, nem használt
szekrényeinek kiürítésében is.
A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium
program első befogadó szálláshelyeként
az éjjeli menedékhely igénybevételénél
előnyben részesülnek azok az utcai szociális segítők által gondozott, leromlott
állapotú fedél nélküli emberek, akiknek
ellátása mentális és fizikai állapotuk
miatt a hagyományos ellátórendszerben
nem megoldható. Számukra speciális
szolgáltatásokat biztosítunk, melyek
segítségével megpróbáljuk őket a továbblépés felé motiválni. A házirendet
rugalmasabbá tettük, este vacsorát
kapnak, a szociális munkások az egyéni
esetkezelés módszereivel segítik őket,
valamint szociális ügyintézést és egészségügyi ellátást is biztosítunk számukra.
Komplex segítségnyújtással elértük,
hogy a hozzánk került, korábban kizárólag az utcán élő emberek közül sokan
tartósan a menedékhely használóivá
váltak.

Ittas, Mihály.
Dehogy vagyok ittas, drága! De most
nézem, a maga szeme olyan, mint
a galaxis. Elbolyongok benne, végtelen. Ragyog, sugárzik. Viszont, ahogy
azt mondja, hogy ittam, hideg. Ez egy
hideg bolygó. Tudja mit? Este, ha átöleli a fiát, az egyik pusziban legyek
benne én is! Na, látja? Most olyan lett
a szeme, mint a Föld. Maga az anyag.

Hír
Boldogan, szinte szárnyalva érkezik
Szabolcs és újságolja: -Tessék elképzelni! Végre bekerültem az ingyenes,
ABSZINTES szállóra!

Képeslap
Mindig szótlan, csak a legszükségesebbeket közli. Ma ezt tartotta fontosnak: „Kijöttem a kórházból. Kaptam
egy matricát. Vettem egy képeslapot,
felragasztottam rá. Aztán megcímeztem, a szállóra. És a nevemre.
Ma megkaptam.
Örülök, hogy valaki írt nekem.”

A „Vajda3” Otthon
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PRÁTER UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ
Práter utcai Nappali Melegedőnk célja, hogy az alapszolgáltatásokon túl
olyan programokat és lehetőségeket
kínáljunk ügyfeleinknek, melyek elősegítik reintegrációjukat; közelebb
viszik őket hajléktalanságuk megszüntetéséhez. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük tárgyi környezetünket és bővítjük szakmai tevékenységeink körét.
A melegedő alapvető funkciója, hogy
enyhítse a hajléktalan létből fakadó
nehézségeket, elviselhetőbbé és élhetőbbé tegye a hajléktalan emberek
életét. Alapszolgáltatásainkkal 2014ben melegedőnk 344 nyitvatartási
napján álltunk a betérők rendelkezésére. Hétköznap és hétvégén is napi
6 órában fogadtuk ügyfeleinket.

„Szükségleti” szolgáltatásaink a lakhatási lehetőséggel nem rendelkező
rászorulók azon igényeit szolgálják ki,
amelyet a társadalom nagyobb részét
képező polgárok az otthonukban tudnak
kielégíteni. Melegedőnkben lehet tisztálkodni, mosni, étkezni, pihenni, olvasni,
szabadidős tevékenységeket folytatni.
2014–ben összesen 42 645 alkalommal
keresték fel az otthontalan emberek melegedőnket, ami megközelítőleg 124 főt
jelent naponta. Legnépszerűbb szolgáltatásunk az étel– és italosztás volt. Naponta átlagosan 120 adag kenyeret adtunk
reggelire; télen 120–150 liter, nyáron
90–120 liter teát és limonádét osztottunk
ki a rászorulóknak.

hétfőtől vasárnapig 120 adag
reggeli
2014–ben naponta 15–18 fő tisztálkodott nálunk, a tisztálkodáshoz szükséges
eszközöket biztosítani tudjuk. Egy–egy
nyitvatartási napon 5–6 ügyfelünk mosta
ki ruháit, és a tavaly kapott szárítógéppel
megoldódott a ruhák gyors szárítása.
Melegedőnkben lehetőség van ruhák vasalására is, mely szolgáltatást jellemzően
az álláskeresők, illetve valamely rendkívüli eseményre (tárgyalás, temetés, stb.)
igyekvők vettek igénybe.
2014–ben a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával vásárolni tudtunk új
ügyfélszékeket, irodai székeket; valamint
mikrohullámú sütőt és hűtőszekrényt.
„Adminisztrációs” szolgáltatásaink
a fedél nélkül élők sajátos életformájából
adódó problémák (pl. postacím biztosítása) megoldásához nyújtanak segítséget.
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2014–ben a hozzánk fordulók 10 %-a kért
segítséget ügyei intézéséhez: hajléktalan
igazolványokat állítottunk ki, segítettünk ügyfeleink anyakönyvi kivonatának,
iskolai bizonyítvány másolatának, kórházi
zárójelentésének beszerzésében. Személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya
pótlásához adtunk illetékmentességet.
Az ügyintézéseket az ügyfél személyes
adatlapján rögzítettük.
„Kiegészítő szolgáltatásaink” a hajléktalanságból kivezető utak megtalálásában segítenek. E feladatunkat különböző, a melegedő által szervezett
és lebonyolított programok, pályázati
projektek során valósítjuk meg. Célunk,
hogy a hajléktalanság veszélyében élőket,
illetve azokat, akik nemrég kerültek
ebbe a helyzetbe, olyan segítséghez
juttassuk, mellyel megállítható helyzetük
további romlása.

munkavállalói támogatás:
91 fő
Melegedőnk egyik speciális szolgáltatása az Álláskereső Iroda működtetése,
ennek keretében infrastruktúra biztosítása ügyfeleink számára álláskereséshez;
valamint alkalmi és állandó munkalehetőségek felkutatása.
Az Álláskereső Iroda 2014–ben hétköznapokon reggelenként fogadta ügyfeleit.
Tanácsadóink segítettek önéletrajz írásában, álláskeresési technikák elsajátításában, a megfelelő kommunikáció kialakításában, valamint biztosították az álláskereséssel kapcsolatos információáramlást.
Ügyfeleink használhatják a telfont, a számítógépet, az internetet, létesíthetnek
e-mail címet. Az internet-használatot
a melegedő teljes nyitvatartási ideje alatt
is biztosítjuk.
2014–ben 1 160 alkalommal vették
génybe ügyfeleink az iroda szolgáltatásait. Ebbenaz évben 62 férfi és 16 női
álláskeresőt regisztráltunk első alkalommal. Nyilvántartott ügyfeleink irodánk
szolgáltatásait jellemzően addig vették
igénybe, míg az általuk megcélzott
álláslehetőséghez hozzá nem jutottak, és
elhelyezkedésük sikeres nem lett.
A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatásának és lakossági adományoknak köszönhetően megvalósuló
munkában elhelyezkedést segítő programunkhoz 2014-ben 105 fő nyújtott be
támogatási kérelmet, közülük 87% - 74
férfi valamint 17 nő - részesült a jutta-

tásokból. A támogatás megítélésének
elengedhetetlen feltétele érvényes munkaszerződés bemutatása volt.
A támogatottak utazási bérletet, munkaruha vásárlási utalványt, és élelmiszercsomagot kaptak, 3 ügyfél számára
tanfolyami hozzájárulási nyújtottunk.

lakhatási támogatás:
39 fő / 16 család
A Práter utcai Nappali Melegedő koordinálja az alapítvány lakhatási támogatást
nyújtó programját, amely Budapest
Főváros támogatásával, valamint magánadományokból működik. A projektben
olyan emberekkel működünk együtt, akik
esélyt adnak saját maguknak állapotuk
megváltoztatására.
Az albérleti támogatást azok a pályázók vehetik igénybe, akik már gondozási
kapcsolatban állnak valamelyik munkatársunkkal, és vállalják az együttműködést, valamint albérletben élnek, és erről
szerződéssel is rendelkeznek. A program
támogatási keretéből az előző évben
a Menhely Alapítvány ügyfelei az alábbiak szerint részesültek: 13 fő (7 férfi és 6
nő), az együttköltözőkkel több család és
pár – összesen 26 személy – lakhatását
támogattuk. Ügyfeleink 1–12 hónapon
keresztül 30 000 – 240 000 forint ös�szegű lakhatási támogatásban részesültek. A legidősebb támogatást igénylő 68,
míg a legfiatalabb 33 éves volt.
Nappali Melegedőnk négy alapítványi
bérlakást biztosít, ebből egy a Menhely
Alapítvány tulajdona, a másik hármat
a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött
megállapodás alapján működtetjük. Ezekben olyan hajléktalan családokat helyezünk el, akik segítségünkkel már képesek
az önálló életvitelre, de saját erejükből
még nem tudnak gondoskodni lakhatásukról. 2014-ben két lakásban nem történt bérlőcsere, a régi bérlők a továbbköltözés esélytelensége miatt tovább
lakhattak bennük. A harmadik lakásunk
jelenleg üresen áll. Ide csak nyílászáró
csere és fürdőszoba felújítás után tudunk
ügyfelet beköltöztetni. Alapítványunk
saját tulajdonát képező lakásába 2011
őszén - hosszabb idejű hajléktalanszállón
élést követően - költözött be az a pár,
akik ma is ott élnek; és folyamatos javításokkal, karbantartással fenn tudják tartani az ingatlan állagát. Minden lakónkkal
évente új szerződést kötünk

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

Színes élet
Egy sokszínű éjszaka kavalkádja
utáni szivárványos reggelen megfogan, majd sokáig sötétben lubickol.
Kibújva a vakító fényre fehér lepelbe
csavarják.
Tarka játékok veszik körül a szürke
hétköznapokon.
Fehér hóban szánkózik, zöld fűben
szaladgál, szürke aszfalton biciklizik,
óceán-kék vízben úszkál.
Vérpiros szíve feldobban, narancsos
napfelkelte után arany gyűrűt húznak
ujjára. A rózsaszín napokat fénytörés
követi.
Az utca sötét-fekete, kékszakállat növeszt, kockás ingjében nézi a szürke
eget maga felett.
Lassacskán sárga tócsában tocsog
lila lábbal. Ezüstösen fénylő krómozott székbe kerül.
Hófehér fagyban válik minden színtelenné.
Szürke hamu kerül a barna fába.
Fehér ruhás ember arany kereszttel
fekete földet szór rá.

