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MENHELY ALAPÍTVÁNY

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 a rászorulók számára
jelenleg működtet
• éjjeli menedékhelyet, a krízisidőszakban lábadozó férőhelyekkel;
• három nappali melegedőt, mellettük
szociális információs irodákat;
• 24 órás Diszpécser Szolgálatot,
• négy utcai gondozó szolgálatot; Krízi-

sautót, és speciális utcai szolgálatokat
• ingyenes jogsegély-szolgálatot;
• álláskereső irodát, amely az elhelyezkedésen túl a munkahely megtartásában
is segít,
• „bonos rendszert”, mely munkásszállókon történő elhelyezéshez nyújt segítséget a hajléktalanságból való kikerülés
érdekében,
• csomagmegőrzőt,
• társadalmi érzékenyítő programokat
„Első Kézből a Hajléktalanságról” gyűjtőnéven,
• támogatott lakhatást komplex szociális
segítségnyújtással.
• kiadja a „Fedél Nélkül” című utcalapot,
mely hajléktalan művészeknek nyújt
megjelenési lehetőséget, és elősegíti
a lap terjesztőinek megélhetését;
• valamint szervezi, és lebonyolítja (több
társintézménnyel közösen) a „Február
Harmadika” kutatást, és közzéteszi annak eredményeit.
Koordinálja és szervezi:
• a „Közterület Helyett Emberibb Körülményeket” 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 speci-

Dvorcsák Gábor: Julius Shakespeare: Cambeth

ális 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 szolgálatai 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.
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Kedves Olvasó!
Köszöntjük Önt a 28. éve működő Menhely Alapítvány immár 20. alkalommal megjelenő színes éves beszámolójával!
E néhány oldallal szeretnénk képet adni arról, mivel foglalkozunk, mi történt velünk az elmúlt évben. Azoknak szól ez
a kiadvány, akik kíváncsiak ránk, akik hasonló területen dolgoznak, vagy akik tanulják a segítő szakmát, és azoknak is,
akik egyáltalán nem tudják, milyen ez a világ, akik értik, hogy miért van ránk szükség, és persze mindazoknak, akik ezt el
sem tudják képzelni. Bízunk benne, hogy a munka, amit végzünk, nem csak a rászoruló embereknek fontos.
A Menhely Alapítvány elsőként hozott létre
hajléktalan emberek számára egyéni esetkezelésen alapuló gondozási központot,
értelmes időtöltésre lehetőséget kínáló
nappali melegedőt, 24 órában működő
Diszpécser Szolgálatot, ingyenes jogvédő
szolgálatot, valamint az idős hajléktalan
emberek számára tartós elhelyezést biztosító otthont. Alapítványunk a kiadója az
ország első utcalapjának, a Fedél Nélkül
újságnak. Segítünk abban, hogy a legyengült otthontalanok ne kerüljenek vissza az
utcára, különféle alternatív programokat
valósítunk meg, hogy az álláskeresők jó
eséllyel induljanak el a munkaerőpiacon,
és ha már van jövedelmük, akkor magasabb
nívójú lakhatást élvezhessenek. Utcai szociális munkát végzünk, Krízisautóval járjuk
a főváros közterületeit, és működtetjük a
főváros egyik legnagyobb csomagmegőrzőjét. A 2011-ben elfogadott Fővárosi Hajléktalanügyi Koncepció alapján létrehoztuk a
Budapesti Hajléktanügyi Konzorciumot, és
támogatást közvetítünk a fővárosi hajléktalanellátó szervezetek számára.

résen keresztül vezet az út, ezért fontosnak tartjuk, hogy a hajléktalan emberek
sorsára, a velük végzett sokszínű szociális
munkára minél szélesebb körben hívjuk fel
a figyelmet.
A 2017. januári nagy hideg mindenki számára
rendkívüli megterhelést, sok esetben életveszélyes helyzetet jelentett. A Diszpécser
Szolgálatunkhoz beérkezett telefonhívások
száma minden eddigi rekordot megdöntött.
Az óriási leterheltség ellenére is felemelő
élmény volt megtapasztalni, mennyi „laikus” segítő ajánlotta fel támogatását annak
érdekében, hogy a rászoruló emberek minél
nagyobb eséllyel, és épségben vészeljék át
ezt az időszakot. A mélyszegénységben és
fedél nélkül élő emberek megsegítésére a
hivatásos segítő szervezetek, valamint a civil társadalom egy emberként fogott össze.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazok hozzáállását, akik e nehéz időszakban
az otthontalan emberek felé fordultak. Jó
volt tudni, hogy nem vagyunk egyedül, még
van remény!

A társadalom érzékenyítése 2017-ben is
egyik fő vállalásunk volt, egy sor programunk célozta meg a hajléktalanság árnyaltabb bemutatását. Tudjuk, hogy az
elfogadáshoz, a toleranciához a megisme-

2017-ben nem csupán a hazai civil társadalomról szereztünk pozitív élményeket. A
BMSZKI partnereként, aktív részesei lehettünk egy nemzetközi projektnek, melyben
angol, cseh, finn, és spanyol hajléktalanel-

látó szervezetekkel közösen, az Erasmus+
program keretében dolgozhattunk együtt,
inspirálódhattunk és tanulhattunk egymástól.
Hálás köszönet illeti támogatóinkat, adományozóinkat, a velünk dolgozó minden
egyes önkéntest, akik odaadó munkájukkal,
a Menhely Alapítvány által képviselt ügyek
melletti elkötelezettségükkel újra és újra
megerősítik a civil társadalom segítőkészségébe vetett hitünket. Mi 2017-ben is azon
dolgoztunk, hogy ismét néhány lépéssel közelebb kerüljünk alapítványunk alapvető
céljához: Mindenkinek legyen otthona! –
egy lakásban, egy településen, egy hazában.

Aknai Zoltán
igazgató

”

Ha egy országban az oktatásügy, az egészségügy és a szociális ügy nincs rendben
(…), akkor annak az országnak a jövője pillanatnyilag reménytelen.
Vekerdy Tamás
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A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium tevékenysége
A Fővárosi Önkormányzat támogatásának köszönhetően két támogatást közvetítő (gesztor) szervezet, a Menhely Alapítvány és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által létrehozott konzorcium 2017-ben is folytathatta tevékenységét a
budapesti hajléktalanellátás összehangolt és hatékony működésének érdekében.
A konzorcium elsődleges célja, hogy a közterületen élő hajléktalan emberek minél nagyobb számban vegyék igénybe a különböző szállástípusok nyújtotta elhelyezési lehetőségeket, így minél kevesebb hajléktalan ember kényszerüljön utcán vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiségekben élni. A konzorcium a fővárosban hajléktalanellátást végző 12 különböző szervezet
működését hangolja össze úgy, hogy egymás tevékenységét erősítve, a felmerülő igényekhez rugalmasan alkalmazkodva
tudják szolgáltatásaikat biztosítani. Ennek érdekében a konzorcium tagjai véleményezhetik, értékelhetik a gesztor szervezetek döntéseit, és javaslatokat tehetnek az ellátás továbbfejlesztésének főbb irányaira és arányaira vonatkozóan.
A konzorcium tevékenységei:
I. Diszpécser Szolgálat működtetése
A Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat feladatait minisztériumi
kijelölés alapján látja el a Menhely Alapítvány. A kijelöléshez garantált központi
finanszírozás nem kapcsolódik, ezért működésünket a jövőben is egyéb forrásokból, így részben a konzorciumi forrásból
biztosítjuk. A Diszpécser Szolgálat 24
órában telefonos információs szolgálatot
működtet, egyik legfontosabb feladata a
telefonos megkeresések, az utcai bejelentések fogadása, a krízishelyzetek azonnali
elhárítása. Ezen túl gyűjti, és szerkesztett
formában közli az ellátással kapcsolatos
információkat, szervezi és koordinálja az
utcai szolgálatok működését, szakmai fórumokat szervez, valamint figyelemmel
kíséri a konzorciumban résztvevő szervezetek vállalásainak teljesülését.
II. Krízisautók, speciális utcai
szolgálatok működtetése
A Krízisautó működésének célja, hogy a
téli időszakban napi 24 órában Budapest
és Pest megye területén krízishelyzetbe
kerülő fedél nélkül élőkhöz olyan képzett
és tapasztalt szociális munkások jussanak el, akik képesek az egyéni szükségletekre reagáló, adekvát szakmai segítséget
nyújtani. A krízishelyzetek megoldásán
túl a szolgáltatás közvetett célja csökkenteni a közterületen élők számát azzal,
hogy a fedél nélkül élő embereket külön-

féle szociális ellátásokhoz, és a számukra támogatására. A szerződéses partnerek:
szükséges szociális intézmények igénybe- Baptista Szeretetszolgálat, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei,
vételéhez segíti.
Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány, HajA speciális utcai szolgálatok az ellátási léktalanokért Közalapítvány, KIÚT Szociterületükön kívül is mozgósíthatók. A fel- ális és Mentálhigiénés Egyesület, Magyar
adatot 2017-ben a két gesztor szervezet Vöröskereszt Budapesti Szervezete, Menenégy másik szervezet – a Baptista Szere- dékház Alapítvány, Misszió Alapítvány, Rés
tetszolgálat, a BMSZKI, a Keresztény Ad- Szociális és Kulturális Alapítvány, Tiszta
vent Közösség, valamint a Magyar Vörös- Forrás Alapítvány, Twist Olivér Alapítvány.
kereszt – bevonásával látta el.
A szerződött partnerek meglévő kapacitásaik terhére olyan férőhelyeket alakítottak
III. Első Befogadó Szálláshelyek
ki és működtettek, melyek elsődleges célja
működtetése
a tartósan utcán élő hajléktalan emberek
befogadása. A férőhelyekre, utcai szolgálaA konzorcium keretében 2017-ben 11 haj- tok közvetítésével lehet bekerülni.
léktalanellátó szervezet működtetett ún.
első befogadó férőhelyeket közterületen A programban külön figyelmet fordítunk, és
élő hajléktalan emberek számára. A prog- magasabb támogatási összeget biztosítunk
ram célja, hogy a hajléktalanszállások azon személyek ellátására, akik speciális
olyan fedél nélkül élő emberek számára elhelyezési igénnyel rendelkeznek: például
is elérhetővé váljanak, akik korábban va- kerekesszékkel közlekednek, pszichiátriai
lamilyen oknál fogva nem vették igénybe betegek, vagy önellátásra csak korlátozotazokat. Ennek érdekében a szállásokat tan képesek. Az ilyen személyek után nem
működtető szervezetek vállalják, hogy csak magasabb napidíjat, hanem egyszeri
intézményeiket a tartósan utcán élők támogatást is biztosít a konzorcium annak
igényeihez alakítják, és speciális szol- érdekében, hogy az illető az egyedi szükséggáltatásokat nyújtanak számukra: nem leteinek megfelelő ellátás kapja.
szabnak feltételeket a bekerülést illetően,
alkalmazkodnak az utcán élők különle- A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium
ges igényeihez (például lehetővé teszik 2011-es megalakulása óta több mint 5 ezer,
a páros elhelyezést), és személyre szabott utcán élő hajléktalan ember került be
a programba. A 2017. április 1. és decemtámogatást nyújtanak számukra.
ber 31. közötti időszakban 1 630 fő fordult
A fenti cél érdekében 2017-ben a Menhely meg az első befogadó férőhelyeken, a tervAlapítvány a 2017. április 1. és 2018. március ezettnél mintegy 20%-kal magasabb szám31. közötti időszakra 11 szervezettel kötött ban biztosítottak számukra szolgáltatásoszerződést szállásférőhelyek kiegészítő kat.

