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„Építhettek elképzelt hajlékot a vadonban, és építhettek házat belül a
város falain. Mert miként hazatértek szürkületkor, úgy tér meg a bennetek lakozó
vándor is, aki mindig távoli és magányos.
A te házad a te nagyobbik tested.
Megnövekszik a nap fényében, és álomra szenderül az éj csöndességében,
és álma nem álomtalan.”
(Kahlil Gibran: A próféta)

TISZTELT OLVASÓ!
„Kell egy Csapat” – fogalmazta meg Minarik Ede a Régi idők focijában az örökérvényű igazságot.
Mi elmondhatjuk, hogy nálunk évek óta
van egy összeszokott csapat, mely éppen negyedszázada dolgozik azért, hogy
a hajléktalan emberek helyzete változzon, ellátásuk minősége javuljon, a velük
szembeni előítéletek csökkenjenek. Mostani kiadványunk ennek a csapatnak,
a Menhely Alapítvány közösségének 2015.
évi munkáját foglalja össze. Intézményeink, programjaink bemutatását célzó
írásainkat kollégáink személyes hangvételű gondolatai telítik meg élettel,
a Fedél Nélkül utcalap alkotóinak irodalmi művei, grafikái teszik színessé.
Beszámolónkban ezúttal nem csupán
aktualitásokkal találkozhat az Olvasó.
A jubileumi év apropóján idecsempésztük az elmúlt huszonöt év néhány számunkra kedves emlékét: fényképeket,
történeteinket is.
A mögöttünk hagyott esztendőben
éppolyan elszántsággal igyekeztünk fedél nélkül élő embertársaink helyzetén
javítani, ahogy létrejöttünk idején ezt
megfogadtuk. Feladatunknak tekintjük
most is, hogy gondozottjaink képesek legyenek életükön változtatni, és a sorsuk
irányítását újra a saját kezükbe venni.

A társadalom „érzékenyítése” érdekében 2015-ben is több olyan programot
szerveztünk, melyeknek célja a hajléktalanság árnyaltabb megmutatása,
a mélyebb összefüggésekre történő
rávilágítás, a segítő munka tapasztalatainak átadása, és nem utolsó sorban
a figyelem felkeltése. Tudjuk, hogy az elfogadáshoz, a toleranciához a megismerésen keresztül vezet az út, ezért tartjuk
fontosnak, hogy a hajléktalan emberek
sorsát, a velük végzett sokszínű szociális
munkát minél több civilnek, közösségnek bemutathassuk.

A „2015. Év Önkéntese” címet Pintér Katinka nyerte el azzal, hogy lelkesedéssel
és kitartással járul hosszú ideje programjaink sikeréhez. 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.

Mint minden évben, tavaly is bensőséges karácsonyi ünnepségünkön adtuk át
az „Év Dolgozója” díjat. A munkatársak
szavazataikkal Kék Ibolyát, alapítványunk gazdasági vezetőjét jutalmazták,
aki már tizenhat éve rágja át magát
a soha véget nem érő számsorokon, a
kimutatások és statisztikák kásahegyén. Ráadott voksaikkal a kollégák
azt is nyilvánvalóvá tették, hogy remek
háttérmunkája nélkül semmilyen szakmai programot nem tudnánk teljesíteni,
szükségünk van olyan megbízható személyiségre, aki kordában tudja tartani az
olykor elszállt ötleteket, aki a realitások
talajára helyezi a különféle elképzeléseket.

Meggyőződésünk, hogy 2015-ben is
hűek maradtunk alapítványunk vállalt
értékeihez, és jó néhány lépéssel közelebb kerültünk ahhoz a célhoz, ami
miatt immár negyedszázada egy csapat
vagyunk: mindenkinek legyen otthona
– egy lakásban, egy településen, egy hazában!

Tisztelt Olvasó!

Aknai Zoltán
igazgató
Menhely Alapítvány

Dvorcsák Gábor: Csőmese - 2015. Év Alkotása
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HITVALLÁSUNK
Az Alapítvány alapértéke, hogy minden
embernek alapvető joga van ahhoz, hogy
mind jogilag, mind fizikailag, mind társas
kapcsolataiban – biztonságban érezhesse magát egy helyen: egy lakásban, egy
településen, egy hazában. Az Alapítvány
alapcélja, hogy ez a lehetőség valóban
mindenki számára elérhetővé váljon,
ettől a lehetőségtől senki ne legyen
megfosztva.
A Menhely Alapítvány 1989–ben jött
létre Budapesten. A Menhely Alapítvány
az első olyan független, világi szervezet, mely a fedél nélkül lévő, hajléktalan, otthontalan emberek helyzetének
megváltoztatása, az ilyen helyzetbe
kerültek segítése, ezeknek a helyzeteknek a megakadályozása, enyhítése érdekében jött létre és működik létrehozatala óta.
A Menhely Alapítvány független szervezet. Sem az állam, sem az önkormányzatok, sem politikai, vagy piaci szereplők
nem gyakorolnak felette irányítást, de
az Alapítvány konstruktív együttműködésre törekszik mindenkivel és minden olyan szervezettel, akik és amelyek
hozzájárulnak az otthontalan emberek
helyzetének az enyhítéséhez.
A Menhely Alapítvány világi szervezet.
Sem közvetlenül, sem közvetve nem kapcsolódik egyik vallási felekezethez sem,
de az Alapítvány vallott értékei nyitottak minden olyan mérsékelt irányzat
felé, melyben otthonra találhatnak az
idegenek, a kitaszítottak, a másoktól
különbözőek, a megszomorítottak és
megalázottak.
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A Menhely Alapítvány az első olyan
szervezet, mely szakszerű szociális segítséget nyújtó Gondozási Központot
hozott létre és működtet a hajléktalan
helyzetbe került emberek érdekében,
az első olyan szervezet, mely szakszerű

szociális ügyintézést és kulturált időtöltést nyújtó Nappali Centrumot hozott
létre a hajléktalan emberek számára, az
első olyan szervezet, mely Fedél Nélkül
címmel utcalapot indított a hajléktalan emberek közreműködésével, az első
olyan szervezet, mely 24 órás Diszpécser
Szolgálatot és krízisautót, lábadozót,
majd központi csomagmegőrzőt állított
üzembe a fedél nélkül maradtak segítése
érdekében, az első olyan szervezet, mely
idős hajléktalan emberek részére tartós
elhelyezést nyújtó otthont hozott létre,
illetve ún. bonos rendszert indított el a
hajléktalanságból való kikerülés érdekében.
A Menhely Alapítvány tevékenysége
kiterjed a tartósan kiszorultak, kiilleszkedettek, fedél nélkül élők krízishelyzetének enyhítésétől a hosszabb-rövidebb
ideje hajléktalanként, intézményekben élők támogatásán keresztül a biztonságos otthonnal nem rendelkező,
albérletekben, szívességi lakásokban,
munkásszállókon meghúzódó emberek
szociális ügyeinek az intézéséig az otthontalanság minden megjelenési formájára.
A Menhely Alapítvány vallott értékei
közé tartozik, hogy a közvetlen segítségnyújtás is csak összefogással, a különböző szervezetek és emberek együttműködésével lehet eredményes. Ezért az
Alapítvány folyamatosan jelentős szerepet vállal az egyes ún. hajléktalanellátó
szervezetek, illetve az egyéb társszervezetek tevékenységének koordinálásában.
A Menhely Alapítvány a közvetlen segítségnyújtáson túl hangsúlyozottan fontosnak tekinti a hajléktalan helyzetbe
került, vagy ilyen helyzettel fenyegetett
emberek emberi méltóságának tiszteletben tartását, autonóm és felelős döntési lehetőségeik méltányos elismerését, ennek erősítését, a különböző mó-

don otthontalan helyzetbe kerültek érdekeinek kifejezését és védelmét, illetve az ilyen helyzetek lehetőségének
a megelőzését.
„Mindenkinek legyen otthona!”
Dr. Győri Péter
A Menhely Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Bartal József: Aranycsinálók utcája

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 négy 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;
––megállapodások, stratégiai együttműködési lehetőségek kidolgozását az ellátórendszer szereplői között, valamint
a hatóságokkal, rendőri szervekkel,
közterület–felügyeletekkel, a rászorulókkal történő emberséges bánásmód
érdekében;
––különböző lakhatást és munkavállalást támogató, valamint érzékenyítő,
és érdekérvényesítő programok lebonyolítását.

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.
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25 ÉVE - A „HŐSKOR”
A Menhely Alapítvány 1989 decemberében jött létre, miután az év novemberétől a Déli pályaudvaron és a Blaha Lujza
téri aluljáróban tömeges demonstrációba kezdtek a fővárosban élő hajléktalanok. Korábban ezek az emberek inkább
bujkálni kényszerültek, mert a hajléktalanság kezelése rendőri hatáskör, a
szociálpolitika pedig szinte kizárólag
állami territórium volt. Az 1980-as évtized második harmadától elkezdődött
változások kikényszerítették a probléma
szociális alapú megközelítését. Az évtized
végén jellemzően a pártállammal szembeni harcban, ellenzékiként dolgoztak az
első szervezetek.
A családsegítő központokban, és különféle önszerveződő csoportokban a demokratikus ellenzék számos képviselője

végzett szociális–karitatív tevékenységet.
1989–ben került a hajléktalanjelenség
a hazai média vezető híreibe, ekkor zajlottak az első demonstrációk, és hozta létre a tennivalók összefogására és
a megoldások kidolgozására a kormányzat a Válságkezelő Programok Irodáját.
A probléma kezelését ekkor még államigazgatási feladatnak tekintették,
és helyhatósági hatáskörbe utalták.
A válságkezelő program feladatul tűzte ki
többek között a hajléktalanok számának,
körülményeinek felderítését, az ellátásukat célzó intézményrendszer kiépítését,
valamint a fővárosban történő koncentrációjuk csökkentését. Kiderült azonban,
hogy a kormányzat egyedül nem igazán
tud mit kezdeni a hajléktalanság tényével, a civil szektor bevonása elkerülhetetlenné vált. Az akkori Fővárosi Tanács,

engedve a nyomásnak, tárgyalni kezdett
azokkal a személyekkel és társadalmi
szervezetekkel, amelyek már az előző
években igyekeztek fellépni a társadalom peremére szorultak érdekében.
E tárgyalások eredményeként született
meg a Menhely Alapítvány.

Emlétábla a Blaha Lujza téren

Az 1990-es évek elején szövetségbe tömörült ellátók összeállították a szociális
munka etikai kódexét. Megfogalmazták a
szociális munka célját: az egyének, családok, és közösségek nélkülözésének elkerülését, hátrányos helyzetük enyhítését. A szociális munkás feladatává tették
minden olyan intézkedés, politikai állásfoglalás és gyakorlat megelőzését, amely
kliensek bármely csoportjának negatív
megkülönböztetését eredményezheti.

Részletek első Alapító Okiratunkból
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25 éves történetünkre visszatekintve
büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt
időben nem csak részesei, hanem formálói és alakítói is voltunk annak az ellátórendszernek, mely a felszínre került
markáns társadalmi probléma – a hajléktalanság - kihívásaira adott válaszokat.

KRONOLÓGIA
A Menhely Alapítvány történetének időrendi áttekintése
1989

Megnyitjuk a Vajdahunyad utcában az éjjeli
menedékhelyet

1990

Létrehozzuk a Hajléktalan Gondozási Központot
az otthontalan emberek egyéni és családgondozása céljából
A Vajda idősek otthonába beköltöznek első lakóink

1991

Átmeneti szállást nyitunk dolgozó férfiak részére
a Vajdán

1992

Ügyfélszolgálati Irodába költözünk, ezzel kezdetét
veszi az intézmények és funkciók szétválasztása

1993

Megjelentetjük a Fedél Nélkül utcalap első számát

1994

a Práter utcában hozzuk létre Magyarország első
nappali melegedőjét
Föláll 24 órás működésű Diszpécser Szolgálatunk

1995

Megjelenik információs kiadványunk a főváros
hajléktalanellátó intézményeiről
A Diszpécser Szolgálat koordinálásában elindul
lakhatási programunk, a „bonos” rendszer

1996

A Vajdán „Kulcsos Ház” elnevezéssel rehabilitációs szálláshelyeket alakítunk ki
Átköltözünk saját ügyfélszolgálati irodánkba,
a kőbányai Mádi utcába
A Kürt utcában is nappali melegedőt nyitunk
Megjelenik első szakmai kiadványunk, a Kézikönyv
a szociális ellátásban dolgozók számára című tematikus gyűjteményünk
Álláskeresők segítésére „Európa Szoba” kezdi meg
működését Práter utcai nappali melegedőnkben

1997

„Nyitott Ház” nyitja meg kapuit a Kürt utcai melegedőnkben, mozielőadásokkal és rejtvényfejtő
klubbal

1998

Létrejön módszertani csoportunk oktatási, továbbképzési programok szervezésére, a hajléktalanság kutatására
Elindul a „Krízisautó” a közterületeken krízishelyzetbe kerülő emberek ellátására
Lábadozó férőhelyeket létesítünk a Vajdahunyad
utcai menhelyünkön kórházi ellátást már nem
igénylő hajléktalanok számára
Fölállnak utcai szolgálataink az Erzsébetvárosban
és a Józsefvárosban

1999

Rehabilitációs szálláshelyet hozunk létre gazdálkodáshoz értő, nyugdíjas otthontalan emberek
számára Ásotthalmon, Csongrád megyében
Módszertani csoportunk megszervezi a „Február
Harmadika” kutatást, az évente azonos napon
azonos kérdésekkel történő első adatfelvételt

2000

Elindul a „Jogvédő Fórum”, a hajléktalanságuk
miatt sérelmet szenvedő emberek jogi képviselete

2001

Lakhatási program indul Práter utcai nappali
melegedőnk koordinálásában, albérleti lakások
üzemeltetésével

2003

Diszpécser Szolgálatunk Közép–magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálattá alakul, és ellátja
a regionális diszpécser szolgálatok országos hálózatának koordinálását

2004

„Alkonyzóna” címmel megjelenik a Fedél Nélkül
utcalap szerzőinek első képzőművészeti és versgyűjteménye
Tagja leszünk a FEANTSA–nak, az Európai Hajléktalanellátó Szervezetek Szövetségének

2005

Első ízben települünk ki a Sziget Fesztiválra: interaktív játékkal adunk képet a hajléktalanságról

2008

Nappali melegedőt és csomagmegőrzőt nyitunk
a Vajdahunyad utcában
Indul a Külső–Ferencvárosi utcai szolgálatunk
Elvállaljuk a Szentkirályi utcában létrejövő „Tégy
az Emberért” Információs és Dokumentációs Központ működtetését

2009

Megnyitjuk a Könyves Kálmán körúton a főváros
segélyirodája melletti ügyfélszolgálatunkat

2010

Megszervezzük „Kulcs-tartó” néven telefonos
információs szolgálatunkat a lakásvesztéssel fenyegetett emberek számára
Mentálhigiénés tanácsadással, megrekedt élethelyzetű emberek számára indítjuk „Mozdonyfordító” programunkat
Csatlakozunk a Magdolna Negyed III. Programhoz,
a VIII. kerületi városrész-rehabilitációhoz
Figyelemfelkeltő, tolereancianövelő programok
szervezésére létrehozzuk Kreatív Csoportunkat

2011

„Kijárat” című programunkkal a büntetés–végrehajtási intézetekben tartunk tájékoztatókat a
szociális ellátásokról és a hajléktalanságról
Elindulnak „Lépjen Be a Nappalimba!” címmel
hajléktalan ember vezette városi sétáink
A fővárosi hajléktalanellátás magasabb színvonala érdekében a Fővárosi Önkormányzat támogatásával a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
közösen létrehozzuk a Fővárosi Hajléktalanügyi
Konzorciumot

2012

Kettőszázötven otthontalan ember számára délutáni ételosztást kezdünk nappali melegedőinkben

2013

Ügyfélszolgálati irodát nyitunk a Haller utcai
munkaügyi kirendeltségben
Az elfogadás, az előítéletmentesség és az esélyegyenlőség jegyében Rendhagyó Osztályfőnöki
Órákat tartunk középiskolásoknak
„Megálló” címmel probléma–feltáró, a kivezető
utakat kereső beszélgetéseket tartunk a hajléktalanságtól fenyegetett vagy rövid ideje hajléktalan
emberek számára

2014

Közterületen és éjjeli menedékhelyen élők munkába állását segítő tréninget indítunk szociális
munka és mentori támogatással a „Gyorsítósáv”
programban
12 fedél nélküli ember lakhatását biztosítjuk
mentori támogatással a „Sarokház”–ban, egykori
kőbányai ingatlanunkban

2015

Lakhatási tanácsadással és mentorálással segítünk ügyfeleinknek az „Úton” programban
Szenvedélybetegek átmeneti otthonát nyitunk
egyéni esetkezeléssel, a hajléktalanságból kivezető utak közös feltérképezésével
A „Sarokház”-ból albérletbe segítünk 12 embert
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A „Vajda3” udvari homlokzata

A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANÜGYI
KONZORCIUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL
A Fővárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (gesztor szervezetek) által
létrehozott Konzorcium 2015–ben is
folytathatta tevékenységét a budapesti
hajléktalanellátás összehangolt és hatékony működésének érdekében.
A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium célja alapvetően a közterületen élő
hajléktalan emberek ellátása azért, hogy
minél nagyobb eséllyel, és minél többen
tudják igénybe venni a különböző szállás
típusokat, és így jelentősen csökkenjen a
fővárosban közterületen éjszakázó vagy
életvitelszerűen ott élő személyek száma.
A Konzorcium lehetőséget biztosít arra,
hogy a fedél nélküli emberek ellátásban
résztvevő szereplők összehangoltan, egymás tevékenységét erősítve, a felmerülő
igényekhez rugalmasan alkalmazkodva
tudjanak szolgáltatásokat biztosítani.
A támogatott feladatok ellátásban közreműködő szervezetek folyamatosan
véleményezhetik, értékelhetik a gesztor
szervezetek döntéseit, javaslatokat tehetnek az ellátás továbbfejlesztésének
főbb irányaira, arányaira vonatkozóan.