A „Práter” mindennapjai
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KÜRT UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ
A Kürt utcai Nappali Melegedő a főváros egyik legnagyobb forgalmat
lebonyolító 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. A házat az
otthontalan emberek széles rétege a közterületen élőktől a szívességi
lakáshasználókig, albérletekben élőkig - veszi igénybe, és ezeknek a tömeges igényeknek igyekszünk megfelelni
szolgáltatásainkkal.

egy további melegítő konyha, és természetesen a nappali tartózkodásra használható helyiségek is. Reggelire szendvicset, teát, kávét adunk, illetve rendszeres
adományokkal mindezt pékáruval, tejtermékekkel, gyümölcsökkel tudjuk kiegészíteni. Az ételek elkészítésében és kiosztásában reggelente 4-6 önkéntes segít
minket. Ezt a szolgáltatásunkat 2014-ben
83 322 alkalommal átlagosan napi 350 fő
vette igénybe.

2014–ben a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával épületünk külső és
belső homlokzati ablakait és ajtóit kicseréltük korszerű, új nyílászárókra. A hőszigetelés javításával gázfogyasztásunk
tovább csökkent, és környezetünket is
kevésbé terheljük.
Nappali Melegedőnket 2014–ben összesen 102 594 alkalommal keresték fel a rászorulók, többször, mint az eddigi években bármikor, az átlagos napi ügyfélforgalmunk 409 főre emelkedett. Szolgáltatásainkat 7 952 ember vette igénybe,
ebből új ügyfél 2 002 fő volt. A legtöbben 2014. január 27–én kerestek fel minket, ekkor 544 ember járt nálunk. Intézményünk továbbra is hétfőtől péntekig
reggel 8 órától 14 óráig tart nyitva.

Melegedőnkben tisztálkodni és mosni
is van lehetőség, a szükséges tisztítószereket biztosítjuk. A Hajléktalanokért
Közalapítvány pályázati támogatásából
vásárolt ipari mosó és szárítógép mellett
használhatók az ügyfelek által kezelhető
forgótárcsás mosógépek és centrifugák
is. 2014-ben már 5038 ember tisztálkodott és mosott nálunk, ami háromszorosa
az előző évinek.
A fürdő melletti helyiségben a lakossági felajánlásokból és adományokból
származó ruházatot tároljuk és osztjuk.
Ezt a feladatot teljes egészében önkénteseink végzik. Heti egy alkalommal
adunk ruhát, de szükséghelyzetben azonnal próbálunk segíteni. 2014-ben 480
ember számára tudtunk valamilyen ruhaneműt biztosítani.

Épületünk teljesen felújított, fűtéssel,
szellőzéssel ellátott és külön bejárattal
rendelkező pincerészében történik a reggeli ételosztás. Az előkészítő konyhánkon kívül ügyfeleink rendelkezésére áll

Az intézményünket felkeresők négy számítógépet használhatnak, jellemzően
interneten böngésznek, leveleznek. A gépeket előzetes bejelentkezéssel, vagy
kisebb létszám esetén előjegyzés nélkül

hétköznapokon átlagosan
409 ügyfél, 350 adag reggeli

A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége 2014-ben
Hónap
Információ közvetítés, tanácsadás
Adókártya beszerzés
Lakcímbejelentés
Iskolai bizonyítvány
Csomagmegőrző jegykiadás
Fénykép készítéshez jegykiadás
Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása
Anyakönyvi kivonatok beszerzése
Személyi igazolvány beszerzése
Lakcímkártya beszerzése
Hajléktalan igazolvány
kiállítása, érvényesítése
TAJ szám beszerzése, pótlása
Recept kiváltásának támogatása
Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egészségbiztosítás beszerzése
Társszervezetekhez való átküldés
Ruhajegy kiadása
Segélyjavaslat kiállítása
Postacím biztosítása
Összesen
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használhatják. 2014-ben 2 522 fő felhasználónk volt.
Ügyfélszolgálatunkon naprakész információval szolgálunk a főváros területén található hajléktalanellátó intézmények működéséről, elérhetőségéről,
továbbá egyénre szabott tanácsadással
és egyéb irodai szolgáltatásokkal igyekszünk hozzájárulni a fedél nélküli emberek jövedelmi, szociális és egészségügyi
helyzetének javításához.

7 952 ügyfél, 2 002 új ügyfél,
21 442 ügyintézés
Irodánk 2014-ben nyújtott szolgáltatásait a lenti táblázat foglalja össze.

Dvorcsák Gábor: Nesface3in1
2014. április 2. díj

Jan.

Feb.

Már.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

47
193
35
14
0
8
0
15
12
200
209
414

71
172
18
12
0
17
1
16
6
162
161
351

46
166
20
6
0
13
1
14
5
164
170
347

47
137
17
8
0
3
0
17
10
158
169
342

34
159
10
10
0
10
0
15
6
175
173
376

49
157
15
4
0
5
0
3
12
171
162
348

37
147
13
4
0
1
0
0
11
191
193
399

Aug. Szep.
13
133
9
3
0
1
0
0
9
145
145
308

43
206
24
4
0
3
0
0
4
220
231
443

42
162
14
5
0
5
0
25
8
163
160
402

50
166
18
5
1
2
0
13
9
173
172
409

26
100
11
3
0
1
0
4
3
102
105
257

505
1898
204
78
1
69
2
122
95
2024
2050
4396

224
87
5
68
7
33
27
516
2114

195
112
7
57
7
31
34
617
2047

186
118
4
57
2
37
19
482
1857

177
136
5
50
1
30
12
557
1876

177
136
9
59
3
28
13
399
1792

174
32
1
57
4
34
22
408
1658

204
0
1
55
3
0
10
370
1639

156
0
3
39
6
0
9
560
1539

244
0
4
66
8
36
14
447
1997

194
132
7
73
0
35
11
355
1793

205
106
4
65
5
29
8
446
1886

112
88
4
47
3
26
9
343
1244

2248
947
54
693
49
319
188
5500
21442

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

Irodánk csütörtök kivételével minden
hétköznap felkereshető, ügyeletenként
három szociális munkás segíti a hozzánk
fordulókat. Számítógépes nyilvántartásunkban összesen 23 712 aktív, az elmúlt
öt évben minket legalább egyszer felkereső ügyfél szerepel. 2014. évben
4 876 különböző ügyfél (3 577 férfi – 73%,
1 299 nő – 27%) járt nálunk, közülük új
ügyfél 1 904 fő volt (1 306 férfi – 69%,
598 nő – 31%).
Irodánkban az év során összesen 21
442 különböző ügyintézést kezdeményeztünk.
Ügyfeleink hivatalos és magánlevelezéseinek lebonyolításához postacímet biztosítunk, 2014–ben 1 440 darab levelet
adtunk fel, és több mint
9 460 darab hivatalos vagy magánlevél

érkezett postacímünkre. Szállóbelépőhöz, bérlethez, önéletrajzhoz vagy más
okiratokhoz igazolványképet is készítünk.
2014–ben 129 embernek készítettünk
papíralapú fényképet.

947 receptkiváltás,
122 szemüvegkiváltás
A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatásával 2014–ben is hozzá
tudtunk járulni a rászorulók gyógyszereinek, gyógyászati segédeszközeinek,
szemüvegeinek kiváltásához. 2014-ben
947 alkalommal recept, 2 alkalommal
gyógyászati segédeszköz, 122 esetben
pedig szemüveg kiváltásában segítettünk.

Pethő N. Gábor: Májusi fagy
Még ha te úgy is érzed, teljesen betölt
a szerelem:
Fagy van.
A piciny madarak holtan zuhannak
le a fák ágairól, az állatok beássák
magukat a hó alá, a többinek eledelt
raknak ki a vadőrök.
Szemükig rongyokba bugyolált
hajléktalanok melegítik magukat
reszkető kutyáikkal.
Elképesztő helyeken lelik meg őket
a szociális munkások.
Az utcákon didergőknek, és a határokon várakozóknak, köddel vegyülő
kipufogógázban forró teát osztogatnak.
Fagy van.
Minden vakít. Vakít.
Csúszkál a nép, dülöngél, és érdekes:
ma senkire nem mondják, hogy
részeg disznó, aki hanyatt esik.
Egy idős párt elgázolt a villamos.
Fogták egymás kezét.
A tűzoltók kétségbeesetten próbálják megemelni a szerelvényt.
„Aki teheti, maradjon otthon,
vagy használja a tömegközlekedést!”- Elhangzik napjában ezerszer.
Tudom, te most Cupido nyilával szívedben boldogan vérzel, akár bele is
halnál a feltámadás reményében....
Irtózatos. A temetőben kettérepesztett jó pár ódon sírkövet. Nem
nyugodhatnak a holtak sem.
„Combnyaktörés, megint combnyaktörés...”- nyögi az orvos a traumán.
Tizenkét órája hajt.
Eszeveszett hidegek tombolnak
szerte a világon,
Még ha te úgy is érzed: teljesen betölt
a szerelem:
Fagy van.
Művészeti pályázat 2014. május
Vers 1. díj
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„KÖNYVES”
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
A Könyves Kálmán körút 84. alatti
hajléktalan-ellátó komplexum részeként működő „Könyves” Ügyfélszolgálati Irodánk szerencsésen kiegészíti
az általánosabb ügyekre szakosodott Kürt utcai Nappali Centrum szolgáltatásait.
A „Könyves” főprofilja a bonyolultabb, hosszabb ügyintézést igénylő
ügyekben való hathatós segítségnyújtás.