Fővárosi támogatással működő krízisautók, speciális utcai gondozó szolgálatok 2017–2018.
(Konzorcium működésének X. és XI. szakasza)
Szervezet
Menhely Alapítvány
Baptista Szeretetszolgálat
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Magyar Vöröskereszt
Keresztény Advent Közösség
Menhely Alapítvánnyal szerződött összesen:

Szolgáltatás típusa
Krízisautó és Speciális utcai szolgálat
Krízisautó
Speciális utcai szolgálat
Speciális utcai szolgálat
Speciális utcai szolgálat

Szerződött összeg
17 220 000 Ft
5 400 000 Ft
2 275 000 Ft
1 720 000 Ft
1 290 000 Ft
27 905 000 Ft

BESZÁMOLÓ 2017

A befogadó férőhelyeken túl azok számára, akik képesek az önálló lakhatásra,
lakhatási támogatást nyújt a konzorcium,
mely munkásszállók vagy albérletek díjára használható fel. A támogatásban olyan
emberek részesülnek, akik rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, önerőt tudnak
vállalni a támogatás mellett, és vélhetően
a program lejárta után is képesek lesznek
a bérleményben maradni. A pénzbeli támogatás mellett szociális munkás kíséri végig
a támogatott embereket a program ideje
alatt, annak érdekében, hogy a különböző
felmerülő problémák megoldódjanak.
2017-ben a két gesztor szervezet, az előző évi
tapasztalatokat felhasználva újfent pályázatot írt ki szociális munkások számára a Közterület Helyett Emberibb Körülményeket
(KHEK) program keretében. Ezzel továbbra
is a speciális elhelyezési igényekkel rendelkező, alternatív megoldásokat igénylő, ne-

hezen motiválható ügyfeleik elhelyezéséhez
kérhettek támogatást segítőik. 2017. évben
16 pályázat érkezett és 20 ember kerülhetett a szükségleteinek leginkább megfelelő
szállásra, valamint kapott hat hónapon keresztül intenzív szociális munka támogatást
a programban. A programelem keretében
nem csak átmeneti szállóra és lábadozóba kerültek korábban közterületen élő
hajléktalan emberek (5 fő), hanem be tudtak költözni munkásszállóra és albérletbe
(8 fő), idősotthonba 1 fő költözhetett, jövedelemszerző munkához szükséges képzési
támogatást ketten kaptak. Két fő részére
saját ingatlan megszerzésében tudtunk
segítséget nyújtani.

díj egy részét a Menhely Alapítvány finanszírozza számukra, míg a másik részét
önrészként ők maguk fizetik. Bár a programra nagy igény van a hajléktalan emberek részéről, a fővárosi munkásszállók
telítettsége miatt sajnálatosan csak 2017
októberéig működhetett. Az addig eltelt
időszakban összesen 71 fő vette igénybe
a támogatást, 8 081 vendégéjszakát töltöttek el e szálláshelyeken.

A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium a
vállalt feladatait 2017-ben is teljesítette.
Bízunk benne, hogy a Főváros továbbra is
támogatni fogja a programot, hiszen a tapasztalatok és számok azt mutatják, hogy
a közterületeken élő hajléktalan emberek
A konzorcium keretében évek óta műkö- számára nélkülözhetetlen segítséget nyújt
dik az ún. „bonos rendszer”, mely mun- mind a szállásnyújtó, mind a krízishelyzetek
kásszállós férőhelyeken történő elhelye- kezelését célzó szolgáltatásaival.
zést jelent párok, illetve egyedülálló személyek részére oly módon, hogy a szálló-

A Fővárosi Önkormányzat és a Menhely Alapítvány szerződése alapján
2017. április 1. és 2018. március 31. közöttfinanszírozott első befogadó férőhelyek
Szervezet
Baptista Szeretetszolgálat
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány
Hajléktalanokért Közalapítvány
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület
Magyar Vöröskereszt
Menedékház Alapítvány
Misszió Alapítvány
Rés Szociális és Kulturális Alapítvány
Tiszta Forrás Alapítvány
Twist Olivér Alapítvány
Mindösszesen:

vállalt elhelyezési létszám (fő)
33
118
15
95
10
104
30
12
19
8
13
457

vállalt vendégéjszakák száma (db)
12 045
24 470
5 475
30 975
3 120
34 280
10 950
3 952
6 935
2 400
4 745
139 347

támogatás összege
6 955 000 Ft
20 145 000 Ft
4 357 000 Ft
19 049 000 Ft
4 022 000 Ft
21 245 000 Ft
8 176 000 Ft
1 620 000 Ft
5 230 000 Ft
2 003 000 Ft
2 600 000 Ft
95 402 000 Ft

Tanulságok – további szakmai teendők
A konzorciumi működés egyfelől lehetőséget adott arra, hogy meghatározott feladatra koncentrálva, egyértelműen megfogalmazott célt és szakmai/társadalmi elvárást
teljesítsenek a szereplők: a közterületen
élésnél tudunk emberibb körülményeket
biztosítani. Másfelől új nézőpontot, finanszírozási mechanizmust alakított ki, amely
megkövetelte az ellátóktól a szakmai megújulást, az alternatív, hatékonyabb gondolkodást. Mérhető és megkérdőjelezhetetlen
eredményeket értünk el abban, hogy közterület helyett emberibb körülményeket
biztosítsunk hajléktalan embertársainknak. Az új finanszírozási forma, és a hozzá
kapcsolódó szakmai elvárások a szerződött
partnereket a korábbinál szorosabb együttműködésre, valamint szemléletváltásra, és
új módszerek bevezetésére késztették.
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Kiemelten fontos az olyan ügyfelek támogatása, akik rossz állapotukból (például
szenvedélybetegségből, fizikai vagy pszichés betegségekből) kifolyólag nehezen alkalmazkodnak az intézmények elvárásaihoz,
ezért tartósan közterületen élnek. A helyzet
megoldását segítik az évek óta hatékonyan
működő konzorciumi támogatási formák:
a speciális elhelyezést (páros elhelyezést,
mozgássérült emberek fogadását, pszichiáter, addiktológus alkalmazását) vállaló
ellátók támogatási rendszerének kidolgozása, valamint az utcai szociális munkások
közvetlen, egyszerűsített pályázási lehetősége annak érdekében, hogy ügyfeleik
személyre szabott és azonnali támogatást
kaphassanak.

„Vajda3” Éjszakai Szállás - este
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Közép-magyarországi Regionális Diszpécser Szolgálat
A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatának feladata, hogy a folyamatosan fejlődő, változó budapesti és Pest megyei
szociális ellátórendszer működéséről információkat gyűjtsön, rendszerezzen, közvetítsen, és koordinációs tevékenységével
segítsen a meglévő lehetőségek minél optimálisabb kihasználásában mind az igénybe vevő rászorulóknak, mind a rajtuk
segíteni akaró szakembereknek, mind a laikus érdeklődőknek.
Koordinációs tevékenységek:

• Az utcai gondozó szolgálatok, speciális
utcai gondozó szolgálatok, Krízisautók
tevékenységének koordinálása. A Közép-magyarországi régióban 2017-ben
47 utcai gondozó szolgálat, 4 speciális
utcai gondozó szolgálat és 3 krízisautó működött. Ezekkel a szolgálatokkal
mindennapos az együttműködésünk,
emellett fontosnak tartjuk, hogy legyen mód a rendszeres személyes találkozásra, a tapasztalatok, az esetleg
felmerülő problémák, konfliktusok
megbeszélésére. Erre biztosít lehetőséget havonta egy alkalommal az Utcai
Gondozó Szolgálatok Szakmai Fóruma.
Egy kicsit más problémákkal küzdenek
a Közép-magyarországi régióban működő krízisautók, speciális utcai gondozó
szolgálatok, így számukra októbertől
áprilisig ugyancsak havonta egy alkalommal külön megbeszélést szervezünk.
Ennek a két rendszeres találkozónak
a munkáját egészíti ki az intézményközi
esetmegbeszélő csoport működtetése,
mely közös szakmai normák kialakulását is segíti. 2017-ben összesen 28 különböző találkozót szerveztünk utcai
szociális munkások számára.