A Konzorcium tevékenységei:
I. Diszpécser Szolgálat működtetése

8

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
a hajléktalanellátással kapcsolatos információkat, koordinálja az utcai szolgálatok működését, szakmai fórumokat
szervez, valamint figyelemmel kíséri a

Konzorcium működtetésében résztvevő
szervezetek teljesítését. Egyik kiemelten
fontos feladata a telefonos megkeresések, utcai bejelentések fogadása.
II. Krízisautók, speciális utcai szolgálatok működtetése
A Krízisautó a téli hónapokban 24 órában (a nyári időszakban alacsonyabb
óraszámban) működő szakszolgálat. Közterületen tartózkodó hajléktalan emberek ellátáshoz juttatásán, krízishelyzetek megoldásán dolgozik. November és
március között tevékenységeit speciális
utcai szolgálatok egészítik ki, melyek az
ellátási területükön kívül is mozgósíthatók. A feladatot a két gesztor szervezet
2014/2015, valamint 2015/2016 telén
négy partner, a Baptista Szeretetszolgálat, a BMSZKI, a Keresztény Advent
Közösség, és a Magyar Vöröskereszt bevonásával látta el.
III. Első befogadó szálláshelyek működtetése
A két gesztor szervezet a közterületen
élő hajléktalan emberek számára ún.
első befogadó férőhelyeket működtet, továbbá szerződést köt több szállásnyújtó szervezettel ilyen férőhelyek
biztosítására. E program keretében a szer1 487 fő
vezetek olyan alacsony
elhelyezése
küszöbű, jellegzetesen civil szervezea közterületen élő
teknél
hajléktalan emberek
igényeit figyelembe vevő férőhelyeket
biztosítanak, melyek elősegítik, hogy a
közterület helyett inkább e szállásokat
használják. A férőhelyek szállástípusonként más-más lehetőséget biztosítanak
a rászorulóknak, így alkalmazkodva a
különféle igényekhez. Az elhelyezéseket

éjjeli menedékhelyeken, átmeneti szállókon, valamint az önállóbb életvitelt lehetővé tévő külső férőhelyeken, pl. munkásszállókon valósítjuk meg, valamint
albérleti támogatás formájában tesszük
elérhetővé. 2015–ben is folytatódott azon
speciális elhelyezési lehetőségek biztosítása, melyek a legnehezebben kezelhető, halmozott problémákkal rendelkező
hajléktalan emberek számára próbálnak
szállást nyújtani, addiktológus, pszichiáter szakemberek bevonásával.
2015. április 1. és december 31. között a
Menhely Alapítvány tíz hajléktalanellátó
szervezettel kötött szerződést szállásférőhelyek fenntartásának kiegészítő
támogatására. A partnerek: Baptista Integrációs Központ, Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány, Hajléktalanokért Közalapítvány, Magyar Vöröskereszt Budapesti
Szervezete, Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület, Misszió Alapítvány, Rés
Szociális és Kulturális Alapítvány, Tiszta
Forrás Alapítvány, Twist Olivér Alapítvány,
és BMSZKI. A szerződöttek meglévő kapacitásaik terhére olyan szállásférőhelyeket
működtetnek, melyek elsődleges célja az
utcán élő hajléktalan emberek befogadása. Ezek a szállások gyakorlatilag feltétel
nélkül igénybe vehetők.
2015. január 1. és december 31. között a
fővárosban működő utcai gondozó szolgálatok által a Menhely Alapítvány konzorciumi felületén regisztrált hajléktalan
emberek száma 5 071 fő volt. A résztvevő
támogatott civil szervezetek férőhelyein összesen 1 487 fő kapott elhelyezést,
akik összesen 143 271 vendégéjszakát töltöttek a szállásokon. Az elhelyezett emberek több mint harmada legalább három hónapot a szállásokon töltött. Az
elhelyezésekben nem civil szervezetként
részt vevő BMSZKI férőhelyein 1 604 fedél
nélkül élő ember 104 171 éjszakát töltött.

Ágytakaró

Fővárosi támogatással működő krízisautók,
speciális utcai gondozó szolgálatok 2015-2016.
Szervezet

Szolgáltatás típusa

Szerződött összeg

Menhely Alapítvány

Krízisautó és Speciális utcai szolgálat

16 457 500 Ft

Baptista Integrációs Központ

Krízisautó

4 905 000 Ft

Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei

Speciális utcai szolgálat

2 016 000 Ft

Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete

Speciális utcai szolgálat

1 584 000 Ft

Keresztény Advent Közösség

Speciális utcai szolgálat

1 188 000 Ft

MA - szerződött összesen

26 150 000 Ft

A két gesztor szervezet, akár csak az előző években, 2015–ben is írt ki pályázatot
szociális munkások számára, mellyel
a speciális elhelyezési igényekkel rendelkező, alternatív megoldásokat igénylő,
nehezen motiválható ügyfeleik elhelyezéséhez kérhettek támogatást. A program 2014–2015. és 2015–2016. években
eddig lezajlott szakaszaiban összesen
49 ember kerülhetett a szükségleteinek
leginkább megfelelő szállásra, és kapott
hat hónapon keresztül intenzív szociális
munka támogatást.
A Menhely Alapítvány a hajléktalanellátáson kívüli férőhelyeket is támogat
az úgynevezett „Bonos rendszerben”.
E program keretében párok, illetve egyedülálló személyek elhelyezésére van
lehetőség munkásszállók kétágyas szobáiban. A rendelkezésre álló 100 férőhelyen 2015–ben összesen 329 különböző
hajléktalan ember 32 519 vendégéjszakát
töltött el. Egy–egy támogatott átlagosan
4 hónapot töltött el a munkásszállón.

Tanulságok –
további szakmai teendők
A program különböző elemeinek segítségével jelentős számú, korábban közterületen élő hajléktalan embert sikerült
hosszabb-rövidebb időre szállást nyújtó

intézményben, vagy más formában elhelyezni. Bízunk benne, hogy a Főváros
Önkormányzat továbbra is támogatja a
Konzorcium működését, hiszen a számok
is azt bizonyítják: a közterületen éjszakázó hajléktalan embereknek szükségük
van a speciálisan számukra fenntartott
szálláshelyekre.
Az új koncepció, a konzorciumi működés egyfelől lehetőséget adott arra,
hogy a résztvevő hajléktalanellátó szervezetek biztosítsanak a közterület helyett emberibb lakhatási körülményeket
a rászorulóknak és motiválják őket ezek
igénybe vételére. Másfelől új nézőpontot,
finanszírozási mechanizmust alakított
ki, amely megkövetelte az ellátóktól
a szakmai megújulást, az alternatív,
hatékonyabb gondolkodást. A közterület helyett emberibb körülmények biztosításával számokban is mérhető és
megkérdőjelezhetetlen eredményeket
értünk el. Az új finanszírozási forma, és
a hozzá kapcsolódó szakmai elvárás a
szerződött partnereket más és szorosabb
együttműködésre, valamint új szemlélet,
új módszerek bevezetésére, új szabályok
kialakítására ösztönözte.
A támogatott gondozások sorába már
eddig is egyre inkább a „nehéz esetek”,
az agresszív, szenvedélybetegségekkel
küszködő, nagyon rossz mentális és higiénés állapotban lévő, jellemzően több

Na nézze, milyen szép ágytakarót találtam! Este letakarom az ágyam a szállón.
Aztán előbb-utóbb lesz saját ágyam. Aztán fekszik majd rajta egy helyes menyecske is. Az fogja mosni ezt a takarót.
Mosolyog, mi? Na jól van, elég a hülyeségből, abból nem lesz kenyér. Kézcsók,
vigyázzon magára!

éve utcán élő fedél nélküli emberek kerültek be. A számukra nyújtott segítség,
az elhelyezésük és lakhatásuk tartós
megoldásának fókuszba állítása az az út,
melyen tovább kell haladni. Ezt segítik
elő a korábban bevezetett és a jövőben is
fenntartandó finanszírozási változások:
a speciális elhelyezést (páros elhelyezést,
mozgássérültek fogadását, pszichiáter,
addiktológus alkalmazását) vállaló ellátók differenciált támogatási rendszerének kidolgozása, valamint 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 legyen gyorsan elérhető, aránylag rugalmasan kezelhető forrás. Az esetleges változtatások irányának
meghatározásakor a gesztor szerveztek
mindig figyelembe veszik a szerződött
partnerek észrevételeit. Több résztvevő szervezet jelzése alapján aktuálisan
el kell gondolkodni a külső férőhelyek
havi támogatási összegének emelésén is.
A jelenleg biztosított pénzösszeg a megemelkedett albérleti és munkásszálló
térítési díjak mellett nem teszi lehetővé az ügyfelek számára, hogy tartósan
meg tudjanak tartani egy ilyen típusú
lakhatást.

Profizmus

A Fővárosi Önkormányzat és a Menhely Alapítvány

2011. november 3-án megkötött szerződése alapján finanszírozott férőhelyek 2015. április és december között

Szervezet

Szerződéses
összeg (Ft)

Teljesített vendégéjszakák száma
(2015. április-december) (db)

Baptista Integrációs Központ

4 430 000

Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány

1 584 000

1 203

20 300 000

33 129

Hajléktalanokért Közalapítvány

19 128

Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület

3 370 000

1 550

Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete

23 600 000

27 799

Misszió Alapítvány

2 395 000

4 161

Rés Szociális és Kulturális Alapítvány

3 817 000

5 414

Tiszta Forrás Alapítvány

1 760 000

2 727

Twist Olivér Alapítvány

1 622 000

3 500

62 878 000

98 611

Mindösszesen

Kora délután a csepeli gyógyszertárba
bemegy egy hajléktalan férfi, segítséget
kér, szállást keres.
––A gyógyszerész segítőkész, hívja a 112-t.
––A 112 tudja a rendet, hívja a csepeli rendőrkapitányságot.
––A csepeli rendőrkapitányság profi, hívja
a diszpécsert.
––A diszpécser gyakorlatias, megadja a
csepeli szálló számát és címét.
––A gyógyszerész immár szintén profi és
elirányítja az embert a szállásra.
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Diszpécser Szolgálatunk munkában

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.
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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 mint 750 intézmény adatait tüntetjük fel információs 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 2015 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 2015-ben 341
163 fő
hívás érkezett ügyele- 4770 éj munteseinkhez.
kásszállón
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 nél-

küli 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. 2014. november 1–jétől 2015.
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
329 fő – 32 519
biztosíthatták
vendégéjszaka
lakhatásukat, a szállódíj
fennmaradó kétharmad részét a téli hónapokban a fővárosi forrásból fedeztük.
A program második szakaszában a térítési díj felét, a harmadikban kétharmad
részét kellett lakóinknak önrészként befizetni. 2014. november 1. és 2015. október31. között a program megvalósításában szinte a teljes fővárosi ellátórendszer
közreműködött, 18 szervezet 32 intézményéből összesen329 embert utaltak be a
szociális munkások a munkásszállókra.
Lakóink a 12 hónap alatt összesen 32519
éjszakát töltöttek az általuk bérelt férőhelyeken.
A 2015. november 1-jétől induló új rendszerben ugyanígy 100 férőhelyet működtetünk két 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 163 embert utaltak be
a közreműködő szociális munkások a
bonos rendszerbe. Lakóink ebben a két

Juhász Ibolya: Eső

hónapban összesen 4 470 éjszakát töltöttek a munkásszállókon. 2014. december 31-én 75 ember lakott az általunk
bérelt férőhelyeken.
A közterületen talált rászorulók ellátásában együttműködünk az utcai szociális munkásokkal, krízisautókkal,
szükség esetén fertőtlenítést,
13 010 hívás
orvosi vizsgálatot szervezünk
fogadása
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. 2014/2015 telén Diszpécser
Szolgálatunk 37 budapesti és 9 Pest megyei utcai gondozó szolgálat, 4 speciális
utcai gondozó szolgálat, 3 krízisautó és

5 lábadozó intézmény munkájának koordinálását végezte.
2014. november 1. és 2015. március 31.
között összesen 2 019, közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberre vonatkozó bejelentés érkezett
a Diszpécser Szolgálathoz. A krízishelyzetek megoldásával kapcsolatban 3 321
alkalommal telefonáltak az utcai gondozó szolgálatok. Ebben az időszakban
558 emberrel foglalkoztunk, közülük 309
személlyel első alkalommal kerültünk
kapcsolatba.
Az utcai bejelentésekre 956 alkalommal ment ki a helyszínre krízisautó, vagy
speciális utcai gondozó szolgálat. A fennmaradó esetekben a Diszpécser Szolgálat
munkatársai - nagyon súlyosnak ítélve az
ügyfél állapotát -, azonnal értesítették
az Országos Mentőszolgálatot, vagy a területileg illetékes utcai gondozó szolgálatot.

Apa
––Jó napot! Keresem az apukámat, Budapesten van valahol, hajléktalan. Meg
tudná mondani melyik szállón lakhat?
––Sajnálom, mi nem rendelkezünk központi nyilvántartással. Nem tudom
megmondani, ki merre tölti az éjszakáit. De van egy üzenetközvetítő szolgáltatásunk, azt fel tudom ajánlani.
––Tudja, megházasodom, és szeretném az
apukámat meghívni az esküvőmre. Szeretném, hogy osztozzon az örömömben.
A nagybátyám azt mondta, nem biztos,
hogy jó ötlet ez 25 év után. De olyan
jó lenne, ha az apukám kísérne az oltárhoz!

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2015-ben
típus

szociális
ügyfél munkás

magánszemély

rendőrség

egészségügyi
egyéb
intézmény intézmény összesen

Utcai bejelentés

26

134

1 613

259

260

254

Konkrét személy elhelyezése

56

200

75

31

74

67

503

265

1 372

674

94

157

112

2 674

Az adatbázisainkban szereplő konkrét információ közvetítése

2 546

Az ellátórendszerre vonatkozó általános információk közvetítése

45

137

254

16

19

25

496

A Diszp. Szolgálat programjaihoz kapcsolódó információ közvetítése

76

5 544

119

41

45

111

5 936

“Keresik” szolgáltatással kapcsolatos hívás

341

32

38

200

8

13

50

Adományközvetítés

0

10

206

0

1

20

237

Egyéb hívás munkaügyben

0

152

82

8

11

16

269

Magánjellegű hívások
Összesen:

0

4

1

0

0

3

8

500

7 591

3 224

457

580

658

13 010
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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, az egyéni
szükségletekre reagáló adekvát szakmai
megoldásokat kínálni. A szolgáltatás
közvetett célja, hogy csökkenjen az utcán, közterületen élők száma, illetve a
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 BRFKval, a Fővárosi Közterület-felügyelettel,
a Polgárőrséggel, és az Országos Mentőszolgálattal. A bejelentéseket a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata
fogadja. A jellemzően
+36 1
lakossági bejelentések
közterületen, aluljárók- 338 4186 / 1
ban, házak bejáratánál,
lépcsőházakban tartózkodó hajléktalan emberekről tudósítanak, akikről
nem, vagy csak nehezen eldönthető,
hogy 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 éle-

lem, 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 ívelő tevékenységi skálán valósul
meg. Fontos alapelvünk,
371 szállíhogy sehol senkinek nem
tás intéz„osztogatunk” semmit,
de minden eszközt igyekménybe
szünk felhasználni annak
érdekében, hogy a krízishelyzetet elhárítsuk.
A szolgáltatás 24 órás működését a Baptista Szeretetszolgálat heti 50 órában,
a Máltai Szeretetszolgálat heti 14 órában
és a Menhely Alapítvány Krízisautója
heti 104 órában biztosítja. A szükséges források a Fővárosi Önkormányzat
támogatásából állnak rendelkezésünkre.
2014/2015 telén (2014. november 1-jétől 2015. március 31-éig) a Krízisautó 177
ügyeletet adott, 375 bejelentést kapott
és 229 alkalommal szállította valamelyik ellátó intézménybe a rászorulókat.
A hajléktalan emberek az esetek 68%-ban
éjjeli menedékhelyen, 21%-ában egészségügyi centrumokban, illetve lábadozóban 11%-ában pedig egyéb intézményekben kerültek elhelyezésre. 10 alkalommal
a szolgálat munkatársai mentőt hívtak
a kritikus állapotú
emberekhez.
2 799
Egy estén átlagosan
kiszállás
10 helyszínt kerestünk fel, összesen 374 helyszínre mentünk ki, 64 olyan helyszínünk volt, ahol
legalább tízszer megfordultunk. A legtöbbször, 34 alkalommal a Blaha Lujza
téren jártunk, ahol a Fővárosi Önkormányzat által tiltott területnek minősülő helyszínen élő nagyobb csoport
elhelyezésében próbáltunk segítséget
nyújtani.

2014/2015 telén 337 emberrel 762 alkalommal találkoztunk, 214 ember életkorát ismerjük, átlagéletkoruk 51 év.
A legidősebb ügyfelünk 85, a legfiatalabb
20 éves volt.
A korábbi évekhez hasonlóan 2015 nyarán is működött szolgáltatásunk. Ös�szesen 90 ügyeletet adtunk. 114 lakossági bejelentést kaptunk, 37 rászorulót
szállítottunk éjjeli menedékhelyre, vagy
orvosi vizsgálatot követően lábadozó férőhelyekre. Emellett a főváros területén
éjszakázni kényszerülő menekültek ellátásában is részt vettünk, 82 esetben
kerestünk fel azokat a helyszíneket, ahol
az éjszakáikat töltötték, és 114 embert,
jellemzően kisgyermekes családokat
szállítottunk védett szállásokra.
2015. november 1. és 2015. december
31. között 196 alkalommal bejelentés
alapján intézkedtünk, 481 esetben pedig már korábban megismert helyszíneinket látogattuk meg,
265
és nyújtottunk segítséget
az ott tartózkodóknak. 82
ügyelet
embert szállítottunk el a
Központi Régió településeinek utcáiról.
2015. január 1. és 2015. december
31. között lakossági bejelentés alapján 537 esetben szálltunk ki különböző
közterületekre, 2 262 alkalommal pedig
általunk korábbról ismert rászorulókat
kerestünk fel. 371 embert szállítottunk
a különböző intézményekbe, és 22 alkalommal hívtunk az általunk fellelt
emberhez mentőautót. 75 ügyfelünket
szállítottuk az egészségügyi centrumokba orvosi vizsgálatra, közülük 13 ember
kórházba került, 52 rászorulót a lábadozó intézmények vettek fel. 177, korábban
utcán élő embert éjjeli menedékhelyen
helyeztünk el.

„Vöröskereszt”
Sebészeti beavatkozás kellene a hajléktalan betegnek, mondja a háziorvos,
a mentő nem vitte el, magukkal sem
ment el, de így nem maradhat. Azt mondta, a Vöröskereszttel elmenne, de hát ez
a szegény ember azt hiszi, háború van,
és maguk tudják a Vöröskeresztet hívni…
Egy óra múlva: kijött a Vöröskereszt, és
elvitte kórházba! Ti ilyeneket is el tudtok
intézni? Azért megkérdeztem tőle, miért
pont a vöröskereszt? Azt mondta hét éve
ott adott vért, így persze teljesen logikus.
Talán megmentik a lábát. Köszönöm.