A 2014-es esztendőben összesen 4.513
alkalommal keresték fel ügyfélszolgálatunkat, így egy nap átlagosan 24 főt
fogadtunk. Ez 1.753 különböző ügyfelet
jelentett, azaz egy-egy ügyfél átlagosan
két-három alkalommal is megfordult itt.
Az ügyfeleink 69%-a férfi volt, 31%-a nő.
A közigazgatásban számottevő változás nem történt, az év vége felé leginkább a 2015 márciusától bevezetendő új
segélyezési-támogatási rendszerre való
átállás foglalkoztatta az ügyfeleinket (és
minket is). A különböző pénzellátásokkal
kapcsolatos segítséget tavaly is leggyakrabban az önkormányzati vagy járási/
kerületi eseti és rendszeres támogatások,
illetőleg az egészségkárosodási ellátások intézésében kértek. Emellett szép
számmal az öregségi nyugdíjhoz, özvegyi
nyugdíjhoz, a fogyatékossági támogatáshoz és az álláskeresési ellátások intézéséhez nyújtottunk segítséget.
Irodánkban a postakezelés teljes körű
szolgáltatást jelent: pénzutalvány kivételével a postafiókunkra érkező valamennyi
küldeményt átvesszük, és könyveljük
érkeztét. A posta kiadásakor minden
esetben hangsúlyozzuk ügyfeleinknek az
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azonnali elolvasást, s ha szükséges, a közös értelmezést. Így a megválaszolandó,
megfellebbezhető végzésekkel, határozatokkal akár nyomban foglalkozni tudunk.
Péntekenként csak postaügyeletet
tartunk. Ekkor egy asszisztens és egy önkéntes kolléga fogadja az ügyfeleket. Az
önkéntes segítő leginkább internetezésben, önéletrajzírásban, telefonkezelésben,
postakiadásban és fénymásolásban támogatja az iroda működését. Irodánkban
továbbra is lehetőség van időpontkérésre, mely szolgáltatásunk igen népszerű,
így a már előre megbeszélt időpontban
tudjuk a hozzánk érkezőket fogadni - ezzel a várakozási idő lerövidült. Természetesen rövidebb ügyekben, vagy ha az
ügyfél ügye sürgős, időpont-egyeztetés
nélkül is fogadunk bárkit.

naponta 24 fő,
összesen 1 753 fő ügyfélként
Az elmúlt években megszokott „adóbevallási napunk” 2014. április 29-én volt.
Könyvelésben jártas önkéntesünk ekkor
segédkezett az adóbevallások elkészítésében. Akinek a kötött időpont nem volt
megfelelő, a szükséges nyomtatványokat
előbb is leadhatta, s az elkészített bevallást később átvehette.
2014 őszén ismét terepgyakorlati
helyet biztosítottunk a Menhely Alapítvány és a BMSZKI közös szervezésében
megvalósuló szakmai továbbképzés részvevői számára. Így a hallgatók közvetlen
tapasztalatot is szerezhettek a hajléktalan ügyfeleknél előforduló különböző
ellátások ügyintézésében.

Legújabb hajléktalan-szótár
beázott a trafik: mutyifüggetlen ténymegállapítás; eső után a csikkszedés
haszontalan
sárgulás: ha aznap már egy másik
szervezet is regisztrálta az ügyfelet (s
így a második szervezet már nem kap
utána normatívát)
zöldülés: járulékfizetés nélküli egészségügyi ellátásra való jogosultság
elérése
Jó estét kívánok, van-e tüdőszűrőpapírja?: Köszönjön vissza maga is,
hogy megállapíthassam, fogyasztott-e
alkoholt?
ügyintézni: alkoholtartalmú italt fogyasztani

HALLER UTCAI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
„A szolgáltatás házhoz megy” elnevezéssel első ízben 2013. év elején indult
programunk a IX. kerület Haller u.
6. sz. alatti, a fővárosban tartózkodó
hajléktalanok fogadására szolgáló
munkaügyi kirendeltségen. Szükségességét az indokolta, hogy a kirendeltségnél megjelent ügyfelek számos
esetben nem jutnak el olyan szociális
szolgáltatást nyújtó intézménybe,
ahol a jövedelemnélküliségből, hajléktalanságból adódó súlyos problémáit
komplex módon tudják kezelni, és
ezek megoldásában képesek segítséget
nyújtani.

Köszönhetően a Hajléktalanokért
Közalapítvány pályázati támogatásának,
2014-ben a 96 ügyelet alkalmával (heti
két napon: hétfőn és kedden) 1440 fős
forgalmat regisztrálhattunk a Haller utcai
kirendeltségnél rendelkezésünkre álló
irodában.

Páva László: Magányos szavak
Gyűrött papírlapon magányos szavak
alvó pulzusa egyre csak hevül,
ottfelejtett formák huncutkodnak rajta,
pucér szeméremben vígan, huncutul.
Virágzik körülötted a cirógató ének,
gyűjtögetve mindent, amit féltesz,
harangját kongatja haldokló szívének,
ami ma még kényes,holnap túl veszélyes.
Bomlott szárnyakat alázol, arcán kétség,
szelíd nyoma tenyeremben lüktet,
másképpen vonz és taszít a mélység
és külön-külön babonáz bennünket,
de mindegy, hogy az árnyak merre
tartanak,
betakarom magam szürke egekkel,
sejtjeimben törpe mágnesek
hajtanak,
és tovább játszom a fehér reggelekkel.

96 ügyeleti nap, 1 440 fő
Művészeti pályázat 2014. január

A 2013-ban túlsúlyban lévő egyszerűbb
ügyintézésekkel szemben, idén az egyes
szolgáltatások közül a hosszabb eljárást
kívánó, összetettebb ügyek kerültek
többségbe. Sok esetben írtunk nagy
felkészültséget igénylő fellebbezéseket,
kerestünk illetékes eljáró hatóságokat,
jártunk ki nehezen megszerezhető ellátásokat. Az eltelt időszak során bizonyossá vált, hogy ottlétünk a munkaügyi
kirendeltséggel közös klienseink számára
nagy segítséget jelent, és a legegyszerűbb iratpótlástól a különféle jogosultsági ügyek kibogozásáig terjedő szolgáltatásainkra továbbra is jelentős az igény.
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MENHELY ALAPÍTVÁNY
MÓDSZERTAN
A Menhely Alapítvány Módszertan
(MAMO) a szociális szakmai munkát
hivatott megkönnyíteni tevékenységével a szervezet mindennapjaiban.
Szakmai módszerek bevezetéséhez,
új szolgáltatások megszervezéséhez
nyújt szakértői segítséget, szociológiai kutatást, jogvédő és jogsegélyezési
munkát végez.

problémával küzdő banki jelzáloghitelesek problémamegoldását segítettük,
melynek legfontosabb része továbbra is
az egyéni, személyre szabott tanácsadás
volt. E szolgáltatásra folyamatosan jelentkeznek olyan adósok, akiket elsősorban a családsegítő szolgálatok munkatársai küldenek. 2014-ben 96 ügyféllel
dolgoztunk együtt a programban.

A MAMO 2014-ben is gyűjtött információkat az ellátórendszer működésére
vonatkozóan a Február Harmadika
adatfelvétel-sorozat folytatatásával, ill. új
szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérletet is szervezett: kezdeményezte a Sarokház program indítását,
amely a támogatott lakhatás hajléktalan
emberek körébe való bevezetését célozta.

A „Tégy az emberért” Információs és
Képzési Központot tizenkét, szociális
ellátással foglalkozó szervezetből álló
konzorcium működteti, ennek vezetője a Menhely Alapítvány módszertani
egysége.
A Központ tevékenységének célja a résztvevő szervezetek feladatellátásához
kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásain
túl a szociális szakdolgozók részére
naprakész szakmai információk gyűjtése,
továbbképzések szervezése, a szervezetek közötti koordináció és információcsere folyamatos működtetése, a szociális
ellátás továbbfejlesztése érdekében
kutatás-fejlesztés és oktatás. Helyet
biztosítottunk kiállításoknak, konferenciáknak, sajtóbeszélgetéseknek, továbbképzéseknek, illetve különböző szervezetek „munkaállomásokat” hoztak létre az
intézményben.

A Menhely Alapítvány korábbi, módszertani intézményi státuszának megszűnése ellenére szervezett szakmai
műhelyeket, és a szakmapolitika szempontjából fontos szociológiai kutatásokat,
az alábbi programjai keretében.

245 fő jogsegély
Az 1999 óta működő Hajléktalanok
Jogvédő Fóruma elsősorban a hajléktalanságuk miatt jogsérelmet szenvedett
embereknek nyújt jogi segítséget - e
programja keretében az otthontalanná
válást igyekszik megakadályozni. Az esetek nagy részében egyszeri tanácsadással segítettünk, de a segítséget kérők
harmada esetében újabb konzultációra
is sor került. A Hajléktalanokért Közalapítvány és a Norvég Civil Alap pályázati
támogatásának köszönhetően már nem
csak hétfőn, hanem csütörtökön is tudtunk ügyfélfogadást tartani. A jogsegélyszolgálatot 2014-ben Budapesten hetente átlagosan 6-8 ügyfél vette igénybe,
az év során 245 személlyel kerültünk így
kapcsolatba.

96 jogi eset
2014 szeptemberétől ismét működik „Kulcs-tartó” elnevezésű programunk. A lakásvesztés megelőzését célzó
program keretében jogász és szociális
munkások közreműködésével, fizetési
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10 459 fő válaszadó
77 település részvétele
A „Február 3” kutatás 1999-től kezdve
minden évben ugyanazon a napon,
február harmadikán zajlik a hajléktalan
emberek körében. Az adatfelvétel célja
egy világosan áttekinthető pillanatfelvétel elkészítése a hajléktalanellátó szolgálatokat igénybevevőkről, így lehetőség
nyílik a változások követésére.
2014-ben a fővárosban és több mint
ötven vidéki nagyvárosban összesen 10
459, utcán élő vagy szállón lakó embert
válaszolt a kérdésekre február harmadikán. Összesen 77 településről – az ott
működő 308 közül - 257 szolgáltató vett
részt a felmérésben.
A vizsgált évben tovább nőtt a megkérdezett hajléktalan emberek száma és
elérte, sőt meghaladta a tízezret. Meglepetést volt viszont a budapesti fedélnélküliek számának csökkenése. Miközben

vidéken továbbra is növekszik a közterülten élők száma, addig Budapesten az
adatfelvétel szerint több mint kétszázzal
csökkent. A felmérés főbb megállapításai:

2014 FEBRUÁRJÁBAN
–– tizenkét hajléktalan ember közül egynek volt rendszeres munkája

–– tíz hajléktalan ember közül kettőnek
volt alkalmi munkája

–– tíz hajléktalan ember közül kettő kapott önkormányzati segélyt

–– tíz hajléktalan ember közül egynek
semmi pénze nem volt, mások segítették

–– minden tíz hajléktalan ember közül
majdnem három gyűjtögetésből, kukázásból, kéregetésből élt

–– tíz hajléktalan ember közül kettőt vagy
hármat a környezete cigánynak tartott

–– tíz hajléktalan ember közül hat elmúlt
ötven éves

–– tíz hajléktalan ember közül öt legfeljebb
8 általános iskolai osztályt végzett el