• A regionális diszpécserszolgálatok tevékenységének koordinációja. 2017-ben
három új vidéki munkatársat tanítottunk be, 10 megbeszélést szerveztünk
a diszpécserszolgálatok számára, a tavaszi, nyári hónapokban pedig 5 vidéki
szolgálat hívásait fogadtuk éjszaka és
hétvégén, 1 szolgálatét pedig csak hétvégén.
• Az éjjeli menedékhelyek tevékenységének koordinációja. Havonta megbeszéléseket szervezünk munkatársaik számára. 2017-ben 10 alkalommal
tartottuk meg az Éjjeli Menedékhelyek
Szakmai Fórumát. A találkozókra minden alkalommal más intézményben került sor, ezzel is segítve az intézményközi
kapcsolatok kiépülését. Az őszi hónapoktól a megbeszéléseken vesznek részt
az ugyancsak általunk koordinált első
befogadó intézmények munkatársai is.
• Szervezések, megmozdulások, adatgyűjtések. 2017 tavaszán az 1/2000-es SzCsM
rendelet módosított szakmai tartalmának megfelelően átdolgoztuk a rendelet
104. § 7. bekezdésében meghatározott
együttműködési megállapodást, és a
Közép-magyarországi régióban működő Információgyűjtés, közvetítés:
47 utcai gondozó szolgálattal aláírtuk
• Az üres férőhelyek, kapacitások nyilaz új dokumentumokat. Nyáron a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati
vántartása a Közép-magyarországi régifelhívásához kapcsolódó együttműköóban. A budapesti éjjeli menedékhelyek
dési szándéknyilatkozatot állítottuk
kihasználtságát három esti időpontban
össze, a dokumentumot 37 szervezet
és reggel kérdezzük. A helyek függvényéképviselője írta alá. A közös tervezésben irányítjuk a szállás nélküli emberehez most először csatlakoztak a Pest
ket a kevésbé telített intézményekbe.
megyében működő szervezetek is. Új
Az adatok rögzítjük, illetve összesítjük
eleme volt a szándéknyilatkozatnak,
a régiókban működő telefonszolgálatok
hogy a szervezetek rendkívüli időjárási
adataival, így minden nap teljes adatkörülményekhez kapcsolódó önkéntes
bázisunk van a Magyarországon működő
vállalásait „vörös riasztás” fejezetben
összes éjjeli menedékhely előző éjszakai
összesítettük. Ősszel a Felkai Béla-díj
kihasználtságáról.
• A működési problémák, ellátási zavarok,
szervezésével is foglalkoztunk, felhívásunkra 124 jelöltre összesen 270 jelölést
hiányok felderítése, jelzése. Összesítjük,
küldtek az ország minden részéről az
elemezzük, értékeljük a telefonszolgálaotthontalan emberek. A szociális törtok által gyűjtött statisztikai adatokat,
vény „vörös kóddal” kapcsolatos móinformációkat, ezek eredményeit vis�dosításának és az eljárási protokollnak
szacsatoljuk az ellátó szervezetekhez,
megfelelően októberben összesítettük
a döntéshozókhoz, és használjuk saját
ellátórendszerünk fejlesztéséhez. Ilyen
a bentlakásos intézmények által küldött adatokat. Eszerint Budapesten 34
évek óta folyamatosan jelzett probléintézmény 104 ember, Pest megyében
ma például az utcai gondozó szolgála57 intézmény 155 ember elhelyezését
tok ellátási területének ütközése (pl. az
vállalta.
V. kerület és Budaörs), vagy az, hogy

bizonyos éjjeli menedékhelyek csak
adott lakcímű rászorulókat hajlandók
elhelyezni.
• Az intézményrendszer szolgáltatásaival
kapcsolatos információk gyűjtése, feldolgozása, közreadása. Jelenleg több
mint 750 intézmény adatait tüntetjük
fel kiadványainkban, ezek „A fővárosi
hajléktalanellátó intézmények,” a „Pest
megyei hajléktalanellátó intézmények”
és az „Anyaotthonok, családos szállók”
elnevezésű füzetek. Tavaly a fővárosi kiadványunkat havonta, másik két füzetünket negyedévente aktualizáltuk, és
juttattuk el összesen 300 intézményhez.
2017-ben a Közép-magyarországi régió
adataival segítettük „Hajléktalanellátó intézmények Magyarországon” című
füzet összeállításában a Dél-dunántúli
Regionális Diszpécserszolgálatot.
• „Keresik” szolgáltatás üzemeltetése. Az
otthontalan emberek elérése érdekében
a regionális szolgálatok együttműködésével országos üzenetközvetítő rendszert
működtetünk. Ezzel a szolgáltatással
kapcsolatban 2017-ben 283 telefonhívás érkezett ügyeleteseinkhez, de nagyon sok megkeresés érkezik levélben,
faxon, e-mailben is. 2017-ben 354 embert
kerestünk, és az üzenetek 15-20 %-át
sikerült átadnunk.
• Az utcai bejelentések fogadása. Napi 24
órában várjuk a fedél nélkül élők, az érdekükben telefonáló szakemberek, valamint a lakosság hívásait kritikus helyzetbe került hajléktalan emberekkel
kapcsolatban. Megoldásukban együttműködünk az utcai szociális munkásokkal, krízisautókkal, szükség esetén
fertőtlenítést, orvosi vizsgálatot szervezünk, illetve elhelyezést biztosítunk
az éjjeli menedékhelyeken. Nyilvántartjuk a lábadozó férőhelyeken elhelyezett
emberek névsorát, így egyrészt látjuk
a szabad kapacitásokat, másrészt tudjuk jelezni az utcai gondozó szolgálatoknak, ha az általuk beszállított ember
elhagyta az intézményt. Működő munkakapcsolatunk van a fedél nélkül élők
problémájával rendszeresen találkozó
egyéb szervezetekkel is (mentőszolgálat, rendőrség, közterület-felügyelet
stb.). 2017-ben összesen 3 963, közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan
emberre vonatkozó bejelentés érkezett
Szolgálatunkhoz.

BESZÁMOLÓ 2017

2017 januárjában rendkívül hideggel köszöntött be az újév. A Közép-magyarországi régióban a legkritikusabb időszak 2017.
január 5-étől január 16-áig tartott. Ezalatt
összesen 2 418 hívás, ezen belül 956 utcai
bejelentés érkezett a Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálatához. A legtöbb hívást,
364-et január 6-án fogadtuk.

zódott (pl. üres telek, romos ház). Emellett jelentős számban kellett segítenünk
az otthonukban kritikus helyzetbe kerülő
(fűtés hiánya, elfagyott vezetékek, önmagukat ellátni nem tudó betegek, idősek
stb.) nem hajléktalan emberek ellátásában
is. Ez elsősorban a Pest megyéből érkező
megkeresések esetében jelentett nagyobb
megterhelést. A katasztrófavédelem részéA rendkívüli időjárás minden korábbinál ről semmiféle érzékelhető intézkedés nem
komolyabb krízishelyzetet okozott, mert történt, így tőlük nem kaptunk segítséget
ekkor még sok otthontalan ember gon- a fedél nélkül élő emberek ellátásához.
dolta úgy, hogy utcán tölti a téli hónapo- Szerencsére civil önszerveződő csoportokkat, illetve a rászorulók egy része az elmúlt tól (Bike Maffia Egyesület, Heti Betevő, Age
időszak hatósági „zaklatásai” hatására of Hope Alapítvány stb.), illetve a lakosságrejtett, nehezen felderíthető helyre hú- tól nagyon sok segítséget kaptak az otthon-

talan emberek. A hideg időjárás és az összes
nehezítő, akadályozó körülmény ellenére
alapvetően azért tudott a hajléktalanellátó
intézményrendszer a kialakult helyzetre reagálni, mert azok a szociális munkások, akik
a szállásokon, melegedőkben, utcai szolgálatokban, krízisautókon, és nem utolsó
sorban a Diszpécser Szolgálatban próbáltak valamit tenni, erejükön felül teljesítettek, miközben a hatékony kríziskezeléshez
szükséges „rendszerszintű” feltételek nem
voltak munkájukhoz biztosítva.

A Diszpécser Szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti megoszlása 2017-ben
Típus
Utcai bejelentés
Konkrét személy elhelyezése
Az adatbázisainkban szereplő konkrét információ közvetítése
Az ellátórendszerre vonatkozó általános információ közvetítése
A programjainkhoz kapcsolódó információk közvetítése
„Keresik” szolgáltatással kapcsolatos hívás
Adományközvetítés
Egyéb hívás munkaügyben
Magánjellegű hívások
Összesen:

Diszpécser munkában

ügyfél
33
107
350
49
35
39
2
0
0
615

szociális
munkás
112
412
1224
60
6408
30
16
24
1
8 287

magánszemély
3074
122
663
306
86
164
344
55
3
4 817
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rendőrség
366
49
113
16
47
16
0
0
0
607

eü.
intézmény
219
115
179
26
52
7
0
8
0
606

egyéb
intézmény
159
78
123
26
56
27
21
20
1
511

összesen
3963
883
2652
483
6684
283
383
107
5
15443
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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 BRFK-val, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal, a Polgárőrséggel, és az Országos Mentőszolgálattal.
A bejelentéseket a Menhely Alapítvány
Diszpécser Szolgálata fogadja. A jellemzően lakossági bejelentések közterületen,
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.
A napi 24 órában működő Krízisautó tevékenysége az elsősegély jellegű élelem, ruházat, gyógyszer felajánlásától, a szociális,
egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásán
át, a szállásokra történő szállításon, más

szociális és egészségügyi intézményekbe
való közvetítésen keresztül, a folyamatos
kapcsolattartásig ívelő tevékenységi skálán valósul meg. Fontos alapelvünk, hogy
sehol senkinek nem „osztogatunk” semmit,
de minden eszközt igyekszünk felhasználni
annak érdekében, hogy a krízishelyzetet elhárítsuk. A szolgáltatás 24 órás működését
a téli időszakban a Menhely Alapítvány Krízisautója heti 104 órában, a Baptista Szeretetszolgálaté heti 50 órában, a Máltai Szeretetszolgálaté heti 14 órában biztosítja. A
szükséges források a Fővárosi Önkormányzat támogatásából állnak rendelkezésünkre.