Krízisautónk munkában

Változatlanul nagyon megnehezíti
munkánkat, hogy a szabálysértési törvény módosításának, a közterületen való
életvitelszerű lakás szankcionálásnak
hatására a belvárosi területeken nagyon
nehézzé vált az otthontalan emberek felkutatása. Ügyfeleink közül sokan arról
számolnak be, hogy nincs stabil helyük,
mindig ott töltik az éjszakát, ahol rájuk
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. Az intézkedések hatására
a tiltott területeken nem lett kevesebb
fedél nélküli ember, csak kevésbé találjuk meg őket, és kevesebb segítséget
kapnak.
A hatósági intézkedések indoklása a
közterületi halálesetek megelőzése, de
sajnos általános, hogy a rendőrség, illetve a közterület-felügyeletek jelzéseiben

A Krízisautó helyszínlátogatásai a főváros kerületeiben
kerület
2009/2010
2013/2014
2014/2015

1
8
0
5

2
26
3
2

3
29
0
1

4
5
6
7
8
9 10
11 286 42 21 71 76 172
56 173 161 158 96 167 168
52 248 153 210 136 97 212

11
25
3
29

az érintett emberek állapotáról nem,
vagy csak meglehetősen pontatlan
információkat lehet kapni, hiszen az
ezzel kapcsolatban eljáró hatóságok
központi problémája az, hogy az illető
tiltott helyen van-e. Ehhez képest a fedél
nélküliek állapota nem kerül a figyelem
középpontjába, illetve egyre kevesebb
jelzés érkezik hivatalok, hatóságok részéről a nem tiltott helyen lévő, ellenben kritikus állapotú otthontalanokkal
kapcsolatban. Mindez veszélyezteti az
érintettek életét, testi épségét. A folyamat viszonylag jól követhető a Krízisautó
VI., VII., és VIII. kerületi kiszállásainak
ugrásszerű növekedésében:

12 13 14 15 16 17
19 30 452 33 84 20
3 113 205 48 55
5
3 149 246 24 41 12

18 19 20
4 17 12
52
8 66
36 30 38

21
6
6
7

22 23
2 40
1
7
2 11

Össz.
1486
1554
1743

SPECIÁLIS UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
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 napi
24 órában működő krízisautót a legkritikusabb esti-éjszakai órákban kisegítsék.
A Menhely Alapítvány - köszönhetően
a Fővárosi Önkormányzat e célra biztosított támogatásának – az elmúlt év
krízisidőszakában is megszervezte, koordinálta és finanszírozta a speciális
utcai gondozó szolgálatok működését.
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 saját speciális utcai gondozó szolgálat keretében végzett munkán kívül
alapítványunk 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 korábbi évekhez hasonlóan - a
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata végezte. A speciális utcai szolgálatok elsősorban a Regionális Diszpécser
Szolgálattól érkező bejelentéseket várják, ezek kapcsán teszik meg a szükséges
intézkedéseket.
A speciális utcai szolgálatok 2015-ben
összesen 924 bejelentést kaptak, és 401

esetben szállították a rászorulókat valamilyen intézménybe. Az elhelyezések legnagyobb része (227 alkalom, 57 %) éjjeli
menedékhelyekre történt. Egészségügyi
Centrumok 92 alkalommal fogadtak rászorulókat, a „Vajda
924 bejelentés,
3” Menhely lábadozójába 36 ember ke401 szállítás
rült, 46 esetben
ellátó intézpedig egyéb helyre
ménybe
(átmeneti szállóra,
nappali melegedőbe) kerültek a fedél
nélküli emberek.
Összességében elmondható, hogy az
öt szervezet 2015-ben is magas szakmai
színvonalon valósította meg a programot, jelentősen hozzájárulva a főváros
közterületein élő emberek helyzetének
rendezéséhez.
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UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
Az utcai szociális munkával a közterületen, fedél nélkül élő embereket kutatjuk
fel, és célunk, hogy segítségünkkel minél
többen felhagyjanak az utcai életmóddal. Ennek eléréséhez a segítő-segített
együttműködő kapcsolatára, különböző szociális ellátások igénybevételére
és elhelyezésre van szükség, de az utcai
szociális munkában mindig elsőbbséget
élvez a közvetlen életveszély elhárítása.
Utcai szociális munkásaink a Regionális
Diszpécser Szolgálat jelzései vagy egyéb
információk alapján, illetve az ellátási
terület bejárása alkalmával kerülnek
kapcsolatba a fedél nélküli emberekkel.
A munkavégzés során együttműködnek
más, elsősorban az ellátási területük határát érintő utcai gondozó szolgálatokkal,
a közös munkát pedig a téli krízisidőszakra megkötött együttműködési szándéknyilatkozattal is megerősítik.
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Az utcai munkát szolgálatonként két
főállású szociális munkás végzi, akik
heti 40 órában látják el feladataikat,
ezen belül a terepen töltött órák száma
legalább napi öt óra, amely tartalmazza
a jogszabályban előírt, téli időszakra vonatkozó 18 és 22 óra közötti időszakot. Az
utcai szociális munkások a terepmunkán
kívül naponta változó óraszámban háttérmunkát is végeznek, így előkészülnek,
adminisztrálnak, a szükséges eszközöket,
élelmiszereket szerzik be, ügyintéznek,
fogadóórát tartanak, team megbeszéléseken vesznek részt. Az utcai szolgálatok
rendelkeznek gépkocsival, mobiltelefonnal, számítógéppel, és elektronikus nyilvántartó programmal. Szükség esetén
takarót, élelmiszert, gyógyszert, kötszert,
ruhaneműt is biztosítani tudnak. Krízisidőszakban igyekeznek hetente többször
kapcsolatba lépni az utcán élőkkel, de
a ennek elmúltával is legalább heti egy
alkalommal felkeresik klienseiket.
Utcai szolgálataink alapvető finanszí-

rozási feltételeit a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal biztosította.
A Magyar Államkincstár 2015 őszén tartott helyszíni ellenőrzése mindhárom
szolgálatuknál a jogszabályoknak megfelelő szakmai és pénzügyi működést
állapított meg. Az Erzsébetvárosi és
a Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó
Szolgálatainkat ellátási szerződés keretében a helyi önkormányzatok is támogatták.
Az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó
Szolgálat ellátási területe a VII. kerület
közigazgatás területe. A kerület népességszámban és területben is a legkisebb
kerületek közé tartozik. Jellemzője, hogy
ez az egyik olyan kerület, ahol a legkevesebb zöldterület, park található. A hajléktalan emberek leginkább kapualjak,
üzletportálok, meleg kifúvók közelében,
köztéri padokon húzzák meg magukat.
Néhányan lakatlan házakban, pincékben
töltik éjszakáikat, amelyek védettebb és
stabilabb lakhatást tesznek lehetővé
számukra. Utcai Szolgálatunk háttérintézménye az alapítvány Kürt utcai nappali melegedője.
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat
2015 nyarán végzett
282 fő
helyszíni ellenőrzése
2 372 találkozás
során megállapította,
hogy „…a Gondozó Szolgálat az ellátási
szerződésben vállalt feladatait teljes
körűen elvégzi és a kliensek ellátását
magas szakmai színvonalon biztosítja.”
2015-ben a 282, utcán élő emberrel 2
372 alkalommal kerültünk kapcsolatba,
közülük 112 fővel először találkoztunk.
Összesen 2 124 alkalommal adtunk takarót, hálózsákot, élelmiszert, ruhaneműt vagy gyógyszert. A terepen túlnyomórészt férfiakkal találkoztunk (224
fő, 79 %), többségük nem rendelkezik
semmilyen rendszeres jövedelemmel,
gyűjtögetésből, vagy alkalmi munkákból

tartják fent magukat. Az elmúlt évben 46
embert helyeztünk el hajléktalanellátó
intézményekben: éjjeli menedékhelyekre, átmeneti szállókra egészségügyi centrumokba, lábadozókba kísértük őket.
Kritikus egészségi állapotú emberekhez
pedig 9 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 ellátásban. Nagyobb létszámú hajléktalan
csoportok találhatók itt, illetve alakulnak
ki rendszeresen a kerület nagyobb kiterjedésű zöld parkos területein, valamint a
forgalmasabb csomópontokhoz tartozó
aluljárók környékén. A metrómegállók és
a közlekedési csomópontok továbbra is
a közterületen élő emberek közkedvelt
tartózkodási helyei. 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.
2015-ben 192 utcán élő emberrel (81%a férfi) kerültünk kapcsolatba. 111 emberrel először találkoztunk. Rendszeresen
38 fővel voltunk kapcsolatban. Az elmúlt
évben 21 embernél sikerült elérnünk az
utcai életmód felszámolását, többségüket hajléktalanellátó intézményekben
helyeztük el: éjjeli menedékhelyekre,
átmeneti szállóra, hajléktalanok rehabilitációs intézményébe, lábadozó osztályokra, idős otthonba és nem szálló
típusú lakhatásba (albérlet, hazaköltözés, támogatott lakhatás stb.). Az utcai
munka háttérintézményét a Vajdahunyad utcai, és Práter utcai melegedők
biztosítják.
192 fő
1 757 találkozás

Ott megy

Utcai gondozó szolgálat munkában

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-Ferencvárosra ipari
és lakóterületek jellemzők, de megtalálható itt belterületi erdő, és a Duna
ferencvárosi partszakasza. Utcai szolgálatunk együttműködik a Belső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálattal.
Az utcai munka háttérintézményeként
a Práter utcai Nappali Melegedő biztosít-

Ott megy! - mondja az önkéntesünk, és egy bottal lassan poroszkáló, idős, ágrólszakadt férfira mutat. Jól van, nem kér semmit, hagyjuk békén, mondja a bácsi,
de azért beül az autónkba. Nagyon sovány. Kérdezem, hol lakik, azt mondja a Tessedik Sámuel utca 15-ben. Kérdezem, mit keres itt. Azt mondja, hogy éppen haza
tart. Akkor elvisszük, hányadik kerületben van?
Nem Budapesten lakik, válaszolja kicsit szemrehányóan, nem szereti a várost.
Bort keveset és csak minőségit iszik, és sok zöldséget eszik, mert az egészséges.
Honnan van kajája? - kérdem. Hát vesz - mondja. És honnan van pénze? Hát akkor
vesz, ha van pénze. Miért jött el otthonról? Mert szeret utazni - jön a válasz. Valami
megérzés okán megkérdem tőle, hogy bántották-e otthon? Fürkésző tekintet után
halk igen a válasz. Kivel lakik együtt ott a Tessedik Sámuel utcában? Faggatom
tovább, várva, hogy feltárul egy bántalmazásos történet. Hát egyedül válaszolja.
És most, ha hazamenne, ki lenne ott lakásban? Senki. Akkor ki bántotta? Senki mondja. És így tovább…

ja a működéshez szükséges feltételeket
(ügyintézés, fogadóóra, tisztálkodási
lehetőség, stb.). 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 szálláslehetőség felkínálása.
2015-ben 264 hajléktalan emberrel
találkoztunk, közülük 117-tel először.
Összesen 1 527 alkalommal kerestük fel

klienseinket, átlagosan napi 7 embert
látogattunk meg. Szorosabb gondozási kapcsolatban 35 emberrel vagyunk.
2015-ben összesen 1 933 alkalommal adtunk valamilyen tárgyi segítséget (takaró, hálózsák, élelmiszer, ruha és gyógyszer). Ellátottjaink túlnyomórészt férfiak,
jellemzően rendszeres jövedelem nélkül
élnek, gyűjtögetésből, guberálásból vagy
alkalmi munkákból tartják fent magukat.
Az elmúlt évben 25 embert helyeztünk
el különféle hajléktalanellátó intézményekben.
264 fő
1 527 találkozás

Majd holnap lépek egyet
Ma még nem megyek el magukkal orvoshoz.
Ha igazán rosszul leszek, úgyis szólok.
Most még nem mennék el szállóra.
Tudom, hogy jót akarnak, de még nincs
annyira hideg.
Ígérem, holnap elintézem az irataimat,
beadom a nyugdíjkérelmemet…
Még el kell intéznem ezt-azt. Most még
nem tudok lépni, felállni.

Val Morg: Face to Face

Most nem akarok semmit.
Köszönöm, hogy jöttek, csak hagyjanak
(ma még) egy kicsit hajléktalannak lenni.
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MENEKÜLTEKET SEGÍTŐ PROGRAMUNK
A fővárosi utcai gondozó szolgálatok munkáját is koordináló Diszpécser
Szolgálatunk június végén szembesült
azzal, hogy menekültek tömegei kényszerülnek éjszakáikat a főváros közterületein tölteni. Kisebb csoportokkal már
a tavaszi hónapokban is találkoztunk,
de ezek egy-két nap alatt elhagyták
a helyszíneket, június végére viszont kritikussá vált a helyzet, folyamatosan és
nagy létszámban töltötték menekültek,
köztük gyermekes családok éjszakáikat
Budapest utcáin. Egyértelmű volt, ezzel
nekünk dolgunk van, nem tehetjük meg,
hogy miközben a hajléktalan embereket
ellátjuk, a menekültekről nem veszünk
tudomást.
Július elején kértük az utcai gondozó
szolgálatokat hogy fokozottan figyeljenek saját területükre, és ha menekültekkel találkoznak, ezt jelezzék felénk,
hogy segítséget kérhessünk számukra
az ellátásukra szerveződő civil csoportoktól (Migration Aid, Segítsük Együtt a
Menekülteket, stb.).
Miután megszerveződtek az önkéntes
segítő pontok a pályaudvarokon, illetve
a II. János Pál pápa téren, a város különböző közterületein felbukkanó kisebb
csoportokat igyekeztünk az utcai gondozó szolgálatok segítségével eljuttatni
ezekre. Többször is előfordult, hogy teljesen váratlan helyeken, Kőbányán és
Józsefváros peremén bukkantak az utcai
gondozó szolgálatok nagyobb, 150-200
fős csoportokra.
Azokon a helyszíneken, ahol nagyobb
számban fordultak meg otthontalan
emberek is (Jászai Mari tér, II. János Pál
pápa tér, stb.), különös gondot fordítottunk ellátásukra, hogy ne érezhessék az
irántuk való figyelem csökkenését. Foglalkoztunk a két csoport közötti súrlódások, konfliktusok kezelésével is.
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A kezdetektől nagyon fontosnak tartottuk, hogy együttműködjünk azokkal az
önszerveződő civil kezdeményezésekkel,
melyek meghatározó szerepet vállaltak
a menekültek ellátásában. Igyekeztünk
folyamatosan figyelemmel kísérni a közösségi oldalaikon megjelenő információkat, problémákat, poharat, takarókat
vittünk oda, ahol éppen elfogyott. Tőlük
érkezett az első elhelyezést kérő hívás is,
július 7-én 2 nő és 4 gyerek elhelyezésében kértek segítséget. Őket Vajdahunyad
utcai szállásunk zsilipszobájában tudtuk
elhelyezni. Ebben a kicsi, két ágyas szobában ezt követően szeptember közepéig összesen 116 ember aludt, előfordult,

tokat láttak el a Keleti Orvoscsoport rendelője előtt. Augusztus közepétől a Migration Aid-del egyeztetve átvettük tőlük
Kezdeményezésünkhöz több hajlék- az esti, éjszakai órákban a szállásokra
talanellátó szervezet is csatlakozott elhelyezettek reggeli visszakísérésének
a nyáron ki nem használt részlegei meg- feladatát.
nyitásával. A Menedékház Alapítvány
Az önkéntesekkel rendszeresen tacsaládok számára biztosított szállást,
a Baptista Szeretetszolgálat férfiak el- lálkoztunk, kicseréltük az információhelyezését vállalta, az Oltalom Egyesület kat, egyeztettük a terveket. Meghívtuk
színháztermét nyitotta meg a rászoru- a Menedék Egyesület képviselőjét, aki
lók előtt. Kapcsolatba kerültünk azokkal tájékoztatott minket a jogszabályi háta civil szervezetekkel is, amelyek ugyan- térről, keretekről, megosztotta velünk
csak helyeztek el menekülteket. A ren- tapasztalatait a különböző országokból
delkezésre álló kapacitásokat augusztus érkező menekültek ellátásával kapcsoelejétől közös adatbázisban tartottuk latban.
nyilván. Az összefogásnak köszönhetően a Diszpécser Szolgálat július eleje és
A szerb határ lezárását, 2015. szepszeptember közepe között 77 nő, 132 férfi tember 14-ét követően önkénteseink
és 165 gyerek elhelyezésében működött hétvégenként a horvát határhoz szállították a Budapest-Bamako csoport által
közre.
összegyűjtött adományokat, illetve az
Speciális szolgáltatásként esténként ő önkénteseiket juttatták el kisbus�a Krízisautónk, vagy az utcai gondozó szal Zákányba, és segítettek az ott vászolgálatok autói, két szociális munkás- rakozó menekültek ellátásában. Ehhez
sal a Nyugati pályaudvaron, és alkal- az együttműködéshez csatlakozott az
manként a Keletiben nyújtott segítséget Age of Hope szervezet is, autóink adoaz ott dolgozó önkénteseknek. Szükség mányokkal megpakolva érkeztek meg
esetén szállítottuk a rászorulókat a szál- a szerb-horvát határon lévő tovarniki
lásokra, vittünk adományokat, betege- menekülttáborba.
ket szállítottunk a Keletiben dolgozó
orvosokhoz, segítettünk élelmiszeroszMenekülteket segítő önkéntes csoportásban, ruhaválogatásban.
tunk munkája a magyar-horvát határ lezárása, 2015. október 16. után sem szűnt
A Nyugati pályaudvaron tartózkodó meg, egy kb. 10 fős összeszokott csapat
menekültek számára próbáltunk fürdé- a mai napig együtt dolgozik, jelenleg egy
si lehetőséget biztosítani. A közeli Kürt középiskolai, menekült fiatalokból álló
utcai melegedőben lévő zuhanyzókat osztály magyarországi beilleszkedését
bocsátottuk rendelkezésükre, és kez- próbáljuk segíteni.
deményezésünkhöz július végétől több
melegedő csatlakozott. A program elég 116 főnek nyújnehezen indult be, a menekültek nagyon tottunk szállást,
bizalmatlanok voltak, a velük foglalkozó 374 főt helyezcivil segítők gyorsan cserélődtek, nehéztünk el civil
kesen tudtunk csak munkakapcsolatot szervezeteknél
kiépíteni velük, illetve közismertté tenni
a szolgáltatást. Összesen 5-6 alkalommal
sikerült csak menekülteket elkísérnünk
melegedőkbe, többségében a Kürt utcába. Augusztus közepétől, a Nyugati
tranzitban elhelyezett fürdőkonténerrel
megoldódott a helyben történő tisztálkodás, így erre a szolgáltatásunkra már
nem volt igény.
hogy egy házaspár 6 gyerekkel töltötte
itt az éjszakát.