SZABADIDŐS PROGRAMOK
A Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásának köszönhetően három kirándulást (egy kerékpár-, egy vízi- és gyalogtúrát) tudtunk szervezni 2014 tavaszán
és nyarán otthontalan ügyfeleinknek.
Mivel a korlátozott forrás a részvevői létszámot behatárolta, így a más projektjeinkben már résztvevő, általunk közelebbről is ismert személyeknek ajánlottuk
fel e lehetőséget.
A kerékpártúra során Budapestről
Szentendrére és vissza tekerünk. A bicikliket egy erzsébetvárosi kölcsönzőtől

béreltük. Együtt ebédeltünk és egy rövid
városi sétát is tettünk Szentendre belvárosában.
A vízitúrát Szentendrétől Leányfaluig és
vissza Szentendrére szerveztük. A kirándulásra a helyi sportegyesülettől kölcsönöztünk. A leányfalui Hableány Étterem
teraszán ebédeltünk.
A gyalogos kirándulás során egy ismertebbnek gondolt – de több résztvevőnek
mégis újszerű – útvonalat ajánlottunk:
a zugligeti libegő felső állomástól meg-

másztuk a János-hegyet, majd az Erzsébet-kilátóból való letekintést követően,
a Normafán keresztül, a fogaskerekű
svábhegyi végállomásáig gyalogoltunk.
A lezáró, képnézegető alkalomra
minden túratársat meghívtunk. A vis�szatekintő beszélgetés jó alkalom volt
az élmények megosztására - minden
részvevőnek maradandó, pozitív élményt
volt a három
kirándulás. Mi feltöltődtünk, felszabadultunk, rég nem átélt helyzetek élménye érte mindannyiunkat.
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GYORSÍTÓSÁV 2014.
A 2014. tavaszán zajló Gyorsítósáv
program legfontosabb célja a résztvevő pályázók munkaerő-piaci reintegrációjának megteremtése volt.
Ebben a munkában az álláskereséshez
és az elhelyezkedéshez nyújtott segítségen túl, fő célunknak tekintettük,
hogy hozzájáruljunk a bevont személyek intézményi és személyes kapcsolatrendszerének építéséhez, valamint fejlesszük kommunikációs,
együttműködési képességeiket, és ezzel visszaállítsuk önbecsülésüket.
A program két fő elemből: az öt alkalmas álláskereső tréningből, és a személyes mentor támogatásból állt.
Az elsődleges munkaerőpiacot céloztuk meg, de sikerként éltük meg azt
is, ha valaki önkéntes munkát tudott
vállalni valahol.

A program célcsoportja a közterületen
és éjjeli menedékhelyen élő tartósan
munkanélküli emberek voltak. Összesen
41 ember pályázott a lehetőségre, közülük 14-en vehettek részt a programban.
A résztvevőknek két dolgot kellett vállalniuk: a tréningen való részvételt,
és a mentorral való együttműködést.
A Gyorsítósáv programhoz a Hajléktalanokért Közalapítvány 1,5 millió forintos
pályázati támogatást nyújtott. Ebből
finanszíroztuk a tréningeket és a mentori
munkát, valamint a mobiltelefon-költségeket a résztevők álláskereséséhez és
a mentorokkal való kapcsolattartáshoz.
Két tréner tartotta az álláskereső tréninget és hét mentor segítette a résztvevőket terveik kidolgozásában, döntéseik
meghozatalában. Az önkéntesek több
mint 250 munkaórát töltöttek el a programban, a segítségükkel a résztevők
megtanulták az internet használatát, az
önéletrajzírást, és ők segítettek abban,
hogy a résztvevők jobban eligazodjanak
a munkajog és az álláskeresés világában.
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Támogatásként a résztvevők számára
a lakossági gyűjtésünk során elegendő
számú használt mobiltelefon érkezett.
A KIOSK étterem 98 adag ebéddel támogatta a tréningeket, majd a záróebédre is
vendégül látta a résztvevőket, önkénteseket és mentorokat. A MadeByYou kreatív
műhely személyre szóló ruhagyűjtéssel
járult a program sikeréhez, a MOSZI
Ipartestület fodrásztanulói profi frizurák
elkészítésével segítették a résztevőket.
Egyik önkéntesünk egy laptopot ajánlott
fel a programnak, így neki és a pályázati
támogatásnak köszönhetően két laptopon tanulhattak, és kereshettek állást
a résztvevők.. Ugyancsak önkéntes fotósaink örökítették meg az eseményeket,
és készítették el az életrajzokhoz szükséges fotókat.

nagyobb figyelem összpontosult a résztevőkre. Például ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy két résztvevő,
aki éjjeli menedékhelyről indult, a program végére lakásban lakhatott már.
A program helyszíne a Menhely Alapítvány Kürt utcai Nappali Centruma volt.

A Fővárosi Munkaügyi Központ hajléktalanok számára fenntartott kirendeltsége a program 50 év feletti résztvevőinek
külön tájékoztatót tartott. A kirendeltség
elektronikus úton is küldött számukra
állásajánlatokat. A mentorok felvették a kapcsolatot a szállást adó intézmények szociális munkásaival is, így

A résztvevők fent írt státusza egyelőre
meglehetősen törékeny: szükség lenne
további aktív utókövetésükre, hogy
a program indulása óta lényegesen jobb
helyzetük tartósan fennmaradhasson.

2014 decemberében, fél évvel a program befejezése után, négyen laktak
lakásban. Egy résztvevőnk önkormányzatnál lakáspályázaton nyert bérlakásban
lakott, egy lakást bérelt, két személynek
rendeződött a családi viszonya és hazaköltözött, egy pedig munkásszállón lakott. A lakásban élők közül ketten nem
rendelkeznek rendszeres munkajövedelemmel, egyikük alkalmi munkát végez,
másikuk az aktív korúak ellátását kapja.

14 résztvevő, 9 segítő
250 önkéntes munkaóra

Tréningek és munka a mentorokkal

SAROKHÁZ 2014.
A Sarokház egy új program Menhely
Alapítvány szolgáltatási palettáján,
amely egyszerre 12, otthonát vesztett, közterületen élő embernek ad
lehetőséget élete megváltoztatásához.
Ehhez a magyarországi hajléktalanszállókat jóval felülmúló színvonalú
lakhatást, csoportos foglalkozásokat, a beköltözőkkel egyénileg is
foglalkozó szociális munkásokat, és
szabadidős programokat kínálunk.

A program célja, hogy a bekerülők gondolják végig, tervezzék meg jövőjüket,
és induljanak el a megvalósítás útján.
Minimális célunk, hogy a program résztvevői jobb helyre kerüljenek, mint ahonnan becsatlakoztak hozzánk. További
célunk volt a közterületen élő emberekre
figyelő, nekik valamilyen módon segítő
civil patrónusok megtalálása. Arra kértük
őket, hogy az általuk patronált, közterületen élő embert ajánlják nekünk, a későbbiekben tartsanak kapcsolatot velük,
és támogassák őket életmódváltásukban.
A program költségvetésének nagy
részét a Hajléktalanokért Közalapítványtól pályázaton elnyert támogatásból
finanszírozzuk. A megvalósításban négy
szociális munkás, egy projektasszisztens,
valamint a Menhely Alapítvány módszertani munkatársa vesz részt. A szociális
munkások feladata a csoportfoglalkozások tartása, és a résztvevők egyéni esetkezelése.
A programba kerülő hajléktalan emberek lakhatását biztosító ingatlan alapítványunk tulajdona. Az épületben két lakás
található, melyek egy kis közös belső udvart fognak közre. Mindkét lakást át kellett alakítani ahhoz, hogy a funkciónak
megfeleljenek. Így mindkettőben 3-3
lakószobát és egy-egy közösségi helységet kellett kialakítanunk. Az egyik lakás
elavult fűtési rendszerét is le kellett cse-

rélni. Szükség volt zuhanyzók kialakítására, és a víz és csatornarendszer karbantartására. A nagyobb munkálatok után
a kisebb felújításokat (szereléseket,
glettelést és festést) a már kiválasztott
lakókkal együtt végeztük el. Jórészt a lakossági adományként kapott bútorokkal,
felszerelési tárgyakkal rendeztük be a lakásokat.
A résztvevők a program 10 hónapja
alatt ebben a két lakásában élhetnek.
A csoportfoglalkozások döntő többsége a ház közös helyiségeiben történik.
A bentlakásuk alatt a ház rezsijének egy
főre jutó részét mindenkinek fedeznie
kell. Az elnyert pályázat lehetőséget
biztosít arra, hogy egyéni mérlegelés
alapján anyagi támogatást tudjunk
adni. Az egyéni bevételekkel való gazdálkodás, a pénz beosztása mindenkinek
a saját feladata, amiben az esetkezelők,
és a háztartásgazdálkodási csoportfoglalkozás ad segítséget.
A civil patrónusok és a szociális munkások által jelölt 39 emberből 2014-ben 13
fő került a programba. Egy résztvevőnket
kellett kizárnunk agresszív viselkedése
miatt. A ténylegesen bekerülteken felül
volt még két felvett jelölt, akik visszaléptek a beköltözéstől. Az utcai szociális
munkás kollégák az általunk kidolgozott
online kérdőív kitöltésével tudták klienseiket jelölni. Összesen tizenkilenc civil
patrónussal kerültünk kapcsolatba.
Több körben zajló felvételi eljárás során
választottuk ki a beköltöző 12 személyt.
A beköltözést követő első másfél hónapban napindító és napzáró csoportokat
tartottunk, ahol megbeszéltük az életmódváltáshoz kapcsolódó változásokat,
mindenki hozzászokott a csoportokon
való részvételhez, munkához. Többen
elmondták, annak ellenére, hogy tudták,

A felújítások

ez a nap el fog jönni, mégis meglepődve
feküdtek le az ágyukra az első napokban.
Jóleső meglepődéssel fogadták, hogy
ilyen rövid idő alatt lakásba kerültek. Van,
aki azt mesélte, hogy reggelente hiányolta az első villamos csikorgó kerekének
ébresztőjét...
A hetenkénti csoportfoglalkozások során pénzkezelési ismereteket, háztartásvezetési tudnivalókat tanulnak a lakók.
A kézműves élményfeldolgozó csoport
lehetőséget ad az egyszerű alkotóerő
megtapasztalásra, a heti főzőcsoporton
a csoportvezetővel együtt négy ember
készít menüt a ház lakói számára.
Kezdeményezésünket több szervezet
is felkarolta: a Menedékház Alapítvány,
ahol a Mozaik Adománybolt 4 félállást
ajánlott a lakóinknak; míg a dm Kft. két
álláslehetőséggel támogatta a programunkba bekerült embereket. A többiek
az elsődleges munkaerőpiacon találtak
maguknak állást.