sorban éjszaka, illetve hétvégenként nappal
kisegítő krízisautót állítottunk szolgálatba.
Ez a második autó a hónap folyamán ös�szesen 15 ügyeletet adott, így a 31 napos hónapban összesen 51 szolgálatot, összesen 678
órában biztosított Krízisautónk. Csak ebben
az egy hónapban 319 jelzés alapján próbáltuk
meg felkutatni a rászorulókat, és 105 embert szállítottunk különböző intézményekbe.
Ebben az egyébként is kritikus helyzetben
a legnagyobb nehézséget az okozta, hogy
az elmúlt évek hatósági zaklatásai miatt a
fedél nélkül élő emberek egy része rejtett,
nehezen felderíthető helyre húzódott. Róluk, állapotukról szinte jelzés sem érkezett
2016/2017 telén (2016. november 1-jé- telefonszolgálatunkhoz. Korábbi félelmeink
től 2017. március 31-éig) a Krízisautó 188 sajnos beigazolódtak, a hideg időhöz kapügyeletet adott, 804 bejelentést kapott csolódó halálesetek túlnyomó része ezeken
és 309 alkalommal szállította valamelyik az eldugott helyszíneken történt.
ellátó intézménybe a rászorulókat. A hajléktalan emberek az esetek 68%-ban éjjeli 2016/2017 telén 507 emberrel 1 054 alkalommenedékhelyen, 18%-ában egészségügyi mal találkoztunk, illetve ennyi általunk elcentrumokban, illetve lábadozóban 14%- látott fedél nélküli embert sikerült névvel
ában pedig egyéb intézményekben kerül- azonosítanunk. 18%-uk volt nő, ők többsétek elhelyezésre. 15 alkalommal a szolgálat gükben párjukkal, vagy kisebb csoportokmunkatársai mentőt hívtak a kritikus álla- ban éltek. Az ügyfelek többségével (64%) is
potú emberekhez.
csak egy alkalommal találkoztunk, 44 olyan
ember volt, akivel legalább 5 alkalommal
A tél legkritikusabb időszaka januárban volt, foglalkoztunk. A legtöbbször, 22 alkalommal,
amikor a rendkívül hideg időjárás miatt na- egy IX. kerületi forgalmas csomóponton
gyon sok utcán élő emberrel kapcsolatos lakó, nagyon rossz állapotú, halmozottan
bejelentés érkezett telefonszolgálatunkhoz. fogyatékos férfival találkoztunk. Őt a legEzekre csak úgy tudtunk reagálni, hogy első- hidegebb időszakban szinte naponta he-

Téli éjszaka az utcán

”

Bejelentés:
Krízisautó, rossz állapotú férfi.
Mellette áll a bejelentő pár, kedvesek,
aranyosak, de nem mindig szeretem,
ha ott vannak. Csodát várnak, varázslatot. Néha nem megy...
Együtt győzködjük a férfit jöjjön velünk, de hajthatatlannak tűnik. Látom,
hogy a lány mindjárt sír, jaj mondom,
ne sírjon, van olyan helyzet, amikor...
És akkor megszólalt:
- Apa, menj el velük. Segítenek.
Aztán kigördültek azok a könnyek.
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lyeztük el különféle intézményekben. 360
ügyfél életkorát ismerjük, átlagéletkoruk 52
év. A legidősebb ügyfelünk egy 79 éves férfi,
a legfiatalabb egy 18 éves lány volt.
A korábbi évekhez hasonlóan 2017 nyarán is
működött szolgáltatásunk. 92 ügyeletet adtunk, 168 lakossági bejelentést fogadtunk,
48 rászorulót szállítottunk éjjeli menedékhelyre, vagy orvosi vizsgálatot követően
lábadozó férőhelyekre, és 3 alkalommal
hívunk közterületre mentőautót az általunk megtalált fedél nélküli emberekhez. Az
elhelyezett emberek 58%-a első befogadó
intézménybe vagy éjjeli menedékhelyre
került.
2017 utolsó két hónapjában 179 alkalommal bejelentés alapján intézkedtünk, 342
esetben pedig a már korábban megismert
helyszíneinket látogattuk meg, és nyújtottunk segítséget. 90 embert szállítottunk el
Budapest és Pest megye területéről.
2017-ben lakossági bejelentés alapján ös�szesen 896 esetben szálltunk ki közterüUtcai szolgálat

letekre, 1 914 alkalommal pedig általunk
korábbról ismert rászorulókat kerestünk
fel. 332 embert szállítottunk a különböző
intézményekbe, és 43 alkalommal hívtunk
az általunk fellelt emberhez mentőautót.
84 ügyfelünket szállítottuk az egészségügyi
centrumokba orvosi vizsgálatra, közülük 11
ember kórházba került, 65 rászorulót a lábadozó intézmények vettek fel. 212, korábban
utcán élő embert első befogadó szállásokon
vagy éjjeli menedékhelyen helyeztünk el.
Tevékenységünkben a rejtett helyeken élő
otthontalan emberek felkutatása mellett
változatlanul nehézséget jelent, hogy ügyfeleink egy másik részének nincs stabil helye, ott tölti az éjszakát, ahol az este éri.
Egy-egy rossz állapotú embert akár 3-4
helyszínen is próbálunk felkutatni, sajnos
az esetek egy részében sikertelenül. A tiltott területeken nem lett kevesebb fedél
nélküli ember, csak a rászorulókat kevésbé
találjuk meg, melynek következtében kevesebb segítséget kapnak. Bár egyre kevésbé
tapasztaljuk, hogy a hatóságok szankcionálnák a közterületek életvitelszerű használatát, úgy tűnik ezek a beidegződések
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nem, vagy csak nagyon lassan változnak.
Egészen szélsőséges folyamatok figyelhetők
meg azokon a frekventált helyeken, ahol
nagyobb csoportok jelentek meg. Mivel itt
sem tapasztalható semmiféle hatósági intézkedés még egyértelmű szabálysértések
(alkoholfogyasztás, dohányzás, szemetelés),
illetve bűncselekmények (lopás, garázdaság, kábítószer-fogyasztás, terjesztés) esetében sem, ezek a helyszínek egyfajta „törvényen kívüli területté” váltak, melyeken
egyre keményebb bűnözői rétegek jelennek
meg, mindinkább kiszorítva, illetve kizsákmányolva a „klasszikus hajléktalanokat”.
Ezeken a gócpontokon a szociális munka
eszköztárával együtt is szinte tehetetlenek vagyunk, a normalitás helyreállításához nélkülözhetetlen lenne a hatóságok
együttműködése.
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MENHELY ALAPÍTVÁNY

Utcai Gondozó Szolgálatok
Az utcai szociális munkások a közterületen fedél nélkül élő embereket kutatják fel. 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. Alapelvünk, hogy az utcai gondozó szolgálat tevékenysége nem az utcai lét komfortosítását szolgálja,
hanem annak átmenetivé tételét. Az utcai lét embertelen, megalázó, kiszolgáltatott állapot, mely veszélyezteti az érintettek
mentális és fizikai épségét, egészségi állapotát, így elsődleges feladatunk, hogy a szociális munka eszköztárát felhasználva
ennek megszüntetésén dolgozzunk.
Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálatunk 2002 óta dolgozik a VII. kerületben.
Háttérintézményünk az Alapítvány Kürt utcai Nappali Centruma. A téli hónapokban
Speciális Utcai Szolgálatként nem csak a kerületben végzünk utcai munkát, hanem
Budapest és Pest megye területén is segítjük a közterületen élő fedél nélkülieket.
Erzsébetváros jellemzően kevés zöldterülettel rendelkezik, ezért az otthontalan emberek leginkább kapualjak, üzletportálok,
meleg kifúvók közelében, pincékben vagy
köztéri padokon húzzák meg magukat. Az
általunk ismert helyszíneket legalább heti
rendszerességgel tudjuk látogatni. Az Erzsébetvárosi Önkormányzat utcai szolgálatunk
működését 2017-től 1 200 000 Ft támogatással segíti.
2017-ben az utcai szolgálatunk által ismert
emberek száma 388 fő volt, közülük 157
emberrel először találkoztunk. Többségük
nem rendelkezik semmilyen rendszeres jövedelemmel, általában gyűjtögetésből vagy
alkalmi munkákból élnek. Szorosabb gondozási kapcsolatban 64 emberrel vagyunk.
Közülük 12 embernél sikerült elérni az utcai
életmód feladását.
A Józsefvárosi Utcai Gondozó Szolgálat a
VIII. kerületben látja el munkáját. Az utcai munka háttér-intézményeként a Vajdahunyad és a Práter utcai melegedőink
szolgálnak.
A kerület városszociológiai szempontból
igen sokféle képet mutat, ennek is köszönhető, hogy speciális helyet foglal el a fővárosi hajléktalanellátásban. Nagyobb létszámú hajléktalan csoportok találhatók itt,
illetve alakulnak ki rendszeresen a kerület
parkos területein, valamint a forgalmasabb
csomópontokhoz tartozó aluljárók környékén. A metrómegállók és a közlekedési
csomópontok továbbra is a közterületen
élő emberek kedvelt tartózkodási helyei.
Középső-Józsefvárosban található a Magdolna-negyed, valamint a Szigony utcai
lakótelep, melyek a kerület legszegényebb
városrészei, s amelyek gyakran nyújtanak