Ezzel nem szűnt meg a Menhely Alapítvány önkéntes stábjának tevékenysége, a velünk dolgozók többsége vállalta
a további közös munkát. Segítettek, ahol,
és amiben tudtak: ruhát válogattak az
Auróra 11-ben, osztottak a II. János Pál
pápa téren, játszottak a gyerekekkel
a Keleti pályaudvaron, ajtónállói felada-

Az „Elfogadás Fala” tűzfalfestmény
1073 Budapest, Kürt utca 6.
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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, míg önállóan képesek lesznek a továbblépésre.
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A „Vajda 3” Éjjeli Menedékhelyen
nyáron 46, télen 52 férőhelyen fogadjuk
az éjszakára szállást kereső otthontalan férfiakat. A szálló este
301 fő,
6 órától reggel 8 óráig
17 553
tart nyitva. A pihenési
vendéglehetőség mellett egyszeéjszaka
rű vacsorát; főzési, ételmelegítési, tisztálkodási,
mosási, lehetőséget, indokolt esetben
egészségügyi ellátást valamint 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 2015-ben 301 különböző személy összesen 17 553 éjszakát
töltött. Átlagos életkoruk 59 év volt.

A Budapesti Hajléktalanügyi KonzorLábadozó, krízis részlegünkben az
cium együttműködési megállapodása utcai gondozó szolgálatok által fellelt fealapján a „Közterület helyett embe- dél nélküli férfiak számára biztosítunk
ribb körülmények” program (továbbiszállást a téli hónapokban.
akban: Konzorciumi program) keretében
A hozzánk kerülő rossz
86 fő,
4 068
első befogadó helye vagyunk a regisztrált
állapotú emberek napi
vendégfedél nélküli embereknek.
háromszori étkezést kapéjszaka
nak, állapotuk felmérését
„Vajda 3” intézményünk feladatait 16
követően számukra egészfős stáb látja el. A csapatban gazdas�- ségügyi ellátást, gyógyszereket, kötszeszony, orvos, nővér, pszichiáter, szo- reket biztosítunk. Szociális munkásaink
ciális munkás és kisegítő feladatokat segítségét vehetik igénybe irataik pótellátó személyzet dolgozik együtt. Heti lásában, jogosultságaik érvényesítésérendszerességgel tartott teamek, eset- ben, és amennyiben lehetséges, családi
megbeszélő, ill. szükség esetén személy- kapcsolataik rendezésében. Szociális
zeti csoportok adnak szakmai keretet munkánk legfőbb célja, hogy ezek az
az összehangolt működésnek. Az egyes emberek ne kerüljenek vissza az utcára.
munkaterületek egységes szempont- Az előző évhez hasonlóan, 2015-ben is
rendszer szerinti működtetése közös ér- jórészt pályázati támogatással működdekünk. A változó munkaállomásokon tettük részlegünket. 2015. április 30-ig
ellátott feladatok eredményeként, kol- 56, majd 2015 novemberétől az év végéig
légáink mindegyik szolgáltatástípusban újabb 30 férfit fogadtunk be. Az összesen 89 bekerült emberből 17-et korábbi
gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.

lábadozási időszakból ismertünk már.
A rászorulók átlagosan 7-8 hetet töltenek krízisrészlegünkön.
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, orvosi ellátás, gyógyszerellátás, mindennapos ápolói felügyelet, fodrászat, pedikűr, manikűr, gyógytornász,
napi háromszori étkezés, ruhapótlás,
kulturális programok.
Évről-évre több önkéntesünk vállal
idős lakóinkkal szabadidős foglalkozást
pótolva ezzel némileg az elmaradó kirándulásokat. Önkénteseink sétálnak,
beszélgetnek, játszanak a lakóinkkal,
meglepetés sütiket készítenek, bevásárolnak számukra. Közösen készítenek
a helyiségeket díszítő dekorációkat, és
ha szükséges, orvoshoz
31 fő,
is elkísérik őket.
8 718
Lakóink havi rendszegondozási
res jövedelmük 70%-át
nap
fizetik intézményi térítési díjként.
Az intézményünkben élők átlagéletkora jelenleg 68 év. Tavaly a 24 férőhelyen
31 különböző személynek tudtunk otthont biztosítani. Az eltávozott hét lakónk közül ketten rokonukhoz, egy-egy
fő más tartós-, ill. átmeneti ellátásba került át. Három kedves idős lakónk hunyt
el az év során.

„Vajda 3” Nappali Melegedőjét 2015ben összesen 27 555 alkalommal keresték fel. Legtöbbször, 7 308 alkalommal a
tisztálkodás lehetőséget vették igénybe
a hozzánk fordulók. 6 536 alkalommal segíthettünk ételmelegítéssel, 5 761 ízben
mosás-szárítással ügyfeleinken. Szociális
ügyintézés 4 469, kisebb csomag-, és értékmegőrzés 3 475 alkalommal történt.
Ruhapótlásban 3 277-szer segíthettünk,
Adományból származó ételből 1 509
adagot tudtunk a rászorulók körében
kiosztani. 2015-ben 228 új ügyfél jutott
a nagyobb csomagok huzamosabb őrzésére, tárolására is alkalmas, napi
301 fő,
20 forintért bérbe vehető szek17 553
rényhez. Melegedőnk önkéntevendég- sei jellemzően az adományként
éjszaka
érkezett ruhák válogatásában,
a raktári rend fenntartásában és
az ételadagok kiosztásában segédkeztek.

Kulcs
Tudja, milyen idegesítő volt, amikor a feleségem benne felejtette a zárban a
kulcsot? Kopogtam, csöngettem, aztán kijött, kinyitotta, én meg még egy ideig
dohogtam. Megfürödtem meló után, de aztán ott állt a konyhában, a válla fölött
megnéztem, mi lesz a vacsora... És akkor már mosolygott, mert mondtam, hogy
jaj, Életem, ne csináljuk... Ejj, a fenébe, ez a boldogság!

Zseb
Annyi mondatot hallottam már itt, ami csiszolt rajtam, megváltoztatott, felvidított, elcsüggesztett...
De olyat, ami annyira egyszerű, mégis súlyos, csak most, amikor ezzel fordult hozzám egy régi kliens: „Nézze, nekem már jó, zsebre tehetem a kezem!”-így mutatva,
hogy nem kell szekrény, bekerült valahova, ahonnan nem kell hurcibálni a cuccát
reggel, behozni hozzánk, és este vissza az egészet. Önfeledten melengetheti a kezét
a zsebében, nincs benne az egész ingósága, a fél élete...

A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorciumi
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.

Egy este a „Vajdán”
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PRÁTER UTCAI NAPPALI MELEGEDŐ
Nappali melegedőnk az alapszolgáltatásokon túl olyan programokat és
lehetőségeket kínál, melyek elősegítik
ügyfeleink reintegrációját; 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 mindennapjait. Alapszolgáltatásainkkal 2015ben 345 nyitvatartási napon álltunk a
betérők rendelkezésére. Hétköznap és
hétvégén is napi 6 órában fogadtuk ügyfeleinket. Melegedőnkben lehet tisztálkodni, mosni, étkezni, pihenni, olvasni,
szabadidős tevékenységeket folytatni.
2015-ben összesen 37 113 alkalommal
kerestek fel az otthontalan emberek
minket, a napi átlagos forgalmunk 108 fő
volt. Legnépszerűbb szolgáltatásunk az
étel- és italosztás volt. Naponta 80-100
adag tízórait adtunk reggelire. Hétfőn108 ügyfél
ként egy étterem jóvoltából menaponta,
leg ebéddel is tudtunk szolgálni.
9 833 ügyinté2015-ben naponta átlagosan 29
zés 2015-ben
fő tisztálkodott nálunk, az ehhez
szükséges eszközöket biztosítani tudjuk.
Adományba kapott szárítógépünkkel
megoldódott a ruhák gyors megszárítása is. Melegedőnkben lehetőség van
vasalásra, ezt szolgáltatást jellemzően
az álláskeresők, illetve valamely rendkívüli eseményre (tárgyalás, temetés, stb.)
igyekvők vettek igénybe.
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Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásaink a fedél nélkül élők sajátos életformájából adódó problémák (pl. postacím
biztosítása) megoldásához nyújtanak
segítséget. 2015-ben a hozzánk fordulók 12 %-a vette igénybe ezt a típusú
szolgáltatást, számukra hajléktalan

igazolványokat állítottunk ki, beszereztünk továbbá anyakönyvi kivonatokat,
iskolai bizonyítvány másolatokat, kórházi zárójelentéseket. Személyi igazolvány,
lakcímkártya, adókártya pótlásához kértünk költségmenetességet. Az egyes
ügyintézéseket az ügyfél személyes adatlapján rögzítettük.
Az ún. kiegészítő szolgáltatásaink
a hajléktalanságból kivezető utak megtalálásában segítenek. A melegedő által
szervezett és lebonyolított programok,
pályázati projektek célja, hogy a nemrég otthonukat veszítetteket, illetve a
hajléktalanság veszélyében élőket olyan
segítséghez juttassuk, mellyel megállítható helyzetük további romlása.
Melegedőnk egyik speciális szolgáltatása az Álláskereső Iroda működtetése,
ennek keretében infrastruktúra biztosítása ügyfeleink számára álláskereséshez;
valamint alkalmi és állandó munkalehetőségek felkutatása.
Az Álláskereső Iroda 2015-ben hétköznap reggelenként fogadta ügyfeleit.
Tanácsadóink segítettek önéletrajz írásában, álláskeresési technikák elsajátításában, a megfelelő kommunikáció
kialakításában, munkahelyek felkutatásában. Ügyfeleink használhatják a telefont, a számítógépet, az internetet,
létesíthetnek e-mail címet. Az internethasználatot a mele68 fő elhelyez- gedő teljes nyitvakedési támoga- tartási ideje alatt is
tása
biztosítjuk. Ügyfeleink irodánk szolgáltatásait jellemzően addig vették igénybe,
míg az általuk megcélzott álláslehetőséghez hozzá nem jutottak, és elhelyezkedésük sikeres nem lett.
A Hajléktalanokért Közalapítvány és
a Magnet Közösségi Bank pályázati támo-

gatásának köszönhetően, 2015-ben 68 fő
munkába álló embert támogattunk.
Mindannyian részesültek élelmiszercsomag-támogatásban, 32 főnek egy havi
BKV-bérletet, illetve 28 főnek 20 000
forint összegű munkaruházati utalványt
tudtunk biztosítani. A támogatás megítélésének elengedhetetlen feltétele az
érvényes munkaszerződés bemutatása
volt.
A Práter utcai Nappali Melegedő koordinálja az alapítvány lakhatási támogatást nyújtó programját, amely
a Főváros támogatásával, valamint magánadományokból működik. A projektben olyan emberekkel dolgozunk, 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
44 fő lakhatási is rendelkeznek. A
támogatása
program támogatási
keretéből 19 fő, a velük költözőkkel együtt összesen 44 személy lakhatását támogattuk. Ügyfeleink
1-12 hónapon keresztül 30 000 - 240 000
forint összegű lakhatási támogatásban
részesültek.
Nappali Melegedőnk négy bérlakással rendelkezik, ezekből 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. Az elmúlt évben két lakásban nem történt bérlőcsere, a régi bér-

Lakásban!

lők a továbblépés esélytelensége miatt
2015-ben is lakhattak ott. A harmadik
lakásunk jelenleg üresen áll. Ide csak a
nyílászárók cseréje és a fürdőszoba felújítás után tudunk ügyfelet beköltöztetni.
A negyedik lakást 2011 őszétől egy pár
lakta. A pár egyik tagja időközben elhunyt, az egyedül maradt gondozottunk
folyamatos javításokkal, karbantartással
fenn tudja tartani az ingatlan állagát.
Minden lakónkkal évente új szerződést
kötünk.

A Práter utcai Melegedő a végállomása a Menhely Alapítvány legújabb, a Belső-Ferencvárosban vezetett városi sétájának. A sétát az otthontalanságot is
megtapasztalt volt ügyfelünk vezeti, aki
a melegedő szolgáltatásainak is köszönhette, hogy idővel kilábalt a hajléktalanságból.
Hétvégi nyitva tartásunkat immáron
több éve a lelkes, elkötelezett önkéntes
munkatársainkkal tudjuk biztosítani. Ők
készítik el és osztják ki a tízórait, segí-

tenek a tisztálkodás, a mosás-szárítás
lebonyolításában, az internet használatára tanítják klienseinket. 2015 nyarán
a Morgan Stanley Magyarország Elemző
Kft. önkéntes csapata kifestette a melegedőt, és számítógépet adományozott
nekünk.

Kész csoda
Ügyfél megérkezik, beregisztrál, szépen, csendesen kivárja a sorát. Másfél, 2 óra múlva sorra is kerül, de ő igazán türelmes volt!
Leül a szociális munkás elé, aki epedezve várja az úr kérdéseit, kéréseit.
––Jó napot kívánok, még nem jártam itt, de szeretnék kérni egy erkölcsi bizonyítványt.
––Rendben, uram, mi nem tudunk kiállítani önnek, de egy ingyenesítővel megkérjük és a hivatal megküldi Önnek a mi címünkre!
––Köszönöm ez nekem nagyon jó lenne!
Kollégánk kiveszi a fiókból az erkölcsi bizonyítvány nyomtatványt és a hozzá tartozó költségmentességi kérelmet.
Erre az ügyfél felkiált:
––Jajj, uram hát ez nagyon gyors volt! Már meg is érkezett az erkölcsim?

A Práter melegedő és iroda mindennapjai
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A Kürt ügyfélszolgálat

KÜRT UTCAI NAPPALI CENTRUM
Nappali melegedőnk célja, hogy szolgáltatásaival és szakembereivel az alapszolgáltatások biztosításán túlmenően,
az élethelyzetének javítására hajlandó
és képes hajléktalan embereknek segítséget nyújtson a közösen megfogalmazott, elérhető céljaik megvalósításához.
Intézményünkben a hajléktalan élethelyzethez szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére tömeges az
igény - élelemhez jutás, tisztálkodás,
mosás, alapvető ügyintézés - melyeknek alapszolgáltatásainkkal igyekszünk
megfelelni. Ugyanakkor az egyéni sorsok megváltoztatásához, a társadalmi
integrációhoz szükséges készségekkel és
képességekkel a hozzánk forduló emberek kisebb része rendelkezik, számukra
jelenthetnek segítséget speciális szolgáltatásaink, programjaink: jövedelmek,
jogosultságok ügyintézésének elősegítése, lakhatási, munkaügyi, álláskeresési
tanácsadás.
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Felméréseink szerint a hozzánk forduló hajléktalan emberek többsége
középkorú elvált vagy egyedülálló férfi,
8 általános iskolai végzettséggel vagy
szakmával rendelkezik, szívességi lakhatásban él, munkajövedelemmel nem
rendelkezik, és munkaképes állapotban
van. 2015-ben nappali melegedőnk és
ügyfélszolgálati irodánk napi látogatottsága is csökkent, ennek oka egyrészt a
működési és egyéb, külső feltételek megváltozása, pl. több ellátottnál az állami
többletfinanszírozás csökkenése, illetve
a hivatali ügyintézés egyszerűsödése, az
eljárások költségmentessége. Másrészt,
olyan kis létszámú, egyénre szabott
személyes segítő szolgáltatásokat vezettünk és vezetünk be, amelyekkel az
egyes egyének élethelyzetének javulását
igyekszünk elősegíteni. Ilyen a munkaügyi központtal közösen működtetett
segítségnyújtás, a „Haller,”az álláskere-

sésben történő segítés, a „Gyorsítósáv,”
a lakhatással kapcsolatos tanácsadás
és mentorálás, az „Úton” valamint a
különböző jövedelmek, jogosultságok
elérését célzó „kiemelt” ügyintézés.
A tavalyi év során nappali melegedőnket összesen 92 710 ember kereste
fel, átlagos napi ügyfélforgalmunk a 277
nyitvatartási napon 335 fő volt. Szolgáltatásainkat 7 022 ember vette igénybe,
ebből új ügyfél 1 511 fő volt. A legtöbben 2015. szeptember 28-án kerestek fel
minket, ekkor 415 ember járt nálunk. Intézményünk hétköznaponként reggel 8
órától 14 óráig tart nyitva, az év közepétől, az igényekhez alkalmazkodva szombatonként is kinyitottuk a melegedőt.
Épületünk fűtéssel, szellőzéssel ellátott és külön bejárattal rendelkező
pincerészében történik a reggeli ételosztás. Az előkészítő konyhánkon kívül
ügyfeleink rendelkezésére áll egy további melegítő konyha, és természetesen a
nappali tartózkodásra használható helyiségek is. Reggelire szendvicset, teát,
kávét tudunk adni, amit alkalmanként
adományokból pékárukkal, tejtermékekkel, gyümölcsökkel egészítünk ki. Az
ételek elkészítésében és kiosztásában
reggelente 4-6 önkéntes segít minket.
2015-ben átlagosan naponta 240 fő
reggelizett nálunk, összesen 66 702 alkalommal.
Melegedőnkben tisztálkodásra és mosásra is van lehetőség, a szükséges
naponta
eszközöket, tisztíátlagosan 335
tószereket biztosítügyfél, 240
juk. A Hajléktalaadag reggeli
nokért Közalapítvány pályazati támogatásából vásárolt ipari mosó- és szárítógép mellett
használhatók a forgótárcsás mosógépek és centrifugák is. 2015-ben 5 406

ember tisztálkodott és mosott nálunk.
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. 2015-ben 560 ember számára
tudtunk valamilyen ruhaneműt biztosítani.
Az intézményünket felkeresők részére
négy darab számítógépet biztosítunk,
melyeken jellemzően interneten böngésznek, leveleznek. 2015-ben 4 616 fő
élt ezzel a szolgáltatással.
Ügyfélszolgálatunkon naprakész információval szolgálunk a főváros területén található hajléktalanellátó intézmények működéséről, elérhetőségéről,
továbbá egyénre szabott tanácsadással,
ügyintézéssel és egyéb irodai szolgáltatásokkal igyekszünk hozzájárulni a fedél
nélküli emberek jövedelmi, lakhatási és
egészségügyi helyzetének javításához.