2014. november végére
11 lakónak
volt bejelentett munkája.
Rengeteg feszültség, probléma a munkába állást követően kerül felszínre. A folyamatos teljesítés több résztvevőnek is
nagy megterhelést jelent korábbi életvezetéséhez képest. A szociális munka
eszközei e feszültségek feldolgozásában
nagy segítséget jelentenek.
A Hajléktalanokért Közalapítvány „Vis�sza az utcáról 2014.” pályázatán elnyert
finanszírozás 10 hónapos bentlakási periódust tesz lehetővé. A jövőben igyekszünk
további lehetőségeket felkutatni, hogy
a jelenlegi működést folytatni tudjuk, és
másoknak is adhassunk hasonló lehetőségeket életvezetésük rendezéséhez.

A beköltözés napja
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FEDÉL NÉLKÜL–
OTTHONTALAN EMBEREK MŰHELYE
A Fedél Nélkül az első magyar nyelvű utcalap, szerzői és terjesztői is otthontalan emberek, a lap kiadója
a Menhely Alapítvány. Célunk, egyrészről hogy a velünk kapcsolatba
kerülő hajléktalan emberek értelmes,
hasznos tevékenységet végezhessenek;
otthontalan alkotók megjelenési lehetőséghez, terjesztőink, a lap árusításából jövedelemhez jussanak.
Másrészről szerepet kívánunk adni
a közösségi társadalom felé nyújtott
szolgáltatásoknak, fontosnak tartjuk
a lap szerepét az előítéletek kezelésében, csökkentésében. Munkánkban
az esetkezelő és a közösségi szociális
munka teljes eszköztárát igénybe
vesszük.

A lappal kapcsolatba kerülő hajléktalan
emberek nagyobbik része a terjesztésbe
kapcsolódik be, zömében a súlyos anyagi
válság megelőzése, leküzdése érdekében. Terjesztőink, néhány kivételtől
eltekintve hajléktalan emberek, akik
terjesztési szabályzatunkat betartva,
fényképes kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve árulhatják a Fedél
Nélkült. A lap nem ingyenes. Abban
hiszünk, a munkával szerzett javak
többet érnek, mint az ingyen kapottak,
hogy a terjesztő munkájának haszna nem
csak anyagi haszon.
Azt valljuk, nincsen ember érték nélkül.
Munkánk arra épül, hogy mindenki adhat
valamit. Nem fogadhatjuk el a segítséget,
ha nem tudjuk viszonozni. Munkatársaink minden nap adnak valakinek valamit – valamiért. Alkotásokat a szerkesztőségnek – saját hangjuk erősítéséért,
lapunk példányait az olvasóknak – anyagi
javakért, közösségi munkát a lakosság
különböző csoportjai felé – sorstársaikat
sújtó előítéletek mérsékléséért.
A lap indulása óta, 2014 végéig 2 154
terjesztőt regisztráltunk. 2014–ben kereken 100 új terjesztő felelt meg felvételi
beszélgetésünkön, zömében csökkent
munkaképességű, vagy a munkaerőpiacon hosszú ideje passzív ember, közülük
41–en maradtak munkában legalább
három hónapig. Új terjesztőink több
mint fele túlságosan megterhelőnek
tartja ezt a munkát, rövid időn belül
felhagy a terjesztéssel. Az év során
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összesen 361 terjesztővel dolgoztunk,
ők lapvásárlás céljából összesen 7 375
alkalommal kerestek fel bennünket, 2 513
alkalommal pedig egyéb ügyekben jártak
nálunk (felvételi beszélgetésre, engedélyt pótolni, segítséget kérni, ügyet
intézni). Teljes forgalmunk 9.888 fő volt,
átlagos napi 39 fővel találkoztunk.
Bár terjesztői hálózatunk az előző
évhez képest 7%–kal csökkent, az egy–
egy napon dolgozó terjesztők száma
(130–160 fő) nem változott lényegesen.
2014–ben 610 helyszíni ellenőrzést végeztünk. A BRFK Közlekedésrendészete
balesetvédelmi oktatásokkal segítette
munkánkat – a részvétel kötelező feltétele a teljes jogú terjesztői igazolvány
kiadásának.
2014–ben a Fedél Nélkül 205 100
példánya jutott el az olvasókhoz, ami
1.6 %–kal haladja meg az előző évi eredményt. Az eladott lappéldányszám növekedését a terjesztők teljesítményének
javulása okozza. Az év során 20 vidéki
településen is dolgoztunk, rendszeres a jelenlétünk 8 megye 12 városában,
ahol összesen 17 terjesztőnk dolgozik,
ők a teljes forgalmunk ötödét hozzák.
Havi rendszerességgel szervezzük a Kiemelt Terjesztői Klubot, 2014
nyaráig a Hajléktalanokért Közalapítvány
támogatásával. Szabadidős programokat
szervezünk, az év leginkább várt eseményére, a Nyári Táborra sok terjesztőnk
már februártól takarékoskodott. A klubtagok közötti összetartás erősödött, csak
két új taggal bővült a klub. A csoport
majd minden tagja közösségi munkát
végez, sokan vesznek részt Első Kézből a Hajléktalanságról programunkban,
sokan vállalnak külön feladatot terjesztőtársaik segítésére, a klub tagjai közt
többek közt van raktáros, postás, aprópénzbeváltó, utcai ellenőr, mentor.
A Fedél Nélkül mintegy száz alkotó
hajléktalan emberrel tartott kapcsolatot
2014–ben. Kézirattárunkban több mint
hatszáz szerző még kiadatlan kéziratát
őrizzük, weboldalunkon több ezer már
megjelent alkotás található. Szerzői
gárdánk zömében otthontalan alkotókból
áll. Az év során 96 szerzőnk 420 alkotását jelentettük meg lapunkban, ezzel
juttatva a hajléktalan embereket önki-

fejezési lehetőséghez. Alkotói hálózatunkat igen súlyos csapások érték az év
során, legtehetségesebb szerzőink közül
többen is elhunytak, két szerzőnk már
soha nem érheti meg önálló kötetének
megjelenését.
Otthontalan emberek és önkéntesek
közös munkájával működik a „Sztárokkal
beszélgetünk” elnevezésű projektünk,
melyben szerzőink olyan ismert személyiségekkel készítettek interjúkat a lap
számára, mint Fullajtár Andrea, Böjte
Csaba atya, Bödőcs Tibor, vagy Németh
András. Kiemelt figyelmet fordítunk
olyan személyek bemutatására is, akik
munkájukkal, eredményeikkel nyerték el
megbecsülésünket, melyet jelképesen
címlapszerepléssel ismertünk el.
Az utcalap 2004–ben hirdette meg
folyamatosan futó Művészeti Pályázatát otthontalan alkotók számára. 2014
végéig 351 alkotótól, összesen 7 479
pályamunkát kaptunk. 2014–ben 694
pályamunkát kaptunk: havi átlagban
20 szerzőtől 57 alkotás érkezett, 20 új
szerző csatlakozott hozzánk. A nyertes
pályázatok díjazására az év során összesen 401 000 forintot fordítottunk.
A havi Díjátadó Ünnepségeket az
alkotók és az érdeklődők számára
nyitottan – elhagyva a melegedők és
menedékhelyek világát –, a DocuArt Kávézóban tartjuk, ahol alkalmanként 8–15
alkotónk vesz részt.
Kiállítás

Az Év Terjesztője 2014.

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

Leé József, költő (1956 - 2014)

Karácsonyi ünnepség

Kiállítás

Az Év Alkotása 2013 díjátadó keretében az éves pályamunkák közül szakmai
zsűri választotta ki az Év Versét, az Év
Prózáját és az Év Grafikáját. Díjátadó
rendezvényünknek 2014 tavaszán a Bálint Zsidó Közösségi Ház adott helyet.
Mintegy 60 érdeklődő jelent meg a színpadi előadással, felolvasással tarkított
eseményen. A Művészeti Pályázatunkhoz
kapcsolódó programjainkat lakossági
adományok és a HKA támogatásával
valósítottuk meg.
A lap köré kitartó munkával egyre
erősebb önkéntes közösséget szerveztünk. 2014–ben közel 50 magánember
segítette munkánkat, majd kéttucatnyian rendszeresen. Folytattuk önkéntes
hálózatunk átalakítását, formalizálását.
Célunk, hogy a hasonló vagy egymással
összefüggő feladatokat végző önkénteseinket csoportokba segítsük, ahol egymással is szorosabb kapcsolatot tartva,
nagyobb önállóságot élvezve, nagyobb
hatékonysággal tudnak dolgozni, képesek lehetnek új készségeket elsajátítani, a már meglévőket fejleszteni. Minden
csoport vezetője egy–egy tapasztalt
önkéntesünk.

egyaránt részt vehetnek. A lap megjelenéséhez szükséges írott anyagok beérkezésével érezhetően kevesebb problémánk
volt, sokat nyerhetünk önkénteseink saját
ötleteinek megvalósításával is. Az egy–
egy év során szervezett mintegy harminc
kisrendezvény megvalósításában egyre
több szerepet szánunk nekik.
2014 áprilisában két aukcióban is
szerepeltek a Fedél Nélkül képzőművészeinek alkotásai. A Bálint Házban 4
kép talált boldog tulajdonosra, valamint
együttműködésünk folytatásaként a Mathias Corvinus Collegium diákjai a Rózsavölgyi Szalonban három alkotónk
számára szerveztek színvonalas aukciót,
ahol 3 kép kelt el.

A szerzők egyre bátrabban adják arcukat munkáikhoz, így a 2014 áprilisában
megrendezett Pszinapszison egy órás
zenés–verses összeállítással jelentünk
meg a szerzők előadásában, valamint
kiállítás megnyitóinkon is aktívan közreműködnek, s adják elő saját és egymás
írásait. A fiatal kortárs művészek között
népszerű MÜSZI–ben „Művészetben
otthon” címmel 2014 szeptemberében, a Fedél Nélkül alkotóinak képkiállításával nyitó Cselekvés Alkotás Közösség
termében 2014 novemberében „Szerintem” címmel nyílt a képzőművészek 1–1
hónapos kiállítása, melyeken vers– és
prózaíróink is adtak elő saját írásaikból.