ideiglenes szálláshelyet a hajléktalan em- te a zuglói ellátási területről hiányzó utcai
gondozó szolgálat befogadását. Nyertes pábereknek is.
lyázatunkkal a Menhely Alapítvány Zuglói
2017-ben a Szolgálat – az Erzsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálata hivatalos, „állami”
Utcai Gondozó Szolgálattal együtt - kiemel- befogadást kapott, így a kerületi mellett
ten fókuszált a Blaha Lujza téri aluljáróban, központi forrásból is finanszírozódik.
és annak környékén tartózkodó fedél nélküli emberekre. A Fővárosi Önkormányzati Ellátási területünk a Nagy Lajos király útRendészeti Igazgatósággal szorosan együtt- jától a városhatár felé eső közterületek.
működve, naponta mentünk ki e frekven- A kerületben utcai szolgálatot működtető
tált csomóponthoz. Minden találkozáskor Myrai Vallási Közhasznú Egyesülettel, illetve
felajánlottuk a szállón való elhelyezés lehe- a BMSZKI-val kötött háromoldalú együtttőségét, és szállítást is biztosítottunk.
működési megállapodás szerint azokban az
időszakokban, amikor a másik két szolgálat
2017-ben szolgálatunk 235 fő, utcán élő nem működik, mindhárman fogadunk jelemberrel került kapcsolatba. 124 fővel elő- zéseket a kerület teljes területéről.
ször találkoztunk, rendszeresen 58 embert
gondoztunk. Az elmúlt évben 31 embernél Szakmai programunk leghangsúlyosabb
sikerült elérnünk az utcai életmód felszá- eleme az esetkezelés. Ügyfeleink segítésére
molását, többségüket hajléktalanellátó in- egyéni gondozási tervet készítünk. Ezekben
tézményekben helyeztük el, de kerültek al- az adott ügyfél fizikai-mentális állapotához
bérletbe, támogatott lakhatásba, és vissza igazodó, reális, de az utcai lét felszámolása
a családjukhoz is. Összesen 21 alkalommal irányába mutató célt/célokat tűzünk ki.
volt szükség a mentőszolgálat kihívására.
El tudtuk helyezni klienseinket a hajléktaA Külső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szol- lanellátó intézményrendszerbe, betegszogálat működési területe a IX. kerület Vá- bába, lábadozóba. Egy négyfős társaságot
góhíd utca – Üllői út – Határ út – Soroksári kutyájukkal együtt sikerült egy romos
út által határolt terület, valamint a Nép- épületből elhelyeznünk az egyik szálló
liget, az Ecseri út, és a Pöttyös utca met- négyágyas szobájába, ők már több mint
róaluljárók. A Külső-Ferencvárosra ipari és fél éve stabilizálták helyzetüket, nem térlakóterületek egyaránt jellemzők, de meg- tek vissza korábbi életformájukhoz. Volt
található itt belterületi erdő, és a Duna fe- néhány olyan esetünk, amikor gondozottrencvárosi partszakasza.
jainkat sikerült végleges, a hajléktalan ellátáson kívüli megoldáshoz segítenünk, egyik
Utcai szolgálatunk együttműködik a Bel- ügyfelünket például haza tudtuk költöztetső-Ferencvárosi Utcai Gondozó Szolgálattal. ni a családjához, egy nagyon idős kliensünk
2017-ben 302 hajléktalan emberrel találkoz- pedig egy színvonalas Pest megyei egésztunk, közülük 126 fővel először. Szorosabb ségügyi intézménybe került.
gondozási kapcsolatban 52 emberrel va- 2017-ben 40 helyszínen 51 emberrel foggyunk. 35 embert helyeztünk el hajléktalan- lalkoztunk.
ellátó intézményekben. A mentőszolgálat
segítségét 7 esetben kellett kérnünk.
Zuglói Utcai Gondozó Szolgálatunk létrehozását és működtetését a Zuglói Önkormányzat 2015 novemberében elfogadott
hajléktalanügyi koncepciója tette lehetővé.
2017 őszén a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság sok év után végre meghirdet-
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Speciális Utcai Gondozó Szolgálatok
A speciális utcai gondozó szolgálatok feladata a krízisautók működésének kiegészítése, kapacitásuk növelése. A Fővárosi
Önkormányzat által nyújtott támogatás, a Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium által kidolgozott koncepció lehetőséget
biztosított arra, hogy a speciális utcai szolgálatok a - hét minden napján 24 órában működő - krízisautókat a szükségleteknek leginkább megfelelően, naponta 8 órában (16-24 óráig) kisegítse.
A Menhely Alapítvány a 2016. november 1.
és 2017. március 31., illetve a 2017. november
1. és 2018. március 31. közötti téli krízisidőszakokban is megszervezte, koordinálta és
finanszírozta a speciális utcai gondozó szolgálatok működését. A saját speciális utcai
gondozó szolgálatunkon túl Alapítványunk
a Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményeivel, a Keresztény Advent Közösséggel és a Magyar Vöröskereszttel kötött megállapodást speciális utcai szolgálat
működtetésére.
Utcai szolgálat munkában

A szolgáltatás közvetlen napi koordinálását, a korábbiakhoz hasonlóan a Menhely
Alapítvány Diszpécser Szolgálata végezte.
A Menhely Alapítvány Speciális Utcai Szolgálata a téli időszakban hétfőtől csütörtökig 18-21 óráig, péntektől vasárnapig pedig
16-22 óráig, Budapesten és Pest megyében
segítette a krízisautó munkáját. A speciális utcai szolgálatok 2017-ben összesen 533
bejelentést kaptak, és 177 esetben szállították a rászorulókat valamilyen intézménybe. Az elhelyezések túlnyomó része éjjeli

menedékhelyekre történt. Egészségügyi
Centrumok 46 alkalommal fogadták a rászorulókat, a Menhely Alapítvány „Vajda 3”
Lábadozójába pedig 5 ember került.
Összességében elmondható, hogy a 4
együttműködő szervezet 2017-ben is magas szakmai színvonalon valósította meg a
programot, jelentősen hozzájárulva a főváros közterületein élő emberek helyzetének
rendezéséhez.
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MENHELY ALAPÍTVÁNY

„Vajda 3” Menhely
A „Vajda 3” komplex intézményünkben
többféle szolgáltatást működtetünk:
• éjjeli menedékhelyünkön egy éjszakára
szóló szállást nyújtunk az arra rászorulóknak,
• idősek otthona részlegünkben 24 hajléktalan ember számára biztosítunk
teljes ellátással elhelyezést,
• nappali melegedőnkben és a hozzá
kapcsolódó csomagmegőrző szolgáltatásunkkal megteremtjük a tartózkodás,
tisztálkodás, mosás lehetőségét, valamint lehetőséget adunk a csomagok,
ruhák és egyéb tárgyak tárolására, őrzésére,
• a téli hónapokra kialakított lábadozó
részlegünk a közterületeken, a szélsőséges időjárási körülmények következtében leromlott állapotú fedél nélküli
embereknek biztosít elhelyezést felépülésükig, míg önállóan képesek lesznek
a továbblépésre.

berek számára. A házirendet rugalmasabbá
tettük, és szociális munkásaink egyéni
esetkezeléssel segítenek a továbblépésben.
Komplex segítségnyújtással elértük, hogy a
korábban kizárólag utcán élő emberek közül
sokan tartósan a menedékhely használóivá
váltak.
Az Éjjeli Menedékhelyen nyáron 46, télen
52 férőhelyen fogadjuk az otthontalan férfiakat. A szálló este 6 órától reggel 8 óráig
tart nyitva. A pihenési lehetőség mellett
egyszerű vacsorát, főzési, ételmelegítési,
tisztálkodási, mosási, lehetőséget, indokolt esetben egészségügyi ellátást, valamint szociális tanácsadást biztosítunk
a nálunk éjszakázóknak. Az együttélés okán
fontos, hogy szabályokkal átlátható helyzeteket teremtsünk, így szállásunkon nagyon
ritka a lopás vagy az agresszió. 2017-ben
371 különböző személyt fogadtunk, átlagos
életkoruk 56 év volt.

Lábadozó, krízisrészlegünkben az utcai
gondozó szolgálatok által fellelt fedél
nélküli férfiak számára nyújtunk szállást
a téli hónapokban. Napi háromszori étkezést, egészségügyi ellátást, gyógyszereket,
A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium kötszereket biztosítunk, célunk, hogy ezek
program első befogadó szálláshelyeként az az emberek ne kerüljenek vissza az utcára.
éjjeli menedékhely igénybevételénél előny- 2017. április 30-ig 69, 2017 novemberétől az
ben részesülnek azok az utcai szolgálatok év végéig újabb 21 férfit fogadtunk be. A
által gondozott, leromlott állapotú fedél lábadozók emberek a felépülésükig átlagonélküli emberek, akiknek ellátása mentális san 53 napot töltöttek krízisrészlegünkön.
és fizikai állapotuk miatt a hagyományos
ellátórendszerben nem megoldható. Speci- A Hajléktalanok Otthonában 24 idős, leális szolgáltatásokat biztosítunk a közterü- romlott egészségi állapotú férfi gondozását
letről éjjeli menedékhelyünkre került em- végezzük. Lakóink önmaguk fenntartásá-

„Vajda 3” intézményünk 16 fős csapatában
gazdasszony, orvos, nővérek, pszichiáter,
szociális munkások és kisegítő feladatokat
ellátó személyzet dolgozik együtt.

„Vajda 3” Éjszakai Szállás és Lábadozó

ra segítség nélkül nem képesek, családi
és egyéb külső kapcsolatokkal általában
nem rendelkeznek. Számukra egészségügyi
ellátást, gyógytornát, napi háromszori étkezést, kulturális programokat nyújtunk.
Munkánkhoz nagy segítséget nyújtanak
önkénteseink, akik elsősorban a lakók szabadidős programjaiban működnek közre,
de ha szükséges, orvoshoz is elkísérik őket.
Az intézményünkben élők átlagéletkora jelenleg 66,6 év. Tavaly a 24 férőhelyen ös�szesen 30 idős embernek tudtunk otthont
biztosítani. Egy lakónk más tartós ellátásba
került, két lakónk gondozásának indokoltsága megszűnt, három idős lakónk pedig
elhunyt az év során.
Nappali Melegedőnket 2017-ben 29 990 alkalommal keresték fel. Legtöbbször, 12 544
alkalommal a tisztálkodás lehetőséget vették igénybe a hozzánk fordulók. Szociális
ügyintézés 7 579, kisebb csomag-, és értékmegőrzés 2 576 alkalommal, ruhapótlás
6 493 esetben történt. Adományból származó ételből az előző év kétszeresét, 2 568 adagot tudtunk a rászorulók körében kiosztani.
Az év során Csomagmegőrzőnkben 391 új
ügyfél jutott a nagyobb csomagok huzamosabb őrzésére is alkalmas szekrényhez.
Csekély napi hozzájárulás fejében, 836 zárható szekrény áll a mindennapi ingóságaikat elhelyezni kívánó hajléktalan ügyfelek
rendelkezésére.
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Az év Menhelyese
A Menhely Alapítvány életében hagyományosan december elején, titkos szavazással a kollégák választják meg az adott év Menhelyes Dolgozóját. 2017-ben
Takács Éva kolléganőnket ünnepelhettük, alábbi interjúnkban vele beszélgettünk.
Különdíjas lett Sipos Tünde kollégánk, köszöntése beszámolónk 34. oldalán olvasható. Mindkét írásunk szerzője Nuszer Mirjam kolléganőnk.
Takács Ferencné Éva, vagy ahogy mindenki hívja A TAKIÉVA, 2017-ben a kollégák
voksai alapján az egyik díjazottja lett a hagyományos Év Menhelyese szavazásnak.
A hivatalos státusza szerint gazdaasszony a Menhely Alapítvány Vajdahunyad
utcai egységében, de ennél jóval többet jelent mindenkinek. Anya, családtag, barát,
a „Vajda 3” kemencéje, motorja, lelke. Minden, amitől ez a hely otthonná válik a
csupasz lakhatás helyett.