A Kürt utcai centrum épülete

Munkanapló szösszenetek
A virslit hiányolták sokan, mert egész
héten nem volt! K. István szóbeli panaszt
tett a tegnapi kollégára, mert ő a múlt
hét szombaton nem hívott rá mentőt,
pedig neki el volt törve a bokája, amit
később be is gipszeltek, de már elmúlt.
Ma a sípcsontja van eltörve, azt meg lábon kihordja. Hogy a jövőben, egy hasonló esetben jó döntést tudjunk hozni,
javaslom, hogy alkalmazzunk egy patológust, vagy minimum egy boncmestert,
ez utóbbi egy OKJ képzés. Én szívesen
elvégzem, ha beiskoláz a Menhely.

Egyszerűen besétált a Kürt ajtaján,
amikor visszaértünk. UK állampolgár,
Európát járja, 5 napja van Magyarországon. Ezelőtt Törökországban és Spanyolországban volt, azért jött ide, mert itt
olcsó a szállás. Eddig hostelben lakott,
de elfogyott a pénze, munkát akar keresni, de most beérné hajléktalanszállóval.
Hát jó, Dózsán volt hely, elvittük oda.

Ügyfélszolgálati Irodánk csütörtök kivételével minden hétköznap felkereshető, naponta három szociális munkás
segít a különböző ügyek elintézésében.
Számítógépes nyilvántartásunkban ös�szesen 23 774 aktív, az elmúlt öt
4 515 ügyfél,
évben minket legalább egyszer
1 436 új ügyfél,
felkereső ügyfél szerepel. 2015.
20 336 ügyinévben 10 340 alkalommal 4 515
tézés
különböző ügyfél (3 240 férfi –
72%, 1 275 nő – 28%) járt nálunk,
közülük új ügyfél 1 436 fő volt (982 férfi –
68%, 454 nő – 32%).
Irodánkban az év során összesen
20 366 db különböző ügyintézést kezdeményeztünk. Ügyfeleink hivatalos és
magánlevelezéseinek lebonyolításához
postacímet biztosítunk, 2015-ben 1 380

A kenyér 7:50- re ért ide, elakadt a sofőr.
Azt mondta, a Télapó miatt volt, mert
a rénszarvasai telekakálták az utcákat,
és ettől a körút teljesen járhatatlanná
vált. Minden autós rénszarvas citromon
csúszkált, jég és hó helyett. Ennek ellenére, mi 8:08-kor kinyitottunk és a
reggelit 9:30-ra kiosztottuk.

darab levelet adtunk fel, és több mint
6 500 darab hivatalos vagy magánlevél
érkezett postacímünkre.
Irodánk ügyintézéseinek jelentő részét az alapvető iratok beszerzésének
elősegítése teszi ki (személyi igazolvány,
lakcímkártya, adó- és TAJ kártya, ezek
összesen 8 189 db), de jelentős a hajléktalan igazolvány kiállítása is (3 996 db) is.
A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatásával 2015-ben is hozzá
tudtunk járulni a szakrendeléseken felírt
gyógyszerek és szemüvegek kiváltásához. A támogatási összeg csökkenése
miatt kevesebb embernek tudtunk segíteni, de így is 570 embernek recept, míg 570 recept-,
61 embernek szemüveg kiváltását támo- és 61 szemgattuk, csekély önrész vállalása mellett. üvegkiváltás

Lajtos Zoltán: cím nélkül

Irodánk 2015-ben nyújtott szolgáltatásainak megoszlása:
Információközvetítés, tanácsadás
Adókártya beszerzés
Lakcímbejelentés

Jan.

Feb.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

63

46

52

37

44

49

58

22

46

51

51

35

Össz.
554

18 993

1 422

191 166

137

142 159

178 157

166 147

146 133

222

179 162

171 166

140 100

2 003

32

18

20

9

14

12

9

7

17

16

7

12

173

Iskolai bizonyítvány

5

19

7

6

7

3

10

8

11

3

3

5

87

Csomagmegőrző jegykiadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

0

17

Fénykép készítéshez jegykiadás

7

13

12

4

4

3

1

2

3

4

5

3

61

Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása
Anyakönyvi kivonatok beszerzése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

10

10

13

0

0

0

0

0

0

0

22

6

61

9

10

9

5

11

3

6

4

7

8

9

7

88

Személyi igazolvány beszerzése

177

118

143

115

145

160

163

146

215

152

168

123

1 825

Lakcímkártya beszerzése

190

126

157

125

125

156

163

167

161

227

178

173

2 050

Hajléktalan igazolvány kiállítása, érvényesítése

413

303

371

282

286

325

350

287

416

343

350

270

3 996

TAJ szám beszerzése, pótlása

234

179

181

151

160

204

192

166

263

199

220

162

2311

Recept kiváltásának támogatása

133

161

158

0

0

0

0

0

0

10

75

43

570

7

6

9

3

4

6

3

2

2

6

7

5

60

68

57

57

50

59

57

55

39

66

73

65

47

693

Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egészségbiztosítás beszerzése
Társszervezetekhez való átküldés

12

10

7

7

3

3

3

2

4

4

2

1

58

Ruhajegy kiadása

26

37 341

40

34

29

0

0

0

25

32

33

16

272

Segélyjavaslat kiállítása
Postacím biztosítása
Összesen

14

10

14

8

1

5

5

2

8

3

18

9

97

639

521

562

473

288

421

447

316

404

394

427

405

5 297

2 256

1 793

2 025

1 462

1 345

1 605

1 668

1 333

1 942

1 643

1 840

1 424

20 336
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Könyves Kálmán körúti emlék

„KÖNYVES” ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
A Könyves Kálmán körút 84. alatti hajléktalan-ellátó komplexumban 2009-től
működő „Könyves” Ügyfélszolgálati Irodánkat 2015. június 30-án bezártuk.
A korábban az általánosabb, egyszerűbb ügyekre szakosodott Kürt utcai
Nappali Centrumban biztosított szolgáltatásokat kiegészítő, különösen a bonyolultabb, hosszadalmasabb ügyintézést igénylő itteni szolgáltatást egyrészt
a Haller utcai Munkaügyi Kirendeltségen,
másrészt a Kürt utcai bázison nyújtjuk
tovább.

tőség volt időpontkérésre, mely szolgáltatásunk igen népszerű volt, hiszen így a
már előre megbeszélt időpontban tudtuk
a hozzánk érkezőket fogadni - ezzel a várakozási idő lerövidült. Természetesen rövidebb ügyekben, vagy
A különböző pénzellátásokkal kap- ha az ügyfél ügye sürgős, időpont-egyezcsolatos segítséget tavaly is leggyak- tetés nélkül is fogadtunk bárkit.
rabban az önkormányzati vagy járási,
kerületi eseti és rendszeres támogatások,
2015-ben is terepgyakorlati helyet
illetőleg az egészségkárosodási ellátá- biztosítottunk a Menhely Alapítvány
sok intézésében kértek. Emellett szép és a BMSZKI közös szervezésében megvaszámmal az öregségi nyugdíjhoz, özvegyi lósuló szakmai továbbképzés résztvevői
nyugdíjhoz, a fogyatékossági támogatás- számára. Így a hallgatók közvetlen taA bezárás előzménye az volt, hogy hoz és az álláskeresési ellátások intézé- pasztalatot is szerezhettek a hajléktalan
mivel a velünk egy épületben működő séhez nyújtottunk segítséget.
ügyfeleknél előforduló különböző ellátákormányhivatal ügyfélszolgálatának
sok ügyintézésében.
ügyfélforgalma jelentősen megcsappant,
Irodánkban a postakezelés teljes
irodánkat is egyre kevésbé keresték fel. körű szolgáltatást jelentett: pénzutalA „Könyves” Ügyfélszolgálati Iroda munMegváltozott a fővárosi önkormányzati vány kivételével a postafiókunkra ér- katársai a bezárás után az Alapítvány
segélyezés rendszere, a támogatottak kező valamennyi küldeményt átvettük. más egységében folytatták a segíköre lényegesen szűkebb lett.
A hivatalos levelek értelmezéséhez, az tői tevékenységüket. A szolgáltatásokat
A „Könyves” fő profilja a hatévnyi ezekből eredő ügyintézéshez a szükséges a Kürt utcai Nappali Centrumban igyekműködés alatt változatlan volt: a bo- segítséget megadtuk.
szünk a továbbiakban biztosítani.
nyolultabb, hosszabb ügyintézést igénylő
Péntekenként postaügyeletet tartotügyekben való hathatós segítségnyújtás. tunk, amikor is egy asszisztens kolléga
1 832 ügyintéA 2015-ös esztendőben összesen 1 833 fogadta az ügyfeleket. Irodánkban lehezés, naponta 19
ügyfél
alkalommal keresték fel ügyfélszolgálatunkat, így egy nap átlagosan 19 főt
fogadtunk. Legtöbben 2015. január 19-én
látogattak el hozzánk: aznap 37 főnek
nyújtottunk segítséget.

A „Könyves” egy napja
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A „Haller” munkában

„HALLER” ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA
„A szolgáltatás házhoz megy” elnevezéssel első ízben 2013. év elején indult programunk a IX. kerület, Haller utca 6. alatti,
a fővárosban tartózkodó hajléktalanok
fogadására szolgáló munkaügyi kirendeltségen. Szükségességét az indokolta,
hogy a kirendeltségnél megjelent álláskeresők számos esetben nem jutottak el
olyan szociális szolgáltatást nyújtó intézménybe, ahol a jövedelemnélküliségből,
hajléktalanságból adódó súlyos problémáit komplex módon tudják kezelni, és
ezek megoldásában képesek segítséget
nyújtani.
Kihelyezett ügyfélfogadásunk hamar
népszerűvé vált, ami a kezdeti napi tízfős forgalom fokozatos növekedésében,
a visszatérő ügyfelek egyre nagyobb számában mutatkozott meg.
Az emelkedő ügyfélforgalomra, az ügyek
bonyolultságára tekintettel 2015 második felében az addigi heti két ügyeleti
napot - köszönhetően a Hajléktalanokért
Közalapítvány pályázati támogatásának három napra tudtuk bővíteni.
2015-ben így a százat meghaladó
ügyeleti napon közel 2 000 esetet regisztrálhattunk a Haller utcai kirendeltségnél rendelkezésünkre álló irodában.
A kezdetben túlsúlyt képező egyszerűbb
ügyintézésekkel szemben, tavaly 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. Segítettünk a munkavállaláshoz szükséges feltételek megteremtésében: iskolai bizonyítványok,
munkahelyi igazolások beszerzésében,
szálláskeresésben, önéletrajz írásában.
Ezt az időszakot a közfoglalkoztatás
kiterjesztésével kapcsolatos tennivalók
határozták meg.

Jellemzővé váltak olyan esetek, amelyekre a korábbi években csak elvétve
akadt példa. Köztudott, hogy a mi ügyfeleink jó része küzd különféle betegségekkel, mentális állapotuk, körülményeik miatt foglalkoztathatóságuk gyakran
ütközik akadályba. Egészségkárosodottak, de nem akkora mértékben, hogy ennek okán ellátáshoz jussanak. Ezekben
az esetekben a munkaügyi kirendeltség
munkatársaival közösen próbáljuk elérni, hogy az álláskereső ne kerüljön ki a
rendszerből, egészségi állapotának megfelelő munkahelyet találjon. Mi magunk
is alkalmazunk olyan kollégákat, akik
a szabad munkaerőpiacon nagy valószínűséggel nem, de még a nagy közfoglalkoztató cégeknél is csak kevés eséllyel
boldogulnának. Alapítványunk különféle intézményeiben, szociális munkások
mentorálása mellett azonban kiválóan
helytállnak. Mindannyian a Haller utcai
munkaügyi kirendeltség ügyfeleiként kerültek látókörünkbe, az itt ügyelő szociális munkás segítségével és ajánlásával
vált lehetővé foglalkoztatásuk.
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. Tervezzük,
hogy az álláskeresők 2016-ban elinduló
képzéséhez szociális munkával, egyéni
esetkezeléssel, intenzív segítő munkával
járulunk.
A 2013-as indulásunk alkalmával megfogalmazott célunkhoz, hogy lehetőleg
minél több ügyfelünk érje el segítségünkkel a munkajövedelem megszerzését, úgy véljük idén is közelebb jutottunk.
750 fő,
10 százalékuk
új ügyfél

Dvorcsák Gábor:
Sekély, lagymatag
sekély lagymatag kezek
és lelkek sekély zsebek
a test olló eldobált cérna
lógva a vállfán gardróbok
mélyén nyűtten a zsebbe
süllyedve könyékig
ugat az éjszaka csahol
és felnyüszít néha
kitágult pupillával
hallgatott nevetések
s mint metronóm
hangzik - gnóm a
seholban sem vastag talpú bakancs
és a suhogó gumibot
elfelejtett nevek
által hagyott
tátongó űr a világ
java része
úgy múlik az idő
tompa koppanásokkal
mint vastag puha
talpakon a bot
reszelő lélegzetek
két ütés között
míg mázsás teher
a csend kifordított
lyukas nadrág - én
itt vagyok magamban
bent mégis valahol
messze innen
mint kidobált tárgyak
és üvegek egy konténerben
úgy csörömpölök
semmit nem értve itten
Művészeti pályázat
2014. november Vers 3. díj
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GYORSÍTÓSÁV
“Bízom önmagamban” - mondta a program egyik résztvevője, aki 64 évesen
került be a programba, éjjeli menedékhelyen lakott, és nyugdíja mellé szeretett volna jövedelemkiegészítést, hogy
el tudjon költözni a hajléktalanszállóról.
Jelentkezett egy ingyenes ingatlanközvetítő képzésre, már van bevétele a munkából, most átmeneti szálláson lakik és
albérletet keres. Bízik önmagában és a
jövőjében.
A program célja a munkerőpiaci reintegráció mellett, hogy a résztvevők
visszanyerjék önbizalmukat, tisztában
legyenek saját értékeikkel, tudásukkal, tapasztalataikkal, és a hajléktalan
ellátáson kívül más perspektívában is
merjenek, tudjanak gondolkodni, azaz
a hajléktalanságra csak mint életük egy
átmeneti állapotára gondoljanak.

A program célcsoportja a közterületen
és éjjeli menedékhelyen élő tartósan
munkanélküli emberek voltak. Összesen
39 ember pályázott a lehetőségre, közülük 13-an vehettek részt a programban.
10 aktív
álláskereső,
5 elhelyezkedő ügyfél

A program keretében, mintegy lépéselőnyt adva a reintegrációhoz, álláskeresési és életvezetési
tréning, valamint mentor segítette
a résztvevőket. A program maga nem
rendelkezett önálló anyagi forrásokkal a képzéshez, munkába álláshoz,
így nagy szerep jutott a kooperációnak a Menhely Alapítvány többi szolgáltatásával.

A programhoz a Hajléktalanokért Közalapítvány 1,5 millió forintos pályázati
A résztvevők közül 11 fő végzett támogatást nyújtott. Ebből finanszírozvalamilyen önkéntes munkát a prog- tuk a tréningeket és a mentori munkát,
ramban, 11 fő pályázott állásajánlatra, valamint a mobiltelefon költségeket a
ebből 10 fő ment el állásinterjúra, 5 fő résztevők álláskereséséhez és a mentohelyezkedett el.
rokkal való kapcsolattartáshoz.

Két tréner tartotta az álláskereső tréninget és öt mentor segítette a résztvevőket terveik kidolgozásában, döntéseik
meghozatalában.
A Menhely Alapítvány “Kürt” Nappali
Centruma biztosította a program helyszínét és az infrastruktúrát.
A programot segítő önkéntesek több
mint 370 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.
A Kazimir étterem 142 adag ebéddel
támogatta a tréningeket. A Caritas személyre szóló ruhaadománnyal járult
a program sikeréhez, az Adu Oktatási
Központ fodrásztanulói profi frizurák
elkészítésével segítettek az álláskeresőknek. A Morgan Stanley-től kapott
adomány számítógépeket munkahely
keresésére használhatták a résztvevők.
13 résztvevő,
2 tréner, 5 mentor,
11 önkéntes, 370
önkéntes munkaóra

A Gyorsítósáv tanfolyam képei
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Ügyintézés és tanácsadás

ÚTON - LAKHATÁST SEGÍTŐ PROGRAM
2015 novemberében kezdődött és várhatóan 2016. június végéig tart az “Úton”
lakhatást segítő integrációs programunk.
Célcsoportja a hajléktalanság veszélyének kitett emberek: vagy azok, akiknek
már életük során meg kellett tapasztalniuk a hajléktalanságot, vagy most
kényszerülnek hajléktalanként élni, azaz
hajléktalan szálláson, közterületen, lépcsőházban vagy egyéb nem lakás céljára
alkalmas helyiségben töltik éjszakáikat.

mint 70 ember kereste fel a lakhatási tanácsadásunkat. A krízisidőszakban a tanácsadásra jelentkezők jelentős részénél
volt szükség krízisintervencióra, azaz
azonnali elhelyezésre, természetesen itt
csak a hajléktalan ellátás illetve az ún.
“bonos rendszer” (támogatott lakhatás
munkásszállón) jöhetett szóba. Ha a kríziselhelyezés megoldódott, illetve nincs
arra szükség, a tanácsadáson felmérjük
a jelentkezők lakhatási körülményeit,
anyagi erőforrásait, személyes és intéz2015 november-decemberében több ményi kapcsolatrendszerét.