Bevált az önkénteseinkkel való kapcsolat erősítése céljából létrehozott Nyitott
Szerkesztőségi Ülések szervezése,
melynek során a következő hónapban a lapra váró feladatokról esik szó.
Az ülés nyílt, azon a csatlakozni kívánó
terjesztőink, szerzőink és önkénteseink
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3E PROGRAM
A Menhely Alapítvány 3E programja
két fő cél elérésén dolgozik: szeretnénk, hogy a hajléktalan emberek
jog- és érdekérvényesítő képessége fejlődjön, kevesebb joghátrány érje őket,
egyúttal azt is szeretnénk, hogy a hajléktalan emberekkel szembeni előítéletek csökkenjenek. A Menhely Alapítvány különböző szervezeti egységei
eddig is folyamatosan dolgoztak ilyen
programokon, a 3E most egy komplex programban egyesíti a két célt és
irányt, és a megvalósítás során együtt
dolgoznak az Első Kézből a Hajléktalanságról program és a Hajléktalanok
Jogvédő Fórumának munkatársai.

Egy éves a Menhely Alapítvány „A hajléktalan emberek esélyegyenlőségéért”, röviden „3E” (Elfogadás – Előítélet-mentesség – Esélyegyenlőség) programja,
amelyet a Norvég Civil Támogatási Alap
támogatásával valósítunk meg.
Fontos része a programnak, hogy az
eddigi ismereteinket, tapasztalatainkat
minél szélesebb körben elterjesszük, és
mi is tanuljunk másoktól. A programba
ezért más szervezeteket is bevonunk,
együttműködünk elsősorban hajléktalanellátással foglalkozó civil szervezetekkel
és önkormányzati intézményekkel.
Partnereinknek szeretnénk átadni a Jogvédő Fórum és az Első Kézből a Hajléktalanságról program eddigi tapasztalatait,
így szeretnénk a két programot az egész
ország területére kiterjeszteni. A Jogvédő Fórum részéről egyrészt lehetőséget
biztosítunk a vidéken élő hajléktalan embereknek is a Budapesten már 15 éve működő jogsegélyszolgálat igénybevételére,
akár telefonon, akár e-mailben, akár
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skpye-on keresztül, és hosszú távú célunk, hogy a jogsegélyszolgálat partnereinknél is intézményesüljön.
Másik célunk, hogy speciális képzéseket tartsunk hajléktalan embereknek az
alapvető jogaikról és kötelezettségeikről.
A képzések tematikájának összeállítása
során merítünk a Jogvédő Fórum és a
partnerszervezetek tapasztalataiból,
ugyanígy jó ötleteket kaptunk a hajléktalan emberek körében 16 éve végzett
„Február 3” kutatás eredményeiből.
A Jogvédő Fórum keretében sok embert érintő, vagy stratégiai fontosságú
ügyekben beadványokat készítünk az
Alapvető Jogok Biztosához, az Egyenlő
Bánásmód Hatósághoz, és egyéb hatóságokhoz. Beadványainkkal a jogalkotásban és a jogalkalmazásban előforduló
anomáliákra hívjuk fel a figyelmet.
Az elmúlt évben a csatlakozó szervezeteknek hat alkalomból álló képzéssorozatot tartottunk, melyben a jogvédelem
hajléktalan embereket érintő kérdéseit
vettük sorra, valamint élőben mutattuk
be az Első Kézből a Hajléktalanságról
programunk egyes elemeit.
A Hajléktalan Emberek Jogvédő Fóruma mellett bemutatkozott az Egyenlő
Bánásmód Hatóság és az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatala. Külön napot szántunk a közterületi szabálysértések ismertetésének, és nagy érdeklődés kísérte
a hajléktalan-ellátó és a pszichiátriai intézmények viszonyát vitató kerekasztalbeszélgetést.
Rendeztünk számukra Rendhagyó Osztályfőnöki Órát, Élő Könyvtárat, tartottunk Városi Sétát a VII. kerületben.

A 2015-ös évben folytatjuk az együttműködést a csatlakozó szervezetekkel,
rendszeres konzultációkon fogunk velük
találkozni, és folyamatosan zajlanak majd
az általuk szervezett, de velünk együtt
megvalósított programok. Nagyon sok jó
ötlet gyűlt össze - újra mozgalmas évünk
lesz.

AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN
–– a Jogvédő Fórum ügyfélszolgálatai 180
ügyfélnek nyújtottak
jogi tanácsadást;
–– 13 alkalommal jártuk az országot,
hogy leendő partnereinknek bemutassuk a programot;
–– 6 alkalommal tartottunk képzést a hozzánk csatlakozó szervezeteknek;
–– 3 jogi témájú kisokost készítettünk
hajléktalan emberek számára;
–– Első Kézből a Hajléktalanságról
programjaink keretében 61 alkalommal
legalább 929 főt vontunk be a hajléktalanságról szóló párbeszédbe
–– a programban 15 Élő Transzparens
(érintett hajléktalan ember)
vett részt, közülük 11 fő 2014-ben csatlakozott a programhoz;
–– kerekasztal-beszélgetésekben 65
személlyel beszélgettünk több száz néző
előtt.

3E képzéseink

ELSŐ KÉZBŐL
A HAJLÉKTALANSÁGRÓL
A Menhely Alapítvány társadalmi
érzékenyítő Első Kézből a Hajléktalanságról (EKH) programját több
éve fejlesztjük. Az EKH programok
személyes élményt nyújtanak az
érdeklődő személyeknek, csoportoknak. Elkötelezetten hiszünk abban,
hogy amit, és akit megismer az ember,
azzal gazdagabb lesz, a világot ös�szetettebben látja, előítéletei csökkennek. A hajléktalanság állapota
sok probléma gyűjtőhelye - ennek
feltérképezésére vállalkozunk az EKH
program keretében.
A programban közösen dolgoznak
szociális munkások, hajléktalanságot
tapasztalt emberek, valamint önkéntesek.

A programot 2013-tól a Norvég Civil
Támogatási Alap, a Hajléktalanokért Közalapítvány, valamint magánszemélyek és
önkéntesek támogatják.
Az EKH-n belül népszerű az iskolai programunk, a „Rendhagyó Osztályfőnöki
Óra”. Ezeken az iskolások hajléktalanságot megtapasztalt emberekkel, az ő élettörténetükkel ismerkedhetnek meg. Az
óra végén szituációs játékot jászunk a diákokkal, amelyben közvetlenül élhetik
át a hajléktalan emberek mindennapi
élethelyzeteit, nehézségeiket, konfliktusaikat.
Hiszünk abban, hogy a hajléktalan emberek és a diákok személyes párbeszéde
eloszlatja a kölcsönös félelmeket és előítéleteket, a diákok nyitott és társadalmilag szolidáris felnőttekké válását segítjük,
az érintett előadók pedig önbizalmukban,
emberi méltóságukban megerősödve

vállalják önmagukat, és aktivitásuk saját
sorsuk jobbá tételére is fokozottabbá
válik.
A program 2014-ben indult előadói
klubjában havonta találkozunk előadóinkkal, itt a gyakorlott óraadók az új
jelölteknek személyesen adják át tapasztalataikat kommunikációs és szituációs
tréningek formájában. A klubtagok így
azután már összeszokott csapatot alkotva tesznek eleget az iskolai meghívásoknak.
Rendhagyó Osztályfőnöki Órák keretében 2014-ben 611 diáknak és tanárnak
tartottunk 31 játékos előadást.
Az „Élő Könyvtár” olyan emberekből
áll, akik előítéletekkel és sztereotípiákkal gyakorta szembesülő csoportokat
képviselnek, és akik gyakran diszkrimináció és társadalmi kirekesztés áldozatai.
Mindegyikük egy-egy könyv, akiket ki
lehet „kölcsönözni” a sorsukra kíváncsi
embereknek egy személyes beszélgetés
erejéig. A beszélgetés során, a hallottakat végiggondolva, a kölcsönző jobban
megértheti a helyzetüket, és elfogadóbbá válhat irántuk.
Élő Könyvtár szolgáltatást 2014-ben 21
alkalommal 176 kölcsönző személynek
nyújtottunk.
A „Közösségi Ebéd” ehhez hasonló
program, mely során többen együtt beszélgetnek egy speciális élethelyzetben
élő – például hajléktalan – emberrel.

szociális munkás. Segítségükkel a séta
résztvevői a hajléktalan ember szemszögéből láttatva járják végig a közterületeket, akár éppen azokat, ahol maguk is
mindennap megfordulnak. Az idegenvezetők olyan helyeket mutatnak meg,
melyek a hajléktalan emberek számára
jelentőséggel bírnak, és közben történeteket mesélnek a saját életükről, a helyszínekről, az utcai élet nehézségeiről.
2014-ben rendszeressé tettük a Városi
Séta programunkat. Kiváló hátteret
teremtett ehhez a Hajléktalanokért
Közalapítvány alternatív foglalkoztatást
támogató pályázata, mely biztosította a keretet a gyakori sétavezetéshez,
és amely lehetővé tette a túravezetők
jelképes díjazását is.
Az év során 9 sétát vezettünk, a meglévő egy túravezető tapasztalati szakértőhöz újabb egy fő csatlakozott,
egyúttal a szociális munkás támogató
túravezetők száma is négyre bővült. Így
vált lehetővé a következő, IX. kerületi
séta kidolgozása és beindítása.
Sétáinkon 142 fő vett részt, a visszajelzések szerint hasznos, értékes programot
teremtettünk.
A program résztvevői az Erste Stiftung
támogatásával tanulmányúton találkozhattak cseh és szlovák innovatív kezdeményezésekkel, s végigjárhatták a prágai
hajléktalan városi sétát is.

A Lépjen Be a Nappalimba! – városi
séta hajléktalan szemmel olyan speciális idegenvezetés, ahol a túravezetők
egyike hajléktalan ember, másikuk

Rendhagyó Osztályfőnöki Óra

„Lépjen Be a Nappalimba!” - városi séta hajléktalan szemmel
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2014 ESEMÉNYEI, RENDEZVÉNYEI
A Menhely Alapítvány 25 éves története során mindig is fontosnak tartottuk, hogy közösséget hozzunk
létre, ezzel társadalmi csoportoknak,
szervezeteknek, különböző érdeklődésű embereknek segítsünk érteni és
megérteni a hajléktalanság nehézségeit, a szakmai és nem szakmai segítségnyújtás lehetőségeit.
Küldetésünknek valljuk, hogy ezt a
társadalmi érzékenyítő programot
a szociális segítségnyújtás mellett is
végezzük. Kollégák, önkéntesek, támogatók, baráti és művészeti körök
fognak össze minden évben e cél
elérésére.

JANUÁR
A hónap végén sajtóközleményt adtunk
ki a szállások téli kihasználtságáról.
Ugyancsak januárban, majd áprilisban
újra kiadtuk „Választási kisokos lakcímmel nem rendelkező személyek részére”
kiadványainkat. A Hajléktalanok Jogvédő
Fóruma készítette az összeállítást a lakcím nélküli hajléktalan emberek számára. A kisokos intézményeink faliújságján
kívül honlapunkra is felkerült.