Elintéz két telefont, megsimít egy vállat,
átveszi az árut, lefőz egy kávét a kártyacsatához, kiosztja az ebédet, nevet,
trillázik, aztán meghallgat egy csalódást, és már kérdezhetem is:
A neved sokaknak egyet jelent a „Vajda 3”-mal. Hogy kezdődött mindez?
1994. október 2-án léptem be a Menhely Alapítvány kapuján először. A sógornőm hallotta, hogy felszabadult egy
gazdaasszonyi állás és mondta, hogy
próbáljam meg magam. Fogalmam
sem volt, mit takarhat ez a szó. Valami
olyasféle elképzelésem volt, hogy olyan,
mint amikor otthon az ember a saját
háztartásában beosztja a pénzt, megvásárolja, amit kell, kihívja a szerelőt,
elsimítja a dolgokat.
Nem tévedtél nagyot, úgy látom.
Nem, nem. De emlékszem, nagyon
félve nyúltam a témához. Ebben a szociális légkörben én nem voltam rutinos.
Izgultam azért, hogy fogunk kijönni a
nehéz sorsú emberekkel. Aztán nagyon
a szívemhez nőttek. Éreztem, hogy az
alapfeladatokon túl valami olyat kell
nekik adnom, ami kicsit pótolhatja a hiányzó családot. Például itt voltam minden december 24-én. Sokszor három 30
literes kondérban főtt a töltött káposzta,
hogy jusson a szociális otthon lakóinak,
az éjjeli menedékhelyen alvóknak, az
egész itteni nagy családnak.
És közben van egy saját családod
is. Ők hogy kezelték ezt a helyzetet?
Nem sérelmezték, hogy az Anyu, a
Nagyi Szentestén máshol főz?

Természetesnek vették. Nálunk ez
sosem okozott gondot, ügyeltem arra,
hogy nekik is meglegyen mindenük. Ott
is elkészült a káposzta ugyanúgy, az idő
beosztásán múlik minden. Kialakult ez,
és flottul ment is.

ennek nagy, komoly hagyománya van.
Szóval nem, nem változik semmi. De
fontos nekem és borzasztóan jól esett.
Rengeteg „gyereked”, patronáltad
van itt. Szeretnek. Fogalom vagy. El
tudnád képzelni enélkül az életed
már?
Igazság szerint gondolkodom a befejezésen. Idén betöltöm a hetvenet. Sok
„bácsi” fiatalabb nálam! (nevet) Úgy érzem, ideje lenne átadni a helyemet egy
fiatalabbnak. Meg kell húzni a határt,
az ember meddig mehet el.

Ha azt mondom, Menhely Alapítvány,
mi az első, ami beugrik?
A bácsik. (a szociális otthon lakói. A
szerk.) A kollégák. Az egész Vajda. Ez egy
nagyon más munka, mint ahogy sokan
elképzelik. Itt tényleg családias a hangulat. Teljesen más a kollégák egymáshoz való viszonya, mint máshol esetleg.
Mi a legfontosabb tanácsod az utóÖsszetartunk.
dodnak vagy bárkinek, aki hajléktaHa a 24 év tapasztalatával varázsü- lan emberekkel foglalkozik?
tésre megint 1994 októberét írnánk,
Szeresse őket. Ha nehéz, próbáljon
meg az ő szemükkel látni, az ő lelkükkel
újból belépnél a kapun?
Biztos vagyok benne. Igen, eljönnék érezni. Tudni kell azt, hogy borzasztó út
még egyszer.
lehet mögöttük. Ezeket a fájdalmakat
fel kell valahogy oldani.
Te lettél 2017-ben az egyik Év MenheMi rengeteget köszönhetünk Neked.
lyese. Mit jelent ez Neked?
Nagyon-nagyon jól esett és egyálta- Van esetleg valami, amit úgy érzel, Te
lán nem számítottam rá. Nem éreztem, köszönhetsz ennek a 24 évnek?
hogy valami különöset csináltam 2017A rettenetes nagy szeretetet, ami köben, ami indokolná. Nem is értettem rülvett. Nagyon köszönöm a szeretetet,
a kolléganőmet akivel mentünk a díj- amit kaptam!
kiosztóra, hogy miért sürget az utcán,
„menjünk már, menjünk már, Taki!”
Amikor megkaptam, talán fel sem fogtam. Aztán nagyon elérzékenyültem.
Valamin változtatni fog ez a díj?
Nem. Ugyanúgy megy minden tovább
idén is, mint 24 éve mindig. Ugyanúgy
teszem a dolgom, a délutáni kártyapartik ugyanúgy nem maradhatnak el,
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Práter utcai Nappali Melegedő
Nappali melegedőnk az alapszolgáltatásokon túl olyan programokat és lehetőségeket kínál, melyek elősegítik ügyfeleink
társadalmi visszailleszkedését; közelebb viszik hajléktalanságuk megszüntetéséhez. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük tárgyi környezetünket és bővítjük szakmai tevékenységeink körét.
A nappali melegedő alapvető funkciója,
hogy enyhítse a hajléktalan létből fakadó
nehézségeket, elviselhetőbbé és élhetőbbé
tegye a hajléktalan emberek mindennapjait. Alapszolgáltatásainkkal a hét minden
napján fogadjuk az ügyfeleinket. 2017-ben
348 nyitvatartási napon álltunk a betérők
rendelkezésére. Melegedőnkben lehet tisztálkodni, mosni, étkezni, pihenni, olvasni,
szabadidős tevékenységeket folytatni.

támogatáshoz juttassuk, mellyel megállítható helyzetük további romlása.
Egyik speciális szolgáltatásunk az Álláskereső Iroda. Célunk itt, hogy infrastruktúrát
biztosítsunk ügyfeleink számára az álláskereséshez, valamint alkalmi és állandó munkalehetőségek felkutatásával segítsünk. E
szolgáltatás folyamatos üzemeltetéséhez
2016 nyara óta az Erste Stiftung és a „la
Caixa” Alapítvány biztosít forrást. Az általuk
támogatott magyar Incorpora hálózatnak
2017-ban összesen 40 797 alkalommal ke- köszönhetően más hátrányos helyzetű
restek fel az otthontalan emberek minket, csoportokat segítő civil szervezetekkel is
a napi átlagos forgalmunk 117 fő. Legnép- együttműködünk.
szerűbb szolgáltatásunk az ételosztás volt.
Munkanapokon napi 110 adag meleg ebé- Elhelyezkedési támogatást nyújtó progdet, hétvégén pedig ugyanennyi tízórait ramunk keretében a Hajléktalanokért Közosztottunk ki. Hétfőnként a Four Seasons alapítvány pályázati támogatásának és az
Hotel felajánlásaként, keddtől péntekig pe- Incorpora hálózat támogatóinak köszöndig a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából hetően 2017-ben összesen 21 darab havi
tudunk tartalmas egytálételt biztosítani. BKV-bérletet vásároltunk, 54 személyt réUgyancsak népszerű szolgáltatásunk a szesítettünk 20 000 Ft összegű munkarufürdési, tisztálkodási lehetőség. Mosó- és házati támogatásban, illetve 168 heti élelszárítógéppel rendelkezünk, és lehetőség miszer-támogatást (utalványt) biztosítotvan vasalásra is. Ez utóbbi szolgáltatást jel- tunk. E segítséget a frissen elhelyezkedett
lemzően az álláskeresők, illetve valamely ügyfeleinknek nyújtjuk az első, még fizetés
rendkívüli eseményre (tárgyalás, temetés nélküli hónap nehézségeinek áthidalására.
stb.) igyekvők veszik igénybe.
Az albérleti támogatást azok a pályázók
Ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásaink vehetik igénybe, akik már gondozási kapa fedél nélkül élők sajátos életformájából csolatban állnak szociális munkásainkkal,
adódó problémák (pl. postacím hiánya) és vállalják az együttműködést, valamint
megoldásához, adó- és TAJ számokat tar- albérletben élnek, és erről szerződéssel is
talmazó igazolások költségmentes kiváltá- rendelkeznek. A program támogatási keretéből 10 fő, a velük költözőkkel együtt ös�sához nyújtanak segítséget.
szesen 17 személy lakhatását támogattuk.
Kiegészítő szolgáltatásaink a hajlékta- Ügyfeleink legfeljebb 12 hónapon keresztül,
lanságból kivezető utak megtalálásában összesen 300 000 Ft összegű lakhatási tásegítenek. A melegedő által szervezett mogatásban részesülhetnek.
és lebonyolított programok célja, hogy a
nemrég otthonukat veszítetteket, illetve Lakhatást támogató programunkban négy
a hajléktalanság veszélyében élőket olyan lakással rendelkezünk, ezekből egy a ala-