Az egyéni tanácsadás során az általuk
kitűzött célokhoz kapcsolódóan együtt
tervezzük meg a megteendő lépéseket.
Albérletbe költözéshez vagy a hajléktalanság elkerüléséhez csekély összegű támogatásra, legfeljebb 60 000 Ft erejéig
pályázhatnak a résztvevők. A program
a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatásának köszönhetően
indulhatott el.
70 ügyfél az első
2 hónapban

TANFOLYAM
Sokéves gyakorlatunknak megfelelően 2015-ben is tartottunk továbbképzést
szociális munkásaink közreműködésével
a hajléktalanellátásban, a gyermekvédelemben és más szociális területen dolgozó kollégák számára.
A tanfolyam a BMSZKI szervezésében,
„Jogosultságok és ellátások ismertetése, alkalmazásuk a szociális mun-

kában” címmel zajlott, egy 48 órás, 50
kreditpontot adó elméleti és gyakorlati
modult tartalmazott. A képzésen 22 fő
vett részt.

nyújtott ellátásokon át, a foglakoztatást
elősegítő támogatásokig mutattuk be a
vonatkozó aktuális joganyagot.
Az egyes előadásokon elhangzott témákat az ügyfélszolgálati irodánkban töltött
Az iratpótlással kapcsolatos tudniva- terepgyakorlat során dolgozhatták fel
lóktól, a közigazgatási hatósági eljárás a hallgatók.
szabályain, a munkanélkülieknek, egészségkárosodottaknak, családosoknak

KÉZIKÖNYV
Immár tizenöt éve jelentetjük meg
a szociális segítő szakmában dolgozó kollégák számára összeállított éves Kézikönyvünket. A 2015. évi átdolgozott kiadásunkat az eddigieknél is több hasznos linkkel,
a gyakorlati segítést könnyítő szövegmagyarázatokkal láttuk el. A korábbi évek
hosszú, és gyakran nehezen áttekinthető, kevésbé felhasználóbarát verziója

helyett egy rövidebb, lényegre törőbb
kiadást készítettünk Ezúttal is tematikus szerkesztésben mutattuk be, hogy az
egyes élethelyzetekben, pl. gyermeknevelés, tartós betegség, munkanélküliség
esetén milyen támogatási rendszer segítheti a családokat vagy egyéneket. Célunk továbbra is az eligazodást segíteni
a különféle ellátórendszerek, jogszabá-

lyok és hatósági eljárások útvesztőjében,
végigkísérni egy-egy ügyintézési folyamatot a jogosultsági feltételek tisztázásától a jogorvoslati lehetőségig.
A kézikönyv honlapunkról letölthető.
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Csoportkirándulás a Tátrában

SAROKHÁZ
2015-ben zárult le Sarokház programunk első ciklusa, melyben 12 tartósan
közterületen élő embernek adtunk lehetőséget arra, hogy kulturált lakhatási
körülmények között dolgozzon önmagán,
és jövőjén.
A programunkba alapvetően két irányból vártunk jelöléseket. Megszólítottuk
az utcán dolgozó szociális munkásokat,
hogy jelöljék azokat az ügyfeleiket, akik
alkalmasnak és képesnek tartanak programunkba való részvételre. Ezzel bárhuzamosan igyekeztünk a médián keresztül
megszólítani a lakosságot, hogy elérjük
azokat az embereket, akik valamilyen
módon már támogatnak közterületen
élő, éjszakázó embereket. Arra kértük
őket, hogy támogatottjukkal egyeztetve,
jelöljék őket a programunkba, és bekerülésük esetén se szakítsák meg vele a
kapcsolatot, hanem rajtunk, programunkon keresztül továbbra is támogassák
előrelépésüket. A program ideje alatt
összesen 40 embert jelöltek hozzánk.

tünk vele a programról, és meghívtuk
a házba - nézze meg, hol is lakhatna.
Azt reméltük ettől a megoldástól, hogy
egyrészt belepillanthatunk jelenlegi működésébe, másrészt az invitálással, és
a ház megmutatásával fel tudjuk ébreszteni motivációját a csatlakozáshoz.
A házban történő
beszélgetéskor álta12 lakó,
lában további ismer17 beköltöző
kedés zajlott, a beszélgetés végén minden jelöltnek személyre
szabott feladatot adtunk, amit a következő találkozásra kellett megoldania.
A feladatadással két dolgot szerettünk
volna felmérni, az egyik, hogy elfogadja-e a programban dolgozók iránymutatását, hajlandó-e velünk együtt dolgozni,
másrészt azt, hogy megvan-e a kellő motivációja. A házban történő beszélgetésre behívtunk a programba már felvételt
nyert sorstársakat, akik aktívan vettek
részt a beszélgetésben, és a jelentkező
értékelésében. A program ideje alatt a
12 férőhelyen összesen 17 fő fordult meg.

A program elején felvételt nyert emA bekerülés szokásos menete úgy zajlott, hogy először felkerestük a jelöltet bereket még a beköltözés előtt közös
azon a területen ahol szokásosan tar- munkára hívtuk. Az ingatlanra jócstózkodik, él. Részletesebben beszélget- kán ráfért a javítás, és helyrehozás. A

Kirándulás a Gellért-hegyre

28

közös munka jó alkalom volt az aktivitás beindítására, a kötetlen hangulatú
ismerkedésre, a bizalom építésére. Ez
idő alatt a reggeli és déli étkezésről mi
gondoskodtunk a résztvevők számára. A
közös munka során jobban megismertük
a résztvevőket, egyből kitűnt, hogy ki a
vezető típus, ki engedi magát irányítani,
ki az, aki megpróbálja magát kihúzni a
munkából. Ezeket a benyomásokat, később egy álláskeresési tréningen fel is
dolgoztuk.
Már a beköltözés előtt is megkezdtük
azokat a csoportfoglalkozásokat, amik
tulajdonképpen az ügyfelekkel végzett
munkánk szerkezetét adták. A beköltözés utáni 2 hónapban minden reggel
napindító, minden este napzáró csoportot tartottunk. Ezeken dolgoztuk fel
a megváltozott helyzet, életmód, életvitel okozta szorongásokat, problémákat.
Ekkor hangoztak el az olyan mondatok,
mint: „Nagyon jó volt itt aludni, csak
meglepődtem, hogy nem jön az első villamos, nem csikorog, amire mindig ébredtem.” „Reggel csak néztem a plafont,
és azt gondoltam, egyik napról a másikra
lakásba kerültem...”

Csoport szabadidőben és munkában

Tematikus csoportjaink a Dinamikus/
Szabálytudatosító csoportok, a Háztartásgazdálkodás csoportok, a Kézműves
élményfeldolgozó csoportok, és a Főzőcsoportok voltak. Hetente volt egy
kiemelt jelentőségű ún. nagycsoport,
ahol az összes bentlakó, és az összes
programban dolgozó munkatárs is részt
vett. Itt beszéltük meg a ház, a program működésével kapcsolatos alapvető
praktikus kérdéseket, és minden olyan
Programunk hangsúlyosan nem csak kérdést, ami nem ért rá egy tematikus
a pillanatnyi lakhatási nehézség le- csoportig, vagy egy egyéni beszélgetésig.
küzdésére szolgált, hanem célunk volt, A résztvevők továbblépését egyéni esethogy a bekerült emberek átgondolják kezelő szociális munkás is segítette.
a helyzetüket és tervet alkotva a jövő- A rendszeres programok mellett különjükre azon el is induljanak. Minimális féle tréningeket és közös kirándulácélunk volt, hogy a programot végig élők, sokat szerveztünk.
jobb helyre kerüljenek a program után,
Folytatásként a program tapasztalatait
mint ahonnan jöttek.
felhasználva, közterületen élő emberek
A feldolgozások, tervalkotások helye és számára hasonló lehetőséget teremtő
tere a rendszeresen tartott csoportfog- albérletben történő szálláslehetőséget,
lalkozások, és az időnként tartott tré- és a jelen programhoz hasonló támoganingek voltak.
tást indítottunk 6 fő részére.

A programban nyújtott lakhatás a Menhely Alapítvány tulajdonában levő, kőbányai ingatlan két lakásában valósult meg.
A lakások egyenként nagyobbak 90 négyzetméternél. Mindkét lakásban 3 szoba,
közös konyha, WC, fürdőszoba található.
Közös helyiségként az első lakásban a
szobákat és egyéb helyiségeket összekötő közlekedő, a másik lakásban a konyha
mellett kialakított közös étkező szolgál.

A X. kerületi ingatlant a lakhatási gondokkal küzdő szenvedélybetegek támogatott lakhatását biztosító intézményeként használjuk a továbbiakban.
Együttműködő partnerünk a projektben
a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus. Az intézmény szakmai programjának,
működésének kialakításában a Sarokház
programban szerzett tapasztalatokra támaszkodunk.

A projektbe bevont 17 ember közül a programidőszak végére
• 1 ember lábadozóba került
• 1 ember szenvedélybetegek rehabilitációs intézményébe került
• 1 fő idősek részére működtetett átmeneti szállóra költözött
• 2 fő éjjeli menedékhelyen alszik
• 3 fő nem tudott máshova menni, mint
közterületre
• 4 fő albérletbe költözött
• ketten egy, a program alatt megismert
patrónustól kaptak szálláslehetőséget
hosszútávra
• ketten munkásszállóra kerültek
• egy ember hollétéről nem tudunk.
Tátra
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MENHELY ALAPÍTVÁNY MÓDSZERTAN
A Menhely Alapítvány Módszertan
(MAMO) tevékenységével a szociális szakmai munkát hivatott megkönnyíteni.
Szakmai módszerek bevezetéséhez, új
szolgáltatások megszervezéséhez nyújt
szakértői segítséget; szociológiai kutatást, jogvédő és jogsegélyezési munkát
végez.
Új szakmai módszerek bevezetése
érdekében a sikeres 2015. évi modellkísérlet folytatásaként, a Konstantinápolyi
Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Ortodox Exarchátus Oikos – Segítőház
nevű szervezetével kötött megállapodás
alapján súlyos lakhatási problémával
küzdő (hajléktalan) szenvedélybetegeknek támogatott lakhatás szolgáltatást
kezdtünk szervezni a Sarokházban.
A Menhely Alapítvány korábbi, módszertani intézményi státuszának megszűnése ellenére szervezett szakmai
műhelyeket, és a szakmapolitika szempontjából fontos szociológiai kutatásokat, az alábbi programjai keretében.
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
harmadával újabb konzultációra is sor
került. A Hajléktalanokért Közalapítvány
és a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatának köszönhetően már nem csak
hétfőn, hanem csütörtökön is
tudtunk ügyfélfogadást tartani.
174 főnek
A jogsegélyszolgálatot 2015jogsegély
ben Budapesten hetente átlagosan 4-6 ügyfél vette igénybe, az év során
174 személlyel kerültünk így kapcsolatba.
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Működik „Kulcs-tartó” elnevezésű,
a lakásvesztés megelőzését célzó programunk. Ennek keretében jogász és szociális munkások közreműködésével, fizetési 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. 2015-ben 139 ügyféllel
dolgoztunk együtt a programban.
2015. évben a Magyar Nemzeti Bank
pályázati támogatásának a segítségével az Elszámolási törvény végrehajtása
kapcsán működtettük a „Kulcstartó
Plusz” programot, amely a devizahite-

lesek számára nyújtott tanácsadás volt.
A programban résztvevő kollégák sikeres
szakértői vizsgát tettek az MNB pénzügyi
fogyasztóvédelmi képzésén.
A „Tégy az emberért” Információs
139 jogi eset
és Képzési Közpon
tot 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 MAMO 2015-ben is gyűjtött információkat az ellátórendszer működésére
vonatkozóan a Február Harmadika
adatfelvétel-sorozat folytatatásával.
A „Február Harmadika” 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 igénybe
vevőkről, így lehetőség nyílik a változások követésére.
2015-ben a fővárosban és több mint
ötven vidéki nagyvárosban összesen
10 600, utcán élő vagy szállón lakó embert válaszolt a kérdésekre február harmadikán. 76 településről 224 szolgáltató
vett részt összesen a felmérésben.
A vizsgált évben tovább
10 600
nőtt a megkérdezett hajválaszadó,
léktalan emberek száma 74 település
így elérte, sőt meghaladrészvétele
ta a tízezret. Meglepetés
volt viszont a budapesti fedél nélküliek számának csökkenése. Miközben
vidéken továbbra is növekszik a közterülten élők száma, addig Budapesten
az adatfelvétel szerint több mint kettőszázzal csökkent.

A felmérés főbb megállapításai:

2015 FEBRUÁRJÁBAN
a fedél nélkül élők számának alakulása
Budapesten:
1 400 fő
1 100 fő
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

800 fő

A válaszadó fedél nélküli emberek kétharmada vidéken él

Tíz hajléktalan ember közül egy rendszeres, kettő alkalmi munkából él

Tíz hajléktalan ember közül ketten-ketten lakásban, vagy közterületen, négyen szállón laktak egy évvel korábban

Tíz hajléktalan ember közül hárman
fedél nélküliek, heten szállón laknak

Három hajléktalan ember közül egy
közvetlen gazdasági okot említ hajléktalanná válása okaként

Mindennapi Jogi Ismeretek képzés

3E PROGRAM
A Menhely Alapítvány „A hajléktalan
emberek esélyegyenlőségéért” (röviden
3E - Elfogadás – Előítélet-mentesség –
Esélyegyenlőség) programjával azt szeretnénk elérni, hogy a hajléktalan emberek jog- és érdekérvényesítő képessége
fejlődjön, kevesebb joghátrányt éljenek
meg, egyúttal azt is szeretnénk, hogy
a hajléktalan emberekkel szembeni előítéletek csökkenjenek. A program megvalósítása során együtt dolgoznak az Első
Kézből a Hajléktalanságról program és a
Hajléktalanok Jogvédő Fórumának munkatársai. A 3E programot a Norvég Civil
Támogatási Alap támogatja.
A Jogvédő Fórum részéről lehetőséget
biztosítunk a vidéken élő hajléktalan
embereknek is a Budapesten már 16 éve
működő jogsegélyszolgálat igénybevételére - személyesen, telefonon, e-mailben,
vagy akár skpye-on keresztül -, és hosszú
távú célunk, hogy a jogsegélyszolgálat
partnereinknél is intézményesüljön. A sok
embert érintő, vagy stratégiai fontosságú ügyekben készült beadványainkkal
a jogalkotásban és a jogalkalmazásban
előforduló anomáliákra hívjuk fel a
hatóságok figyelmét. Célunk továbbá,
hogy a hajléktalan emberek számára
speciális képzéseket tartsunk alapvető
jogaikról és kötelezettségeikről.
Az Első Kézből a Hajléktalanságról programelem keretében egyrészt tovább szélesítettük érzékenyítő programjainkat
(több résztvevő és több érintett), másrészt támogattuk a programba bevont
partnerszervezeteket bármely, a korábbi időszakban megismert programunk
„otthoni” megvalósításában.
A 2015-ben megtartott partnertalálkozókon a programmal kapcsolatos
tapasztalatcsere mellett igyekeztünk a
szociális ellátással és az érdekérvényesítéssel kapcsolatos témákat is meg-

tárgyalni szakértők közreműködésével.
Ennek keretében olyan témákat érintettünk, mint a menekültügy, a normatív
támogatási feltételek és jogszabályok értelmezése, a dizájner drogok megjelenése, a 2014. évi lakhatási jelentés, illetve a
szociális lakásügynökségek és a feltétel
nélküli alapjövedelem gondolata.

leknek - azaz újabb potenciális előadóknak - is bemutatni. Az Élő Könyvtár és
a Közösségi Ebéd programunk összevonásának eredményeként az érdeklődő
lakosság egy közös ebéd elfogyasztása
mellett ismerhette meg a résztvevő hajléktalan emberek személyiségét, életútját és terveit.

A partnerszervezetek által megvalósított programok között az elmúlt
évben szerepelt közös környezettisztítás, melynek során az ellátottak és a lakosság közös munkával tisztítottak meg
erdőrészeket, túraútvonalakat és városkörnyéki lakott területeket az eldobált
lakossági hulladéktól.
Szerveztek továbbá az ügyfelek jogi
képzésére és érdekérvényesítő-képességének fejlesztésére
irányuló programokat
687
résztvevő
– ezek között volt egy
14 alkalmas mentálhi- a pertnerek 58
3E eseményén
giénés képzés.
Több ízben kérték fel
a Jogvédő Fórum munkatársait az ügyfelek számára kidolgozott játékos jogi
képzés, a Mindennapi Jogi Ismeretek
megtartására is.
Rendeztek még több állomásos vándorkiállítást, melyeken az ügyfelek által
alkotott fazekasmunkákat tekinthették
meg az érdeklődő látogatók, sőt egy, a
hajléktalanság témájában írott drámapedagógiai mű is bemutatásra került,
érintettek előadásában.
A szociális szakemberek elhivatottságát
és tudását kívánta mélyíteni az a program, amikor is a hajléktalanellátó intézményben tartott rendezvényen a látogatók az intézmény működése mellett
magukat az ellátott személyeket is megismerhették.
Sikerült a Rendhagyó Osztályfőnöki
Órát iskolai igazgatókból és pedagógusokból álló közönségnek és helyi ügyfe-

A 3E program megvalósítása során szerzett pozitív tapasztalatokra és visszajelzésekre alapozva, az általunk kínált
tematikát átvéve és önállóan működtetve, több partnerszervezetünk tervezi
e programok folytatását.
Az elmúlt egy évben
• 16 alkalommal látogattunk el partnereinkhez, programunk helyi szinten
történő népszerűsítése és megvalósítása érdekében;
• 5 alkalommal szerveztünk találkozót
partnereinknek;
• 168 ügyfélnek nyújtottunk jogi tanácsadást a Jogvédő Fórum ügyfélszolgálatán;
• kidolgoztuk a Mindennapi Jogi Ismeretek c. játékos program két modulját;
• 126 ügyfélnek nyújtottunk e program
segítségével jogi képzést partnereink
intézményeiben tett látogatásunk
során;
• 2 505 főhöz jutott el érzékenyítő üzenetünk az Első Kézből a Hajléktalanságról
összesen 81 alkalommal megtartott
programja során;
• a partnereink, az általuk szervezett 3E
programokkal összesen 58 eseményen
687 résztvevőt és 238 ügyfelet értek el;
• 20 fő Élő Transzparens (a programokban szereplő hajléktalan ember) vett
részt a különböző előadásokon, csoportos képzéseken, városi sétákon;
• 50 fő érdeklődő részvételével folytattunk kerekasztal-beszélgetést.
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„Lépjen Be a Nappalimba!” - városi séta hajléktalan szemmel

Rendhagyó Osztályfőnöki Óra

ELSŐ KÉZBŐL A HAJLÉKTALANSÁGRÓL
formájában. A klubtagok így azután már
összeszokott csapatot alkotva tesznek
eleget az iskolai meghívásoknak.
A Rendhagyó Osztályfőnöki Órák iránti érdeklődés a többszörösére nőtt, ma
már saját kapacitásunk szab határt előadásaink számának. 2015-ben 42 intézményben 72 játékos előadást tartottunk
1985 diákot és tanárt
értünk el. Megmutat72 előadás
1 985 diák és
tuk magunkat továbtanár
bá egy nyári táborban,
három egyetemen,
eljutottunk hét vidéki városba (Vác,
Eger, Pécs, Kecskemét, Debrecen, Ócsa,
Kocsér), és programunkra igény volt az
IBM és a Marquard Média hazai dolgozóA programot 2013-tól a Norvég Civil Tá- inál is. Vácott, Várpalotán és hamarosan
mogatási Alap, a Hajléktalanokért Köz- Egerben is saját előadói csapat formálóalapítvány, valamint magánszemélyek dik, ahol az előadók képzését segítettük
és önkéntesek támogatták.
több ízben.