FEBRUÁR
Februárban egy hónapon át használt
mobiltelefonokat gyűjtöttünk a lakosságtól. Akciónkat „Ne dobd el - Hozd be
hozzánk!” címmel elsősorban közösségi oldalainkon hirdettük meg. Nagy
érdeklődés kísérte felhívásunkat, melynek eredményeként a Gyorsítósávban
résztvevő munkakeresők mindegyike
kaphatott telefont.

Ugyancsak a munkavállalást segítő
Gyorsítósáv program résztvevői voltak,
akiknek álláskereséséhez több támogatás
is érkezett: a KIOSK étterem meleg étellel, a MOSZI tanulói hajvágással, a Made
By You kézműves klub személyes igényekre szabott ruhagyűjtéssel is segítette
az elhelyezkedni akarókat. Nagyon jó
volt látni az összefogást és a támogatók
nagylelkűségét.
Születésének 70. évfordulóján megemlékeztünk alapítványunk egyik alapító
tagjáról, Solt Otíliáról, aki létrehozta és
vezette a Szegényeket Támogató Alapot,
alapító szervezeteink egyikét. Szociológusként és parlamenti képviselőként
mindig a demokratikus alapeszméket
követte, máig ható elkötelezettséget
vállalt a hajléktalan emberek helyzetének
jobbításáért.

MÁRCIUS
A hónap végén, a Bálint Házban rendeztük meg a Fedél Nélkül utcalapunk
művészeti pályázatának hagyományos
éves ünnepségét. Itt adtuk át az Év Alkotása 2013. díjait, próza, vers és grafika
kategóriában.
A rendezvényen az otthontalan emberek által 2013-ban beadott pályamunkák
legjobbjait a kortárs művészek alkotta szakmai zsűri díjazta. A díjnyertes
pályaművek elhangzottak, a képzőművészeti alkotásokból grafikai kiállítást is
rendeztünk.
Az alkotókat Fekete András zsűrielnök, Kukorelly Endre író és Eifert János
fotóművész köszöntötték, további
zsűritagok voltak Szász Lilla fotóművész
és Szélyes Imre színművész. Zenélt ne-

Éves Díjkiosztó Ünnepség
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künk „Branyó” és Joe Taylor, a műsorban a Misztikum színpad társulata is szórakoztatta a megjelenteket. Az átadón
mintegy 60 érdeklődő vett részt.
A rendezvény támogatója a Hajléktalanokért Közalapítvány volt.

ÁPRILIS
A hónap második hétvégéjén a „Pszinapszis 2014.” pszichológiai napokon
vettünk részt. Immár több éve vagyunk
jelen az egyetemisták és érdeklődők
rendezvényén, amikor is a workshopok
közötti szünetekben, a József Attila
Művelődési Központban várjuk játékra és
beszélgetésre az érdeklődőket. Itt mindig
jó alkalom nyílik a közös gondolkodásra a hajléktalanságról, a társadalmi toleranciáról. Ez alkalommal a szolidaritás és
megértés témakörét feszegető portrésorozatot készítettünk az arra vállalkozó
önkéntesekkel.
Április 30-án sajtótájékoztatón tettük
közzé a 16. éve futó „Február 3” kérdőíves adatfelvétel adataiból elkészült
„Mélyülő nyomor - Gyorsjelentés 2014.”
összefoglalót. E közleményben csak borús képet tudtunk fölvázolni a hajléktalan
emberek mai helyzetéről: Megélhetési
esélyeik szűkülnek, kiszolgáltatottságuk
nő. Ezek az évről évre ismétlődő adatfelvételek azért fontosak, mert a hajléktalan
helyzetben lévők életkörülményeiről
nyújtanak átfogó képet. A kapott információk követhetővé teszik a változásokat,
így segítve a hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatások, ellátások
alakítását.

Pszinapszis 2014. - zenés felolvasás

Menhely Alapítvány – Beszámoló 2014

MÁJUS

AUGUSZTUS

A VII. kerületi Kazinczy utca sétálóutcává válásáért régóta demonstrálnak a környék lakói és az ott üzemelő
cégek, vendéglátóhelyek. A május 10-i
rendezvény, a „Madarak és Fák Napja a Kazinczyban” egész napos szabadtéri programokat, gyerekfoglalkozásokat,
zenés rendezvényeket, adománykonyhákban készült ételeket kínált. A Menhely
Alapítvány a Szimpla Kert előtt tette
lehetővé az önkéntes szolidaritási fotózást, miközben délutáni városi sétánkra
hívtuk meg az érdeklődőket. A Kazimír
étterem a melegedőinkbe járó emberek
számára ajánlotta fel aznapi adománykonyhája bevételét.

Két év után újra részvételt nyertünk a Sziget zenei fesztivál pályázatán a Civil Faluban való részvételre. Idén
is új társasjátékkal, a Tekergővel készültünk, amely segítségével a hajléktalan
utcai lét bonyolult útvesztőit mutatjuk
meg és késztetjük elgondolkodásra a résztvevőket.

JÚLIUS
A Sarokház program felhívását tettük
közzé ebben a hónapban. A programban
résztvevő hajléktalan emberek támogatói közül kerestünk ajánlókat. A hír sok
helyre eljutott, szép számmal jelentkeztek a program támogatói.

osztásához. Az otthontalan embereket
támogató ételosztást Ónodi Eszter színésznő és Szilágyi Áron olimpikon segítette, az alkalmon nagy számban jelentek
meg a sajtó képviselői.

OKTÓBER

2012-ben elhunyt kollégánk, Felkai Béla
emlékére emlékdíj létrehozásáról dönUgyancsak augusztusban újra lehetősé- töttünk. A Felkai Béla-díjat évente adjuk
get kaptunk az adománykonyha működ- át egy segítő személynek a fedél nélküli
tetésére a Szimpla Kert vasárnapi házemberek jelölései, és a szociális munkátáji piacán. Önkéntes csapatunkkal recep- sokból, valamint volt kollégánk családjátet vittünk, hozzávalókat vettünk, majd
ból álló zsűri döntése alapján.
kétféle ételből kb. 200 adagnyi ételt
A díj nyertese annak legmeggyőzőbb törfőztünk, s azt adományért cserébe adtuk
ténetnek a hőse, melyben a segítő odael. A gyűjtött bevételből a Sarokház
adása, elkötelezettsége találkozik a segíprogram bentlakói számára vásároltunk
tett ember elismerésével.
fürdőszoba felszereléseket (csapok,
2014-ben a Felkai Béla-emlékdíj
zuhanyok).
nyertese Hajdú Júlia, a BMSZKI szociális
munkása lett. A díjátadót, lelkes közönség részvétele mellett, október 17-én
tartottuk egy népszerű pubban.
SZEPTEMBER
Szeptember 17-én a MOL Új Ember Alapítványának adtunk helyet hideg élelem

Sziget 2014.

Madarak és Fák Napja - 2014. május 10.

Felkai Béla-díj 2014.
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NOVEMBER

„Tudtad-e?”-kampány 2015 tavaszán
János és barátai 300 adag, Sütő Hajni és
karikatúrákkal és médiahirdetésekkel
barátai 150 adag egytál ételt állítottak
indul. A kampány során társadalmi témák elő úgy, hogy a belevalók beszerzésén,
A hónap elején a fővárosi oktatási
a főzésen, a kiszolgáláson át mindent kis
intézményekben és munkahelyeken ismét egy-egy jellemző, érdekes mondatát
emelik ki, és hívják fel a közvélemény
csapatuk biztosított.
meghirdettük adománygyűjtő akciónkat
„Hozz törülközőt!” címmel. A felhívás ez- figyelmét az adott problémára.
A Menhely Alapítvány 2014-ben is naúttal is sikeres volt, jöttek hozzánk osztáA Fedél Nélkül utcalap korábbi interjúgyon sokat köszönhetett magánszemélyok, munkahelyi közösségek, akik maguk
alanya, a Ladánybene 27 együttes jubilyek és válllalkozások támogatásának. az
hozták el a gyűjtött javakat, nekik meg
leumi, majd karácsonyi koncertjén is taradományozások lehetőséget nyújtanak
tudtuk mutatni intézményeink életét,
tósélelmiszer és ruhagyűjtést hirdetett
közvetlen kapcsolatra a hajléktalan és
beszélgethettünk a hajléktalan emberek
rajongóik körében. A kapott adományonem hajléktalan emberek között, emberikörülményeiről, ezzel is támogatva a tékat a Menhely Alapítvány által ellátott
vé, kézzel foghatóvá teszik a segítséget,
mára érzékeny gondolkodást.
emberek javára ajánlották fel.
egyúttal sok felismerést, jóérzést eredményeznek minden résztvevő számára.
Ez a hónap alapítványunk ünnepe is
Szintén decemberben a Lurdy Ház Kft.
volt. Negyedszázada, az 1989/90 telén
közel félmillió forint értékben vásárolt
zajló fővárosi hajléktalan ülődemonstrá- DECEMBER
tartós élelmiszert, alsóneműt, zoknit
ciók idején jött létre a Menhely Alapítvány. A jeles évfordulóra születésnapi
December 5-én, immár hagyományosan, az alapítványunkat felkereső nélkülöző
partit szerveztünk, ahol nagy örömmel
újra Mikulássá váltunk, több ezer, erre az emberek részére.
Nagylelkű adományaik többüknek
láttuk viszont régi kollégáinkat, de eljötalkalomra készített sajátos Mikulás-csoegyúttal a karácsonyi ajándékot is
tek a szakma legjobbjai, barátok, szimmaggal leptük meg a parkoló autósokat
jelentették. Az elmúlt évekhez hasonlópatizánsok, alapítványunk „partnerei és
Budapest-szerte. Akciónk célja adomáan, a Fedél Nélkül utcalapunkat támogaüzletfelei” is. Itt köszönthettük fel Győri
nyok gyűjtése és a figyelem felkeltése
tó Pharma Press Nyomda Kft. a lap előálPétert, aki alapítványunk kuratóriumának volt, a pozitív visszajelzések alapján
lításához nyújtotta az egyik leggálánsabb
kezdetektől elnöke, és ez évben ünnepel- elmondhatjuk, sikerrel jártunk. A gyűjtés
segítséget. Szintén kiemelkedő értéket
te kerek születésnapját. (25. évfordulója
teljes bevételének (490 ezer Ft) nyereképviselt a Magyar Élelmiszerbank Egyeegyben az Alapítvány 25. születésnapját
ségét a meghirdetésnek megfelelően
sület jó minőségű és nagy mennyiségű
is magával hozza. Kuratóriumunk elnöke,
lakhatást és munkavállalást támogató
Győri Péter ugyancsak kerek születésnaprogramjainkban használjuk fel 2015-ben. élelmiszer adománya.
pi évfordulót ünnepelt, így egyértelmű
volt, hogy meghívjuk a kollégákat, régi
Az év végén újra meghívást kaptunk
barátokat, támogatókat: jelezzük egymás a Gödör Klub által szervezett DIP Design
számára, hogy vagyunk, kitartunk, közös
Passage vásáron való jótékonysági
céljaink és munkánk értékes.)
gyűjtésre. A tombolán azonnal nyerhető
tárgyak most is a piaci árusok ingyenes
E hónapban vettünk részt két, civil szer- felajánlásai voltak, az így nyert adomány
vezeteket és témákat üzenetül választó
összegéből a Sarokház program résztvekampány előkészítésében.
vőit tudtuk támogatni.
A MACI kampány a magyar civil
szervezetek létét, hasznosságát kívánja
2014-ben is szívesen fogadtuk önkéntes
(erősíteni) transzparenssé tenni, indulása
csoportok meleg étellel való szolgálatát.
2015 februárjára várható.
Nieto Mercedes tánccsoportja jótékonyA Civil Utópia Egyesület által szervezősági táncesten gyűjtött 150 adag étel
dő, civil összefogással megvalósuló
elkészítéséhez nyersanyagot, Oltyán