pítványunk 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 bérlők a továbblépés
esélytelensége miatt 2017-ben is lakhattak
ott. A harmadik lakásunk jelenleg üresen
áll, ide csak a nyílászárók cseréje és a fürdőszoba felújítás után lehetséges ügyfelet
beköltöztetni. A negyedik lakásban lakó pár
egyik tagja időközben elhunyt, az egyedül
maradt ügyfelünk folyamatos javításokkal,
karbantartással fenn tudja tartani az ingatlan állagát. Minden lakónkkal évente új
szerződést kötünk.
A Práter utcai Melegedő a „végállomása” a
Menhely Alapítvány Belső-Ferencvárosban
vezetett Városi Sétájának. A sétát olyan
régi kliensünk vezeti, aki fontos mérföldkőnek tartja a melegedő szolgáltatásait ahhoz,
hogy talpra lehessen állni.
Hétvégi nyitva tartásunkat immáron több
éve a lelkes, elkötelezett önkéntes munkatársainkkal tudjuk biztosítani. Ők készítik el
és osztják ki a hétvégi tízórait, segítenek a
tisztálkodás, a mosás-szárítás lebonyolításában, továbbá az internet használatára is
tanítják ügyfeleinket.
Két év után a melegedő ismét teljes festésen-mázoláson esett át. A karbantartást
egy augusztusi hétvégére időzítettük, így
az ügyfeleink számára ez csak kisebb áldozattal járt.
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Incorpora - Munkavállalást Segítő Program
Az ERSTE Alapítvány és a „la Caixa” Alapítvány által elindított Incorpora Magyarország programban hátrányos helyzetben élő emberek munkához jutását segítjük, egyesítve a munkáltatói és társadalmi érdekeket. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a hajléktalan emberek számára nincs, vagy nehezen hozzáférhető a megfelelő kereseti lehetőség, ugyanakkor
a vállalatok munkaerőhiányban szenvednek. Programunk célja a közvetítő szerep betöltése a hajléktalan álláskeresők és a
vállalatok között.
Ingyenes szolgáltatásunk során átfogó
folyamatot kínálunk a vállalatoknak a kiválasztástól a munkahelyi beilleszkedés
támogatásáig. A munkáltatókkal tapasztalt szakemberek, úgynevezett integrációs
menedzserek dolgoznak együtt, akik az
érintetti csoportok - hajléktalanok, megváltozott munkaképességűek, különösen
a fogyatékkal élők, nők, pályakezdő fiatalok
és mélyszegénységben élők - munkaerő-piaci integrációjának szakértői. Az Incorpora által biztosított felelős foglalkoztatási
forma számos előnnyel jár egy munkáltató
számára és új lendületet ad a társadalmi
fenntarthatósági törekvéseknek.
Hajléktalan emberek foglalkoztatása a vállalatok számára számos előnyt tartalmaz.
Olcsó munkaerőt biztosít (állami foglalkoztatást támogató programokon keresztül
további támogatás igényelhető), mobilis,
rugalmas munkaerőt nyernek személyükben, mert szezonális munkák ellátására,
akár hosszú távon is foglalkoztathatók.
A programot több mint 10 éve vezették be
Spanyolországban, azóta több mint 35 ezer
vállalat és 370 civil szervezet csatlakozott
hozzá, s közel 100 ezer munkavállalót helye-

zett el. Magyarországon a helyi viszonyokhoz igazítva indult el a program hat civil
szervezet bevonásával: GAK Nonprofit Közhasznú Kft. (Diverzitás Alapítvány), JÓL-LÉT
Alapítvány, Menhely Alapítvány, Motiváció
Alapítvány, Salva Vita Alapítvány és a koordinátor Civil Impact Nonprofit Kft.
2017-ben 126 fő álláskeresőt sikerült bevonnunk a programba, közülük 78-an sikeresen el is helyezkedtek. Az Incorpora kezdeményezéséhez 2017 decemberéig 61 vállalatot „nyertünk meg”.
Tapasztalatunk, hogy a hajléktalan emberek
talán a legkevésbé vonzók a munkaerőpiacon. Így rendkívül szerencsés, hogy a többi
hátrányos helyzetű csoporttal együtt jelenhetünk meg a potenciális munkáltatók
előtt. Próbálkoztunk korábban hasonló
együttműködések kialakításával, de eddig
hosszú távon nem sikerült azokat fenntartani. Az Incorpora hálózatos együttműködésének köszönhetően több ügyfelünket
irányítottuk a társszervezetek által közreadott munkáltatókhoz. A megkeresett cégek vegyes érzésekkel fogadják ügyfeleinket.
Tapasztalatunk az, hogy az elhelyezkedési
esélyt nagyban növeli, ha a pályázó a lakha-

Az Incorpora teamje

tási nehézségeit nem tárja fel a potenciális
munkáltató felé. Reményt keltő azonban,
hogy egyre több munkáltató érzi fontosnak a hátrányos helyzetű munkavállalók
foglalkoztatását, és a hajléktalan emberek
elől sem zárkóznak el.
A program fő erőssége az összefogás, a közös cél, s annak elérésére szánt célzott forrástámogatás. Sikereink között említhetjük
a munkáltatók fokozódó érdeklődését is a
potenciális munkavállalók iránt.
A magyarországi Incorpora tagjaként nyáron tanulmányúton vehettünk részt Barcelonában, találkozhattunk az ottani projekt
és a lengyel társprogram munkatársaival,
megismerhettük a „la Caixa” társadalmi
felelőségvállalási programját, mely egyedülálló Európában. A tapasztalatcsere során olyan vállalatokat is meglátogattunk,
melyek hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával állítanak elő piacképes
termékeket.

16

MENHELY ALAPÍTVÁNY

Kürt utcai Nappali Centrum
Intézményünk alapszolgáltatásait - étkezés, melegedés, tisztálkodás - a hozzánk forduló emberek túlnyomó többsége napi
rendszerességgel veszi igénybe. További, speciális szolgáltatásainkkal pedig olyan embereknek igyekszünk segítséget nyújtani, akik képesek segítségünkkel hajléktalan állapotuk megszüntetésére és társadalmi integrációjukra. Személyes segítő
szolgáltatásaink egyre inkább előtérbe kerülnek, ilyen például a lakhatást tanácsadással és mentorálással segítő „Úton,”
és az elsősorban munkajövedelmek és az ehhez kapcsolódó jogosultságok megszerzését célzó „Pályamódosító” projektünk.
Intézményünket a 303 nyitvatartási napon összesen 86 256 alkalommal keresték
fel, átlagos napi ügyfélforgalmunk 285 fő
volt. Szolgáltatásainkat 5 174 ember vette
igénybe, ebből új ügyfél 928 fő volt. A legnagyobb forgalmunk, 381 fő, 2017. október
19-én volt. Klienseink többsége középkorú
elvált vagy egyedülálló férfi, 8 általános iskolai végzettségű, szívességi lakhatásban
él, munkajövedelemmel nem rendelkezik,
vagy munkajövedelméből lakhatását nem
tudja hosszú távon megoldani.
Legnépszerűbb szolgáltatásunkat, az ételosztást, épületünk fűtéssel, szellőzéssel,
melegítőkonyhával ellátott pincerészében
nyújtjuk. 2017-ben is a Baptista Szeretetszolgálattal történő együttműködés keretében a meleg étel elkészítve került hozzánk,
kiosztását közfoglalkoztatott kollégáink végezték, és önkénteseink is segítették. 2017ben átlagosan naponta 220 ember ebédelt
nálunk. Novembertől reggelivel bővítettük
szolgáltatásunkat.
Melegedőnkben tisztálkodásra és ruházat
tisztítására is van lehetőség, a szükséges
eszközöket, tisztítószereket biztosítjuk. Az
ipari mosó- és szárítógép mellett használhatók a forgótárcsás mosógépek és centrifugák is. 2017-ben 5 939 vette igénybe ezt a
lehetőséget. A ruházat pótlását önkéntese-

ink végezték, heti egy alkalommal segítet- ve a pénzutalvány kivételével valamennyi
tek nekünk, de szükséghelyzetben azonnali a postafiókunkra érkező levélküldeményt
segítséget adtunk.
átvettük. 2017-ben 1 180 levelet adtunk fel,
és több mint 4 000 hivatalos vagy magánÜgyfeleinknek az ingyenes internet elérést levél érkezett postacímünkre.
és a telefonálási lehetőséget biztosítjuk,
2017-ben közel 6 500 alkalommal vették Önkénteseink munkájára 2017-ban is
ezeket igénybe.
nagymértékben számíthattunk. Az egyénre szabott segítő programjaink mellett az
Ügyfélszolgálati Irodánk csütörtök ki- ételosztásban, a ruharaktárunk rendben
vételével minden hétköznap felkereshető, tartásában és ruhaosztásban is segítettek
nyilvántartásunkban összesen 21 748, az iro- minket. Fontos és értékteremtő munkájuk
dánkat az elmúlt öt évben legalább egyszer mára nélkülözhetetlen számunkra. Megfelkereső ügyfél szerepel. Ügyintézéseink szerveztük továbbá új önkéntesek bevojelentős részét ügyfeleink különböző ira- nását és képzését. Az ételosztás, takarítás,
tainak beszerzése tette ki. A bonyolultabb, az adminisztráció, illetve a tisztálkodás
hosszadalmasabb ügyintézést igénylő szolgáltatásaink nyújtásához olyan klienügyeket a Pályamódosító programunkban seket alkalmaztunk 2017-ben is, akik a nyílt
végeztük.
munkaerőpiacon nem tudtak elhelyezkedni, azonban közfoglalkoztatottként nálunk
A Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati védett környezetben dolgoztak, rendszeres
támogatásával 2017-ben is hozzájárulhat- jövedelemhez jutottak.
tunk a gyógyszerek és szemüvegek kiváltásához. A támogatási összeg csökkenése 2017-ben is terepgyakorlati helyet biztosímiatt kevesebb ember jutott ellátáshoz, tottunk a Menhely Alapítvány és a BMSZKI
665 embernek gyógyszerhez, 45 embernek közös szervezésében megvalósuló szaka szemüveghez jutását támogattuk, csekély mai továbbképzés résztvevői számára. Így
önrész befizetése mellett. Ügyfeleink hiva- a hallgatók közvetlen tapasztalatot is szetalos és magánlevelezéseihez postacímet rezhettek a hajléktalan ügyfeleknél előforbiztosítottunk. A postakezelés teljes körű duló különböző ellátások ügyintézésében.
szolgáltatást jelentett, az átvételtől, a nyilvántartáshoz csatolásán át a kiadásig, illet-