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 a
maga összetettségében látja, előítéletei
csökkennek. A hajléktalanság állapota
sok problémának a magva - ennek feltérképezésére vállalkozunk az EKH program
keretében. A programban közösen dolgoznak szociális munkások, hajléktalanságot megtapasztalt emberek, valamint
önkéntesek.

Az EKH-n belül népszerű az iskolai programunk, a „Rendhagyó Osztályfőnöki
Óra.” Ezeken az iskolások otthon nélkül
élt 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 szolidáris
felnőttekké válását segítjük, az érintett
előadók pedig önbizalmukban, emberi
méltóságukban megerősödve vállalják
önmagukat, és saját sorsukat is tevékenyebben akarják jobbá tenni.
Havonta találkozunk előadóinkkal, ahol
a gyakorlott óraadók az új jelölteknek
személyesen adják át tapasztalataikat
kommunikációs és szituációs tréningek
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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 sorstörténet, akiket ki
lehet „kölcsönözni” az életükre kíváncsi
embereknek egy személyes beszélgetés
erejéig. A beszélgetés során, a hallottakat végiggondolva, jobban megérthető a
helyzetük, és az érdeklődők elfogadóbbá
válhatnak irántuk.
Élő Könyvtár szolgáltatást 2015-ben 28
alkalommal 340 kölcsönző személynek
nyújtottunk.
A „Közösségi Ebéd”
340 kölcsönzés
ehhez hasonló progaz Élő Könyvram, mely során töbtárból
ben együtt beszélgetnek egy speciális
élethelyzetben élő - például hajléktalan emberrel.

A „Lépjen Be a Nappalimba!” – városi séta hajléktalan szemmel olyan
speciális idegenvezetés, ahol a túravezetők egyike hajléktalan ember, másikuk
szociális munkás. Segítségükkel a séta
résztvevői a hajléktalan ember szemszögéből láthatják 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.
2015-ben folytattuk Városi Séta programunkat. Kiváló hátteret teremtett ehhez
a Hajléktalanokért Közalapítvány alternatív foglalkoztatást
támogató pályázata,
12 városi séta,
mely biztosította a
225 túrázó
keretet a rendszeres
sétavezetéshez, és amely lehetővé tette
a túravezetők jelképes díjazását is.
Az év során 12 sétát vezettünk, két tapasztalati szakértő túravezetővel és négy
szociális munkással. Sétáinkon 225 fő
vett részt, a visszajelzések szerint értékes
érzékenyítő programot teremtettünk.
Régóta tervezett honlapunkat is elindítottuk a www.menhely-ekh.hu címen,
melyen keresztül az Első Kézből a Hajléktalanságról program egésze elérhető.

Dvorcsák Gábor: Tenger vihar előtt (részlet)

FEDÉL NÉLKÜL –
OTTHONTALAN EMBEREK MŰHELYE
A Fedél Nélkül az első magyar nyelvű
A lap indulása óta, 2015 végéig 2 663
utcalap, szerzői és terjesztői is otthon- terjesztőt regisztráltunk. 2015-ben 109
talan emberek, a lap kiadója a Menhely új terjesztő felelt meg felvételi beszélgeAlapítvány. Célunk, egyrészről hogy a ve- tésünkön, zömében csökkent munkakélünk kapcsolatba kerülő hajléktalan em- pességű, vagy a munkaerőpiacon hosszú
berek értelmes, hasznos tevékenységet ideje passzív ember, közülük 54-en mavégezhessenek; otthontalan alkotók meg- radtak munkában legalább egy hónapig,
jelenési lehetőséghez, terjesztőink, a lap 44 fő ma is dolgozik. Az év során összesen
árusításából jövedelemhez jussanak. 355 terjesztővel dolgoztunk, évi forgalMásrészről szerepet kívánunk adni a kö- munk 10 703 fő volt, átlagosan napi 42
zösségi társadalom felé nyújtott szolgál- fővel találkoztunk.
tatásoknak, fontosnak tartjuk a lap szerepét az előítéletek kezelésében, csökTerjesztői hálózatunk csökkenése megkentésében. Munkánkban az esetkeze- állt 2015-ben, az egy-egy napon dolgozó
lő és a közösségi szociális munka teljes terjesztők száma (130-160 fő) nem változott. Az év során 690 helyszíni ellenőrzést
eszköztárát igénybe vesszük.
végeztünk. A BRFK Közlekedésrendészete
A lappal kapcsolatba kerülő hajléktalan balesetvédelmi oktatásokkal segítette
emberek nagyobb része a terjesztésbe munkánkat, az ezen való részvétel kökapcsolódik be, zömében anyagi helyze- telező feltétele a teljes jogú terjesztői
tük jobbítása érdekében. Terjesztőink, igazolvány kiadásának.
néhány kivételtől eltekintve hajléktalan emberek, akik terjesztési szabályza2015-ben a Fedél Nélkül 201 545 péltunkat betartva, fényképes kitűzőnket dányban jutott el az olvasókhoz.
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
355 terjesztő
a szerkesztőségnek - saját hang109 új belépő
juk erősítéséért, lapunk példányait az olvasóknak - anyagi
javakért, közösségi munkát a
lakosság különböző csoportjai felé - a
sorstársaikat sújtó előítéletek mérsékléséért.

Lassan erősödik vidéki jelenlétünk, az
év során 17 vidéki településen is dolgoztunk, rendszeres a jelenlétünk 10 megye 14 városában, ahol összesen 22 terjesztőnk dolgozik.
megjelenik
Teljes forgalmunk ötöBudapesten és de zajlik a fővároson
17 városban
kívül.
Havi rendszerességgel szervezzük a Kiemelt Terjesztői Klubot, cél az együttlét, az összetartás erősítése, szabadidős
programokat szervezünk, az év leginkább
várt eseményére, a nyári táborra sok
terjesztőnk már februártól takarékoskodott. 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 önkéntes raktáros, postás, aprópénzbeváltó,
utcai ellenőr, mentor.

A Fedél Nélkül Karácsonya
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Az Év Alkotása 2014. díjátadó

A Fedél Nélkül mintegy nyolcvan alkotó hajléktalan emberrel tartott kapcsolatot 2015–ben. Kézirattárunkban
több mint hatszáz szerző jórészt
kiadatlan kéziratát őrizzük, web78 szerző
390 alkotás
oldalunkon több ezer már megjelent alkotás található. Szerzői
gárdánk zömében otthontalan
alkotókból áll. Az év során 78 szerzőnk
390 alkotását jelentettük meg lapunkban, ezzel juttatva hajléktalan embereket önkifejezési lehetőséghez.
Az utcalap 2004–ben hirdette meg folyamatosan futó Művészeti Pályázatát
otthontalan alkotók számára. 2015 végéig összesen 3 033 pályázat keretében 8329 218 pályázat,
pályamunkát kaptunk
850 pályaés 366 alkotó kedvű
munka,
69 alkotó
hajléktalan emberrel
kerültünk kapcsolatba. 2015-ben a 218 pályázat során 850
pályamunka érkezett hozzánk, mely
152 beadott munkával több, mint a ta-

Zenés felolvasás a Pszinapszison

valyi évben. 15 új szerző kapcsolódott lósítottuk meg. 2015 júliusában rendhaa programba, s összesen 69 különböző gyó aukción szerepeltek alkotóink,
alkotótól kaptunk munkát az évben. a Nagy-Somlói Borvidék Hunyadi PincéA nyertes pályázatok díjazására az év szete kérte fel alkotóinkat tematikus pásorán összesen 427 000 forintot fordí- lyázatára bor és természet kategóriában,
tottunk.
s az alkotóink által beadott pályamunkák közül 4 festmény talált gazdára. BuHavi díjátadó ünnepségeket az alko- dapesten pedig a Köles, A Reformkonyha
tók és az érdeklődők számára, a DocuArt galériáján volt látható válogatás alkotóKávézóban tartjuk, családi körben, al- ink munkáiból.
kalmanként 6–10 alkotónk részvételével.
Az előző évi sikerre tekintettel ismét
Az Év Alkotása 2014. díjátadó kereté- meghívást kaptunk a Pszinapszis nevű
ben az éves pályamunkák közül a többek rendezvényre, melyre most egy szeméközt Kukorelly Endre és Tóth Krisztina lyes történetet, élet-mesét vittünk a
nevével fémjelzett zsűri választotta ki az közönség számára két alkotónk közreÉv Versét, az Év Prózáját és az Év Grafi- működésével.
káját. Díjátadó rendezvényünknek 2015
A Színes Város Csoport által meghirtavaszán hagyományosan a Bálint Zsidó
Közösségi Ház adott helyet. Mintegy 60 detett tűzfalpályázat „Elfogadás Fala”
érdeklődő jelent meg a színpadi előadás- díjait alkotói gárdánk tagjai nyerték el,
sal, felolvasással tarkított eseményen. külön öröm, hogy az alkotás a szerkeszA Művészeti Pályázatunkhoz kapcso- tőség melletti tűzfalon, segítségükkel
lódó programjainkat 2015 évben már együtt valósult meg.
kizárólag lakossági adományokból va-

Pethő N. Gábor: Májusi fagy - részlet
...
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,

Az Év Alkotása 2014. díjátadón Fekete András, Pethő N. Gábor, Tóth Krisztina
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Még ha te úgy is érzed:
teljesen betölt a szerelem:
Fagy van.

Balatoni nyaralás

Állatkerti kirándulás

2015 végén két érdekes megkeresést
is kaptunk, mely a 2016-os évre nézve
izgalmas együttműködéssel kecsegtet.
A Balassi Intézet műfordító tanulói fordítanák le néhány költőnk versét, illetve
egy szakközépiskola magyartanára jelezte, hogy óráin Fedél Nélkül szerzők verseit elemzik, s hamarosan a diákok és
az alkotók találkozására kerülhetne sor.

A lap köré kitartó munkával szervezünk
egyre erősebb önkéntes közösséget. Az
előző évhez hasonlóan 2015-ben is közel
félszáz 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
Otthontalan emberek és önkéntesek szorosabb kapcsolatot tartva, nagyobb
közös munkájával működik a „Sztárok- önállóságot élvezve, nagyobb hatékonykal beszélgetünk” nevű projektünk, sággal tudnak dolgozni, képesek lehetmelyben szerzőink ismert személyisé- nek új készségeket elsajátítani, a már
gekkel készítenek interjúkat a lap számá- meglévőket fejleszteni. Minden csoport
ra: Pogány Judit, Törőcsik Mari, György vezetője egy-egy tapasztalt önkéntesünk.
Péter, Bródy János, Alföldi Róbert szólalt
Bevált az önkénteseinkkel való kapcsomeg a Fedél Nélkülben.
Kiemelten figyelünk olyan személyek lat erősítése céljából létrehozott Nyibemutatására is, akik munkájukkal, ered- tott Szerkesztőségi Ülések szervezése,
ményeikkel nyerik el megbecsülésünket. melynek során a következő hónapban
Hétköznapi hősiességüket jelképesen a lapra váró feladatokról esik szó. Az ülés
címlapszerepléssel ismerjük el, ilyen nyílt, azon a csatlakozni kívánó terjesztővolt Ferenczi Tímea mentőtiszt, vagy ink, szerzőink és önkénteseink egyaránt
Joó Beatris közösségi aktivista története. részt vehetnek.

A lap megjelenéséhez szükséges írott
anyagok beérkezésével érezhetően kevesebb problémánk volt, sokat nyerhetünk
önkénteseink saját ötleteinek megvalósításával is. Az év során szervezett mintegy harminc kisrendezvény megvalósításában egyre több szerepet szánunk nekik.
A jövőben terjesztői hálózatunk folyamatos fejlesztésén túl legtehetségesebb
szerzőink menedzselését kívánjuk erősíteni, célunk, hogy az őket megillető
helyen, a kortárs magyar irodalmi élet
krémjében említsék nevüket. Újabb saját
kiadású kötetet tervezünk, kiállításokat,
felolvasóesteket, író-olvasó találkozókat.
Művészeti tevékenységünk hosszú távú
erősítése érdekében művészeti mecenatúrát szervezünk.

Budapesti anzix
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!”

Haziel: Alkony az Adrián (2015. év különdíjasa)
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2015 ESEMÉNYEI, RENDEZVÉNYEI, KÖZLEMÉNYEK
A Menhely Alapítvány története során
mindig is törekedtünk közösséget létrehozni azzal a céllal, hogy csoportoknak,
szervezeteknek, különböző érdeklődésű
embereknek segítsünk érteni és megérteni a hajléktalanság nehézségeit, a
szakmai és nem szakmai segítségnyújtás
lehetőségeit. A szociális segítségnyújtás
mellett legalább ilyen fontosságúnak
tartjuk a különféle társadalmi rétegeket
érzékenyítő programjainkat. Munkatársak, önkéntesek, támogatók, baráti és
művészeti körök fognak össze minden
évben, hogy e célunkat is elérjük.

JANUÁR-FEBRUÁR
Az év első hónapjaiban három városi
sétát is tartottunk. A séták két szokott
útvonalon zajlanak, és a túravezetők
is ugyanazok, még sincs két egyforma
sétánk. A résztvevőknek alkalmuk nyílik, hogy az amúgy távoli, csak „látott”
problémával küzdő emberekkel elbeszélgessenek, privát mélységekig menő
kérdéseikre hiteles választ kapjanak. A
séták társvezetői, a szociális munkások
a társadalmi összefüggésekről, a szakmai
háttérről tudnak mesélni. A sokféle korosztályból, sokféle tapasztalattal érkező
túrázóink minket is jól megmozgatnak –
szeretünk együtt sétálva beszélgetni velük. Újdonság, hogy egyes sétákat már
nem csak megrendelésre, vagy saját
hirdetésünkben szervezzük: együttműködünk a BUPAP Egyesülettel is, akik
évek óta dolgoznak ki és vezetnek magas
színvonalú tematikus sétákat. Jó ennek
a csapatnak része lenni!
Az elmúlt évek után újra lehetőséget
kaptunk az adománykonyha működtetésére a Szimplakerti Háztáji Piacán.
Önkéntes csapatunkkal receptet vittünk,

hozzávalókat vettünk, majd kétféle étel- tatására elnyert pályázati támogatásból
ből 200 adagnyi ételt főztünk közösen, valósítottuk meg.
s azt adományért szolgáltuk fel a piac
vendégeinek. A gyűjtött bevételből a
munkavállalást segítő programunk, a ÁRILIS
Gyorsítósáv résztvevőit támogattuk.
„Az alsó tízezer” címmel Gyorsjelentésünket sajtótájékoztató keretében
MÁRCIUS
adtuk ki a 2015. február 3-i, immár 17.
országos hajléktalan adatfelvétel eredJelentkeztünk a magyar civilszervezete- ményeiről. A felmérés adataiból egyérket bemutató MACI-kampányba. A kam- telműen kitűnik, hogy egyre mélyül a
pány eszmeiségével egyetértünk, mely szegénység, egyre kilátástalanabb a
szerint: „A magyar civilszervezetek azért hátrányos helyzetű emberek sorsa. A
dolgoznak, hogy pozitív változást érjenek hajléktalan emberek munkába állási,
el szűkebb vagy tágabb környezetükben, megélhetési esélyei szűkülnek, a kiszolnem a profitra és a hatalomra hajtanak.” gáltatottságuk nő. Magyarország legnaRészt vettünk a márciusban indult a Civil gyobb vidéki városaiban a közterületeken
Utópia Egyesület szervezésében a társa- élők legalább ugyanannyian, de sok hedalmi figyelmet célzó „Tudtad-e?” kam- lyen jóval többen vannak, mint azok, akik
pányban is, ahol a hátrányos helyzetű valamilyen szállásnyújtó intézményben
csoportokat segítő szervezetekkel együtt töltik éjszakáikat.
karikatúra- és médiahirdetésekben szereA hónap második szombatján a József
pelhettünk. A társadalmi tények ihlette Attila Művelődési Központban tartott
rajzok a közösségi médiában és köztéri
„Pszinapszis 2015” pszichológiai nakiállításon is megjelentek. A több hóna- pokon mutattuk meg magunkat. Immár
pos kampány célja a társadalmi témák több éve vagyunk jelen az egyetemisták
egy-egy jellemző, érdekes tényének ki- és érdeklődők rendezvényén, amikor is a
emelésén túl az SZJA 1%-ok felajánlására workshopok közötti szünetekben várjuk
játékra és beszélgetésre az érdeklődővaló bátorítás is volt.
A Gyorsítósáv program résztvevőinek ket. Itt mindig jó alkalom nyílik a közös
álláskereséséhez több támogatást is kap- gondolkodásra a hajléktalanságról, a
tunk: a KAZIMIR étterem meleg étellel, társadalmi toleranciáról. Ez alkalommal
egy fodrásziskola végzős tanulói ápolt fri- kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt,
zurával, a Caritas divatos ruhákkal járult zenés felolvasást tartottunk, és életmesét
adtunk elő hajléktalan résztvevők segíta program sikeréhez.
Ugyancsak márciusban hirdettük meg ségével.
a sajtóban a Kulcs-tartó+ programot,
Három városi sétát vezettünk, majd
amit a lakáshitel adósság miatt lakás- a hónap végén a Nagy Civil Futávesztés veszélyébe került családok szá- son indultunk el csapatunkkal a
mára, a lakásvesztés elkerülése érdeké- „Tudtad-e?”-kampányban résztvevő más
ben indítottunk. Az ingyenesen igénybe civilekkel és a szentendrei Skanzen látovehető szolgáltatást a Magyar Nemzeti gatóival együtt. A rendezvény jó alkalom
Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Prog- volt az egyszázalékos felajánlások ösztönramja keretében a fogyasztók tájékoz- zésére is.

Standunk a Pszinapszison
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Elkészült a pörkölt a Szimplában

Történetek a Szigeten

Április végén újabb adománykonyhás
főzésre hívtak meg minket a Szimpla
Kertbe – ezúttal az adományok nyeresége közvetlenül a Kazinczy Élő Könyvtár
élő könyveit (tapasztalati szakértőit)
támogatták.
E hónap végén a Bálint Házban rendeztük meg a Fedél Nélkül utcalapunk
művészeti pályázatának hagyományos
éves ünnepségét. Itt adtuk át az Év Alkotása 2014. díjait, próza, vers és grafika
kategóriákban.
A rendezvényen az otthontalan emberek által 2014-ben beadott pályamunkák
legjobbjait a kortárs művészek alkotta
szakmai zsűri díjazta. A díjnyertes pályaművek elhangzottak, a képzőművészeti alkotásokból grafikai kiállítást rendeztünk. Az átadón mintegy 60 vendég
volt kíváncsi ránk. Köszönet a támogatásért: a Hajléktalanokért Közalapítványnak, a Bálint Háznak, a Sabres Cafénak,
magánszemély támogatóinknak, és Olvasóinknak!