A Lurdy Ház támogatása
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A DIP Design Passage jótékonysági tombolája

ÖNKÉNTESEINK MUNKÁJA
2013 novemberétől új önkéntes koordinátorunk hosszú ideje betöltetlen
feladatot lát el. Sok munkával pótolt
többet a 2013-ban felhalmozódott feladatokból.
Első lépésként régi önkénteseinkkel
vette fel újra a kapcsolatot. Az érdeklődő,
aktuális feladatra alkalmas, és segíteni
akaró új önkénteseink számára intézményeinket, programjainkat mutatta be.
2014-ben is sokan – 122 fő – jelentkeztek a Menhely Alapítványhoz önkéntes
munkavégzésre. A legtöbben a téli
időszakra vagy alkalmanként ajánlották
fel munkájukat, míg mások egész évben
segítségünkre voltak.
Önkéntes segítőink felbecsülhetetlen
értékű szolgálatot tettek 2014-ben is,
például költöztetés megszervezésével,
az idős emberek gondozásával, orvoshoz
kisérésével, a kisebb felújítások, takarítás
elvégzésével, ruharaktár üzemeltetésével, ételfőzéssel és ételosztással valamint fordítási munkákkal. Kiadványaink
grafikai megjelenése, fotóink minőségi
kiállása, webes felületeink naprakészsége
elképzelhetetlen volna nélkülük.
Pótolhatatlan szerepet vállaltak
adománygyűjtő akcióinkban, a Ladánybene 27 együttes ruha- és szárazélelmiszer-gyűjtésében, a DIP Design Passage
jótékonysági tombolájában, vagy a karácsony környéki ételfőzésekben.
2014 márciusában az UWC Adriatic nemzetközi diákokból álló csapata jelentkezett be, és végzett kiváló munkát raktárunk, a „Hangár” rendbe tételében és
bepolcozásában. A Celanese Corporation Hungary munkatársai tovább szépítették a helyiséget, így munkájuk, adományaik eredményeként alakulhat ki egy
felújított, alkalmanként élelmiszer tárolására is használható raktárhelyiség.

felújították a Mádi utcai ingatlant: falakat
vakoltak, festettek, mázoltak és nagytakarítottak.
2014-ben, az iskolai közösségi szolgálat
megindulásával sokszínűbbé vált önkéntes csapatunk. Egyénileg és csoportosan
is érkeztek diákok hozzánk. A diákcsoportokat egynapos programmal várjuk,
ennek során a segítő munka bemutatásával, intézménylátogatással, és interaktív
játékkal ismertetjük meg a hajléktalanok
élethelyzetét.
Folyamatos és egyre bővülő segítséget
jelent a Fedél Nélkül utcalapnál végzett
kreatív önkéntes munka. Havonta szervezett szerkesztőségi találkozókon van
lehetőség közös ötletelésre. Rendezvényeink lebonyolításában ugyancsak sok
szerepet vállalnak segítőink: fotódokumentációt készítenek, emellett közösségi
és weboldalunkat kezelik.

Meleg étel osztása

Az Év Önkéntesét, az egyes szervezeti
egységek jelölése alapján, minden évben
megválasztjuk. 2014-ben a Fedél Nélkül
szerkesztőségében 11 éve dolgozó és
pótolhatatlan munkát végző Fridrich
Piroska kapta ezt a díjat.
Alapítványunk minden önkéntesének odaadó segítségét ezúton is hálásan köszönjük!

Önkéntes fodrászmunka

KözösFőzés a Szimplakertben

A 2014 tavaszán futó Gyorsítósáv programunk 14, közterületen élő ember lakhatásának és munkavállalásának elősegítését tűzte célul. E programban önkénteseink megosztották tapasztalataikat az
álláskeresés tudnivalóiról, önéletrajzot írtak, internet-használatot oktattak
a résztvevőknek.
A 2014 nyárán induló, bentlakásos Sarokház programunk is a lakhatás és
a munkába állás megvalósítása érdekében jött létre. Kezdő lépésként a programba pályázati úton bekerült résztvevő
hajléktalan emberek, az önkéntesek
és a szociális munkások közös munkával
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KÖSZÖNJÜK!
Munkánk eredményességét és sikereit
2014-ben is nagyban meghatározták
támogató partnereink: nagyon hálásak
vagyunk minden hivatalos szervnek és
önkormányzatnak, médiumnak, alapítványnak, közalapítványnak, iskolának,
vállalkozásnak és bizalmával megtisztelő
MAGÁNSZEMÉLYNEK, akik úgy döntöttek, támogatják a hajléktalan emberek
felé végzett erőfeszítéseinket!
Támogatóink, együttműködő
partnereink:
Budapest Főváros Önkormányzata
Magyar Államkincstár
Hajléktalanokért Közalapítvány
Norvég Civil Támogatási Alap
Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány
(Open Society Foundation)
ERSTE Stiftung
Budapest Főváros III. kerületi
Önkormányzata
Budapest Főváros IV. kerületi
Önkormányzata
Budapest Főváros VII. kerületi
Önkormányzata
Budapest Főváros IX. kerületi
Önkormányzata
Fővárosi Szociális Közalapítvány
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Veszprém MJV Önkormányzata
Konzorciumi partnereink:
Baptista Szeretetszolgálat
Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei
Fiatalok Önsegítő Egyesülete
Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány
Hajléktalanokért Közalapítvány
Keresztény Advent Közösség
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Egyesület
Magyar Vöröskereszt Budapesti
Szervezete
Menedék Alapítvány
Menedékház Alapítvány
Misszió Alapítvány
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány
Tiszta Forrás Alapítvány
Twist Olivér Alapítvány
Támogatóink:
Age of Hope Alapítvány
Alfa-Libra Kft.
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Aluchrom Bt.
Andiamo Shoes Kft.
ASZIKSZ Bt.
BMSZKI
Budapester Zeitung
C&A Mode Kft
Capriovus Kft.
Carbon Grafit Kft.
Celanese Magyarország Kft.
Continental Travel
Corvin Plaza Apartments & Suites
Creatigart Kft.
Cseh Centrum
DIP Design Passage Gödör Klub
dm Kft.
Dr. Abay és Dr. Török Ügyvédi Iroda
Dunyha Vendéglő / Petneházy Club
Élet és Irodalom Kft.
F.D.Speranza Bt.
Femcafe.hu
Focus Creative
Four Seasons Hotel Gresham Palace
Budapest
Ganteline Kft.
Gázexpress Kft.
Globus Human Services Kft.
Hoffer Kft.
Hunyadi Kft.
Innobova Kft.
Kenszimank Bt.
KIOSK Budapest
Közép-Európai Egyetem
Kreatív Kontroll Kft.
Krétakör
Lurdy Ház Kft.
MadeByYou
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Mathias Corvinus Collegium
Morgan Stanley Magyarország Kft.
MOSZI Ipartestületi Szakközépés Szakiskola
NIOK Alapítvány Adhatvonal
OTP Bank Nyrt. Adhat online
adományozás
Österreichische Bundesbahn
Penny Market Kft.
Pflege-Fee Kft.
Pharma Press Kft.
Piringer Kft.
Pygmalion Art and Media Kft.
Q-Reuse-Aum Kft.
Qualitas T&G Kft.
Project Hope Hungary
Raduc Mix Kft.
Reataurant Lou Lou
Returpack Kft.
Top Safe Kft.
Treff Duó Kft.
Trilak Festékgyártó Kft.

Új Ember
Unique Model Management
Varjú Kft.
Varsányi és T. Bt.
Dolgozói, iskolai, baráti gyűjtések:
Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Balassi Bálint Nyolcévfolyamos
Gimnázium
Budapest XV. Kerületi Kossuth Lajos
Általános Iskola
CEU tanárai és diákjai
dm Kft.
Én Otthonom Alapítvány
Eötvös Loránd Általános Iskola
Gourmand Szakképző Iskola
Heltai Gáspár Általános Iskola
IBM Magyarország munkatársai
Karácsony Sándor Rózsatéri Református
Általános Iskola
Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol
Tannyelvű Gimnázium
Ladánybene 27 és barátai
Lauder Javne Iskola 6. osztálya
Leövey Klára Gimnázium
Morgan Stanley munkatársai
Nieto Mercedes és tanítványai
Oltyán János és barátai
OTP Bank Nyrt. munkatársai
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi
Általános Iskola
Sütő Hajni és barátai
Újbudai Montágh Imre Általános Iskola
Újpesti Szigeti József Általános Iskola
Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus
Egyháza Jóléti Szolgálatok
Veres Péter Gimnázium
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
Rendezvények:
A38
Állampolgári Részvétel Hete 2014.
Bálint Zsidó Közösségi Ház
Cselekvés Alkotás Közösség
Csili Művelődési Központ
DocuArt Filmművészeti Központ
Írók Boltja
MÜSZI
Pszinapszis 2014.
Részeg Szabó Pub
Rózsavölgyi Szalon
Sziget
SzimplaKert