MÁJUS
A hónap közepétől egy hónapig a Magnet Magyar Közösségi Bank KAP2015
programjában online és bankfióki felületeken volt lehetőségünk a bank
ügyfelei felé kommunikálni munkánkat.
A kampány eredményeként felajánlott
adományokat a lakhatást és elhelyezkedést támogató programunkra fordítottuk. Nagyon hálásak vagyunk a társadalmi felelősségvállalásban motiváló
Magnet Banknak és ügyfeleinek a közösségben gondolkodásért!

A Norvégminta Fesztiválon

JÚLIUS-AUGUSZTUS
Ez a hónap a Magyarországon áthaladó
menekült emberek segítése jegyében
telt. Az utcai gondozó szolgálatok és melegedőink kiemelt figyelmet és energiát
fordítottak a közterületre kényszerülő
emberekre, diszpécser szolgálatunk önkénteseink és szociális munkások szervezésével és koordinálásával segítette az
általában nehezen kezelhető helyzeteket.
Elsősorban magánszemélyek nagylelkű
adományainak köszönhetően hétköznapi javakkal is el tudtunk látni sok rászoruló embert.
Ezzel egyidőben ismét ott lehettünk
a SZIGET zenei fesztiválon, a Civil Faluban. Idén a megújult társasjátékunkkal,
a Tekergővel készültünk, amellyel a hajléktalan utcai lét bonyolult útvesztőit
mutatjuk meg és késztetjük elgondolkodásra a résztvevőket. A játékok mellett
volt lehetőség hajléktalan embereknek,
történeteik alapján személyes üzenetet
küldeni – ezt a lehetőséget nagyon sokan
ki is használták!
Nyár végére jelent meg negyedszázados fennállásunkat összefoglaló Fedél
Nélkül különkiadásunk. Az írásokban

kollégáink vallomásaival, régi dokumentumok feldolgozásával adtunk képet alapítványunk elmúlt 25 évéről.

SZEPTEMBER
A hónap elején részt vettünk a hajléktalanellátás országos konferenciáján Balatonföldváron, ahol kollégánkat, Sipos
Tündét kérték fel a szakma ifjú szociális
munkásai kerekasztal-beszélgetésre.
Egy igazán jól sikerült nap volt, amikor
a „Vajda 3” Otthon lakói és munkatársai
kirándultak Péteribe. Az őszi napsütésben kártyaparti és bográcsolás tette
jókedvűvé idősotthonunk lakóit és a
munkatársakat.

OKTÓBER
3-án indult a KÖLES a Reform Konyha
étterem jótékonysági akciója: tartós
élelmiszert gyűjtöttek a vendégek bevonásával hajléktalan emberek számára. Az
akció ideje alatt a Fedél Nélkül alkotókörének műveiből kiállítást is szerveztek a
galérián. A gyűjtött javakat a kör tagjai,
illetve közterületen élő emberek kapták
meg.

JÚNIUS
A hónap végén a Norvégminta Fesztiválra voltunk hivatalosak – itt társasjátékkal és beszélgetéssel vettünk részt
a tarka civil tömegben. A párhuzamosan zajló városi programok részeként 7.
kerületi sétánkat is megszerveztük az
érdeklődőknek.

A Civil Szeigeten
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NOVEMBER
A hónap elején fővárosi oktatási intézményekben és munkahelyeken ismét
meghirdettük adománygyűjtő akciónkat „Hozz zoknit!” címmel. A felhívás
ezúttal is sikeres volt, jöttek hozzánk
osztályok, munkahelyi közösségek, akik
maguk hozták el a gyűjtött javakat, nekik meg tudtuk mutatni intézményeink
életét, beszélgethettünk a hajléktalan
emberek körülményeiről, ezzel is támogatva a témára érzékeny gondolkodást.
A Felkai Béla-emlékdíjat 2012-ben elhunyt kollégánk emlékére hoztuk létre,
és adjuk át évente a szociális szakma egy
jeles személyiségének. A díjazás a fedél
nélküli emberek jelöléseiből, szociális
munkásokból, valamint volt munkatársunk családjából álló zsűri döntése
alapján történik.
A díj nyertese annak legmeggyőzőbb
történetnek a hőse, melyben a segítő
odaadása, elkötelezettsége találkozik a
segített ember elismerésével. 2015-ben
a Felkai Béla-emlékdíj nyertese Görög
Ferencné, a debreceni Refomix Nonprofit
Kft. szociális munkása lett. A műsoros
díjátadót, lelkes közönség részvétele
mellett, november 13-án tartottuk az
Auróra Közösségi Központban.
November közepén harmadik adománykonyhás főzésünkre került sor

Felkai Béla-emlékdíj 2015.

a Szimpla Kert Vasárnapi Háztáji Piacán.
Az önkéntesekből és munkatársakból
álló csapat remekelt – akárcsak a nagylelkű adományozók. Az adományokat a
munkába járó hajléktalan emberek támogatására fordítottuk.
A hónap végén sajtótájékoztatóval
egybekötött „fal-leleplezést” tartottunk.
Nyáron indult a Színes Város Egyesülettel
közösen meghirdetett pályázat, melyre
hajléktalan szerzők műveit vártuk. Az
Elfogadás Falára, a VII. kerület Kürt
utca 6. foghíjtelek tűzfalára a nyertes
pályaművek (Székely Attila grafikája
és Baranyecz János verse) kerültek fel
háznyi méretben. A cél, mely szerint
az otthontalan művészek mutassák be
gondolataikat az elfogadásról, kiválóan teljesült. Az érkezett pályaműveket
a Mika Tivadar Mulatóban rendezett kiállításon láthatták az érdeklődők.

DECEMBER
Hagyományosan újra Mikulássá váltunk december 4-én, amikor is erre az
alkalomra készített sajátos Mikulás-csomaggal leptük meg az autósokat Budapest-szerte. Akciónk célja adományok
gyűjtése és a figyelem felkeltése volt, a
pozitív visszajelzések alapján elmondhatjuk, ismét sikerrel jártunk. A gyűjtés teljes bevételének nyereségét (318

ezer Ft) a lakhatást és munkavállalást
támogató programjainkban használjuk
fel 2016-ban.
2015-ben is szívesen fogadtuk önkéntes csoportok meleg étellel való szolgálatát. Nieto Mercedes tánccsoportja
jótékonysági táncesten gyűjtött 150
adag étel elkészítésére, Oltyán János és
barátai 300 adag, Galló Attila és barátai
120 adag egytál ételt állítottak elő úgy,
hogy a belevalók beszerzésén, a főzésen,
a kiszolgáláson át mindent kis csapatuk
biztosított.
A Menhely Alapítvány 2015-ben is nagyon sokat köszönhetett magánszemélyek és vállalkozások támogatásának. Az adományozások lehetőséget
teremtenek a közvetlen kapcsolatra a
hajléktalan és nem hajléktalan emberek
között, emberivé, kézzel foghatóvá teszik
a segítséget, egyúttal sok felismerést, jóérzést eredményeznek minden résztvevő
számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan,
a Fedél Nélkül utcalapunkat támogató
Pharma Press Nyomda Kft. a lap előállításához nyújtotta az egyik leggálánsabb
segítséget. Szintén kiemelkedő értéket
képviselt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jó minőségű és nagy mennyiségű
élelmiszer adománya.
Nagylelkű kiemelt támogatóink volt
2015-ben az Euroflow Zrt. és a Morgan
Stanley Magyarország Kft.

Meleg étel osztás a Kürtben

Önkénteseink vallomása arról, mit jelent számukra „menhelyes” segítőnek lenni:
„Hálás vagyok azoknak az embereknek, akiknek segíthetek, általuk tanultam meg igazán értékelni szerencsés életemet. Itt dolgozva tapasztaltam meg, milyen jó érzés törődni másokkal, segíteni az elesetteken, és őket látva értettem
meg azt is, hogy minél több jót teszek másoknak, annál több jó dolog ér az életemben. Számomra rengeteget jelent
a társadalom perifériáján élő emberektől egy mosoly, egy kedves mondat, vagy az a levendulacsokor, amit a napokban kaptam
az utcán, mert rám ismertek, hogy én vagyok a Kürt utcai önkéntes.”
„A legrosszabb érzés, amit ismerek, a tehetetlenség érzése, ha látom a bajt, de nem tehetek semmit. Az önkéntes munka a Menhely Alapítványnál segít enyhíteni ezt az érzést, mert általuk és velük tehetek valamit. Segíthetem azoknak
a szakembereknek a munkáját, akik nehéz sorsú embereknek segítenek. Külön öröm, hogy a Menhelynél az érintettek bevonásával dolgozunk, nem a fejük felett, hanem velük együtt.”
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Önkéntesek a Vajdán

ÖNKÉNTESEINK MUNKÁJA
A mi önkénteseink nem pusztán jótékonykodnak. Nem csak távolról és arctalanul segítenek, hanem valódi kapcsolatot alakítanak ki az otthontalan
emberekkel. Nálunk lehetőségük van
megismerni az ő világukat, megtanulják,
hogy hozzájuk mérten nem feltétlenül
jobbak, csak jobb helyzetben vannak.
Mi pedig tanulunk önkénteseinktől:
derűt, felelősségtudatot, és ezerféle
szakértelmet. Színt hoznak az életünkbe,
felélesztik a bennünk időnként bizony
megkopott lelkesedést. Önzetlenségük
és szinte végtelen munkabírásuk mindannyiunk számára példaértékű. Felsorolhatatlan, hogy az eltelt huszonöt év
során hányféle programunk sikeréhez
adták idejüket, energiájukat.
Csak néhány kiragadott példa: volt,
aki felolvasott idősotthonunk lakóinak vagy éppen kártyázott, gyöngyöt
fűzött velük. Mások vállalták a ruharaktár rendbe hozásának hálátlan
feladatát, virágmotívumokkal tették
otthonossá ügyfélterünk rideg falait. Tréninget tartottak és számítógép
használatot oktattak álláskereső ügyfeleinknek. Fogvacogtató teleken ültek
a Krízisautóban, vaksötétben botorkáltak mellettünk, és együtt örültünk, amikor végre megtaláltuk a hóval belepett
embert. Megvajaztak több tonna kenyeret, főztek tengernyi teát, és nyújtották
át a rászorulóknak elapadhatatlan kedvességgel.
Hálás köszönet illet minden egyes
velünk dolgozó önkéntest és támogatót, hogy odaadó munkájukkal, az alapítványunk által képviselt ügyek melletti
elkötelezettségükkel újra és újra megerősítik a civil társadalom segítőkészségébe vetett hitünket.
2015-ben 232-en vállaltak alapítványunknál egyszeri vagy folyamatos önkéntes munkát. Közülük 70 fő idén jött
hozzánk először segíteni.

Nappali melegedőinkben (Kürt, Práter használatot oktattak, pénzügyi tanácsés „Vajda 3”) reggelit szolgáltak fel a adást tartottak a résztvevőknek.
Alapítványunk önkéntesei a Fedél Nélbetérő hajléktalan ügyfeleknek. Kitartó
munkájuk az étkezők gyorsabb, színvo- kül utcalap megjelenéséhez is számtalan
nalasabb kiszolgálását eredményezte.
kreatív segítséget nyújtanak. A havi
rendszerességű nyitott szerkesztőségi
Aktív korúak ellátása keretében tel- találkozókon ötleteikkel teszik színejesíthető önkéntes munkát 30 ember- sebbé a lapot, rendezvények lebonyonek tudtunk adni. Ezek az emberek zöm- lításában, kiállítások szervezésében, fomel ügyfeleink sorából kerültek ki. Ők tódokumentáció készítésében, közösségi
azok, akik életkoruknál, fizikai-mentális oldal működtetésében, grafikai, fordítási
állapotuknál fogva nagyon kis eséllyel munkákban vesznek részt.
tudnak helyt állni a munkaerőpiacon.
A nappali melegedőinkben megvalósuló
Kiemelt támogatónk volt 2015-ben
ételosztásokban azonban hasznos segí- a Morgan Stanley Magyarország Kft. Szátőtársainkká váltak, az előkészítéstől mítógép és monitoradományunk nem
kezdve az ételosztást követő mosogatá- csupán nekünk, hanem más szociális
sig, takarításig kivették a részüket a mun- területen segítő civil szervezetek szákából. Néhányan a kötelező 30 nap tel- mára is nagy örömet jelentett. Práter
jesítése után, immár valódi önkéntes utcai melegedőnk lelkes csapatuk keze
segítőként nálunk maradtak, ami igen nyomán kapott friss festést-mázolást,
nagy örömünkre szolgált, hiszen meg- a „Vajda 3” ruharaktárában rendet és
szerették az intézményt, a mindennapos átláthatóságot teremtettek.
elfoglaltság értelmet adott napjaiknak,
Különféle projektjeink sikeréhez spesorstársaiknak maguk is önzetlen támociális tudásukat, felkészültségüket öngatói lettek.
kénteseink adják. A Városi Sétákon
A „Vajda 3” idősek otthonában és lába- tolmácsolnak, a jótékonysági főzések
dozójában önkénteseink segítenek be az alkalmával kukták és főszakácsok. Akidős, esetenként beteg emberek gon- ciónk hirdetését fordítják angolra, csodozásába. Ott vannak ők a napi felada- magokat állítanak össze és osztják szét.
tok ellátásánál: ágyneműt húznak, lázat, Kiváló munkát végeznek, lelkesedésük,
vérnyomást mérnek. Jókedvvel veszik kitartásuk minket is megújít!
körül idős lakóinkat, megtörik napjaik
egyhangúságát, kártyáznak, sakkoznak,
Az iskolai közösségi szolgálat keretévagy csak beszélgetnek velük.
ben 2015-ben tíz, érettségi előtt álló diák
Az utcai szociális munkában, a terepen fordult meg nálunk, és tettek valóban
is számíthatunk önkénteseinkre. 2015- a hátrányos helyzetű emberekért.
ben a Krízisautónkon négyen, a nyári
menekülthullám idején harmincegyen
Az Év Önkéntesének 2015-ben Pintér
vállalták ezt a nem könnyű munkát.
Katinkát választottuk. Katinka több telephelyünkön is dolgozott velünk, staLakhatáshoz, álláshoz segítő program- bilan támogatja alapítványunkat már
jainkban nélkülözhetetlen segítőtársa- hosszú évek óta. Önálló és megbízható
ink az önkéntesek. A Gyorsítósáv prog- munkájával, humorával gondozottjaink
ramban egyéni és csoportos tréninge- és kollégáink szeretetét is elnyerte.
ket tartottak, önéletrajz készítését,
állásinterjúra felkészítést, internet- Munkátokat hálásan köszönjük!
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KÖSZÖNJÜK!
Munkánk eredményességét és sikereit
2015-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
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
BUPAP Egyesület
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:
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Age of Hope Alapítvány
4Life Direct Kft.
Accounting-Solutions Kft.
Adu Oktatási Központ
Aluchrom Bt.
Berzsenyi Stúdió - városi séta
Bio-Fungi Kft.
Bisnode D&B Magyarország Kft.

Budapest Film Produkciós Kft.
C&A Mode Kft.
Capriovus Kft.
Carbon Grafit Kft.
Caritas
Celanese Magyarország Kft.
Dentsmile Kft.
Dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda
Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft.
ERSTE Stiftung
Euroflow Zrt.
Fanatik Kft.
Fehérvár-Bio Kft.
Femcafe.hu
Focus Creative Kft.
Four Seasons Hotel Gresham Palace
Budapest
Ganteline Kft.
Gázexpress Kft.
Gere István Sütödéje Kft.
Gordon Food Hungary Kft.
Hankook Tire Magyarország Kft.
Hepa-Com Kft.
Hesse Trade Kft.
Hungarorisk Kft.
Hunyadi Kft.
IMC GmBH
INFRAPLAN Út és Vasúttervező Zrt.
Innobova Kft.
Kazimir Étterem
Köles a Reformkonyha
Legalis Global Kft.
MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Morgan Stanley Magyarország Kft.
MSCI Pénzügyi Adat- és
Eszközrendszer Kft.
NALCO
Near Solutions Kft.
NIOK Alapítvány Adhat.hu
Oregional Kft.
OTP Bank Nyrt. Adhat online
adományozás
Pharma Press Kft.
Pia Plus Kft.
Piringer Kft.
PWC
Qualitas T. G. Kft.
Raduc Mix Kft.
Rein Messebau Kft.
Returpack Kft.
Réz Kata író
Richter Gedeon Nyrt.
Rizsszemek Tanácsadó Kft.
Rossmann Magyarország Kft.
Szociális Munkások Demokratikus
Szakszervezete
Tarsago Kft.
TopSafe Kft.
Trilak Kft.
Unique Model Management
Válságmenedzser Kft.
Varjú Fémmegmunkáló Kft.
Vivaldi Travel Kft.

Dolgozói, iskolai, baráti gyűjtések:
Aborbolt.com barátai
Balassi Bálint Nyolcosztályos
Gimnázium
Community CoGoodwill
Eötvös Loránd Általános Iskola
ERSTE Alapkezelő munkatársai
Galló Attila és barátai
Gundel Iskola
Heltai Gáspár Általános Iskola
IBM Magyarország munkatársai
Kispesti Waldorf Iskola
Közgazdasági Politechnikum
Lauder Javne Iskola
LIDL Magyarország munkatársai
Magyar Zsidó Szociális Segély
Alapítvány
Morgan Stanley Kft. munkatársai
Nieto Mercedes és tanítványai
Nielsen munkatársai
Oltyán János és barátai
Pesti Barnabás Szakközépiskola
Újpesti Károlyi István Általános Iskola
és Gimnázium
Újpesti Szigeti József Általános Iskola
Veres Péter Gimnázium
Rendezvények:
Auróra Közösségi Tér
Bálint Zsidó Közösségi Ház
Cselekvés Alkotás Közösség
DocuArt Filmművészeti Központ
Írók Boltja
MÜSZI
Pszinapszis 2015.
Sziget 2015.
SzimplaKert
Médiatámogatók:
Civil Rádió
femcafe.hu
Litera.hu
Marquard Média
nagylatoszog.hu
Nők Lapja
promenad.hu
Új Ember

* Magánszemély támogatóink nevét személyiségi és adatvédelmi okokból nem hozzuk nyilvánosságra de fontos elmondanunk, hogy kitartó és nagylelkű segítségükért nagyon hálásak vagyunk!

Beszámoló a Menhely Alapítvány
2015. évi tevékenységéről