A Kürt utcai Ügyfélszolgálati Iroda tevékenysége - 2017.
Hónap
Információ közvetítése, tanácsadás
Adókártya beszerzése
Lakcímbejelentés
Iskolai bizonyítvány másolata
Csomagmegőrző jegykiadás
Fénykép készítéshez jegykiadás
Gyógyászati segédeszköz kiváltása
Szemüveg elkészítésének támogatása
Anyakönyvi kivonatok beszerzése
Személyi igazolvány beszerzése
Lakcímkártya beszerzése
Hajléktalan igazolvány kiállítása, érvényesítése
TAJ szám beszerzése, pótlása
Recept kiváltásának támogatása
Közgyógyellátási igazolvány beszerzése
Egészségbiztosítás beszerzése
Társszervezetekhez való átküldés
Ruhajegy kiadása
Segélyjavaslat kiállítása
Postacím biztosítása
Összesen:

Jan.
28
63
22
15
0
2
0
16
6
0
1
154
91
123
1
29
1
39
5
447
1043

Feb.
30
43
14
14
0
0
0
4
2
1
0
125
62
115
4
39
3
35
10
382
883

Már.
30
38
9
12
0
0
0
5
1
1
4
123
53
96
1
34
8
26
10
316
767

Ápr.
35
24
5
4
0
0
0
4
1
1
1
80
38
88
2
21
4
29
6
298
641

Máj.
45
42
5
7
0
0
0
3
5
0
2
91
51
109
1
42
0
42
4
236
685

Jún.
51
32
10
7
0
1
0
2
4
0
1
108
58
0
1
44
1
11
2
253
586

Júl.
42
39
8
3
0
0
0
0
3
1
2
108
70
0
0
29
8
0
3
232
548

Aug. Szep.
19
39
41
34
4
5
10
13
0
0
1
0
0
0
0
0
4
4
0
0
1
1
142 112
93
79
0
0
0
0
44
25
1
1
0
0
4
6
240 199
604 518

Okt.
33
36
10
7
0
0
0
3
1
0
0
107
69
8
1
21
2
28
1
320
647

Nov.
36
29
14
5
0
0
0
6
2
0
1
124
68
66
2
34
1
40
4
252
684

Dec.
44
21
4
3
0
0
0
2
0
0
0
80
36
60
0
32
0
19
4
241
546

Össz.
432
442
110
100
0
4
0
45
33
4
14
1354
768
665
13
394
30
269
59
3416
8152
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Pályamódosító Program
A program, melyet évek óta a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati támogatásának köszönhetően tudunk megvalósítani, 2017-ben is a Kürt utcai Nappali Centrumban működött. Az Ügyfélszolgálati Irodához forduló hajléktalanok zöme
az ellátásokkal kapcsolatos ügyeiket önállóan nem, vagy csak nagyon nehezen képesek intézni, és ilyen komplex, bizonyos
esetekben több hónapos utánkövetést igénylő segítséget más szervezettől ritkán kapnak. A hajléktalan ügyfelek jelentékeny
része kifejezetten a szolgáltatásunknak köszönhetőn jutott valamilyen rendszeres pénzellátáshoz.
A szolgáltatás napi ügyfélforgalma jellemzően 4–12 fő, a szolgálat heti három napon állt
ügyfeleink rendelkezésére. A program keretében 2017-ben összesen 1391 alkalommal
segítettünk a hozzánk forduló ügyfeleknek.
Jellemző ügytípusok, melyekkel foglalkoztunk: nyugellátások, időskorúak ellátása,
megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyek ellátásai, családtámogatások,
álláskeresők ellátásai, átmeneti és rendszeres települési támogatások, közgyógyellátás,
iratbeszerzés és lakcímrendezés.
2017-ben a korábbi munkánkat kiterjesztő
programmal nyertünk pályázati támogatást a Hajléktalanokért Közalapítványtól.
Új, „Pályamódosító” nevű programunkban –
megtartva „klasszikus” irodai ügyintézést –,
kijelöltünk négy célcsoportot, melynek
tagjait egyéni esetkezelés, ún. „mentorálás”
révén próbáljuk egy jobb munkaerő-piaci
pozícióba juttatni.
E négy célcsoport:
1. megváltozott munkaképességűek –
esetükben a deklarált cél, hogy az pénzellátás helyett, vagy amellett munkaképességüknek megfelelő munkahelyet
találjanak,
2. a szabálysértési ügyek elkövetői –
számunkra lehetőség van a pénzbüntetést ún. közérdekű önkéntes munká-

”

val megváltani, ennek megszervezése
azonban, a szűk határidők miatt, hajléktalanok esetén problematikus,
3. közfoglalkoztatottak – esetükben a cél
az elsődleges munkaerőpiacra való
visszajuttatás,
4. ún. foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesülők – számukra
a jogszabályban előírt évi 30 nap közérdekű önkéntes munka biztosítása,
másodlagosan pedig legalább a közfoglalkoztatásba való belépést próbáltuk támogatni.
A folyamatos munkavégzés előfeltétele a
biztos lakhatás. Néhány esetben ennek
rendezésében is közreműködtünk, illetve
a Kürt utcai Nappali Centrumban működő
Úton lakhatási tanácsadó programunkhoz
irányítottuk ügyfeleinket. Az év végéig 10
mentoráltunk volt, a projektidőszak végéig
legalább 50 fő 1-3 hónapos mentorálását
vállaltuk. Megkezdtük a munkához kapcsolódó önkéntesprogramunk kialakítását
is. Elkezdtük azokat a külső kapcsolatokat
is kiépíteni (pl. foglalkoztatási osztályok),
ahol ügyfeleink segítséget kaphatnak az
előbbre jutásban. A program keretében
2017-ben négyen anyagi támogatásban
(élelmiszer-utalvány) is részesültek, és elindítottuk a kedvezményes fogpótlás, illetve
az ingyenes fodrászat megszervezését.
A Kürt utcai Nappali Centrum előtt

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!

18

MENHELY ALAPÍTVÁNY

Miért olyan nagyszerű kép ez?
2017 októberében utcalapunk, a otthontalan emberek által írt és terjesztett Fedél Nélkül alkotóinak képzőművészeti munkáiból nyílt kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kassák Könyvtárában. A kiállítást Weiler Péter képzőművész nyitotta
meg, kifejezve tiszteletét a kiállító művészek felé, akik hisznek az alkotás szabadságában.
Utcalapunk 2004 óta hirdeti meg folyamatos művészeti pályázatát otthontalan alkotók felé vers, próza és kép kategóriában.
A zsűrizett alkotásokból csoportos és egyéni képzőművészeti kiállításokat és felolvasóesteket szervezünk, antológiákat és
szerzői kötetet jelentetünk meg. Önálló civil kezdeményezésre valósult már meg az alkotók munkáiból színdarab, opera és
képaukció is.

Juhász Ibolya (1965 - )
alkotóművész

„A lényeg számomra maga az alkotás, annak feszegetése, hogy én mire vagyok képes.”
Már gyerekkoromban azt mondták, jól rajzolok, végül mégsem a rajzszakkört választottam. Zamárdin nőttem fel, nagyon szép tájon. Végül a Balatontól is távol
kerültem, az élet Budapestre hozott. Sokszor utazgattam, és mindig megfogott
a táj vagy egy-egy részlet, ilyenkor azon gondolkoztam, hogy képes vagyok-e vajon
visszaadni mindezt? A festészettel már hajléktalanként kerültem közelebbi kapcsolatba. Egy átmeneti szállón élve lakótársaimnak mutattam meg a képeimet.
A lényeg számomra maga az alkotás, annak feszegetése, hogy én mire vagyok
képes. Nagy örömet okoz egy jól sikerült rajz. Olyankor érzem, hogy egy kicsit értek
hozzá, ez az enyém. Volt egy mentorom, aki ha egy ideje nem alkottam semmit,
azt mondta, fussak egy kört a ligetben, és közben engedjem szabadjára a gondolatokat. Egy fél kör elég volt hozzá, hogy egy padra leülve meginduljon a kezem:
a lapon máris kezdett testet ölteni egy új kép, belém költözött a táj.
Az FN többi szerzőjével erősítjük egymást, visszajelzést adunk egymásnak. Számít a
dicséret, biztatás. Több elismerést szereztem, tagja lettem a VAGYUNK Otthontalan
Művészek Önsegítő Egyesületének. Képeinkkel kiállításokon vettünk részt közösen.
Angliában is talált már gazdára egy képem, ez ott van most valaki otthonában.

Cím nélkül

Csokor
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Kovács Béla (1962 - )
képzőművész, író

„Buddha megállapítása, miszerint az élet szenvedés, kiváló!”
Mindig a rajz és a filozófia érdekelt, de mivel ilyen szakpár nincs, egymás után
végeztem el őket. Tanár lettem, évekig tanítottam Kecskeméten. Már az apám is
szeretett volna bejutni a képzőművészetire, és bár nem vették fel, folyamatosan
alkotott, én pedig használhattam a felszerelését. Gyermekként még szülővárosomban, Sátoraljaújhelyen nyertem az első versenyeket, a díjazás az volt, hogy
fel lehetett jönni Budapestre.
Egy kép nálam mindig kényszer hatására indul. Ilyen módon teljesen tudatosak,
nem érzéseket rejtenek, hanem egy technika kipróbálásáról szólnak. Zenével jobban ki lehetne fejezni az érzéseket, az közvetlenebb műfaj - kicsit próbálkoztam
a gitározással is. A szabadidőmet olvasással és olvasással töltöm. A számítógép
világa nyolc éve tárult fel előttem, imádom, hogy egy klikk hatására új effekt
keletkezik a képen. És azt is, hogy már nincs szükség hatalmas házikönyvtárra, az
olvasnivalók teljes tárháza megtalálható a kibertérben. Filozófia terén Schopenhauer pesszimizmusa, irracionalizmusa a nagy etalon számomra. Egy időben a
buddhizmus is nagyon érdekelt. Buddha alapvető megállapítása, miszerint az
élet szenvedés, kiváló! Egy pszichológus egyszer rajzoltatott velem egy fát, és
megállapította, hogy teljesen hiányzik belőlem az agresszió. És tényleg hiányzik.
Nem igénylem az emberi társaságot, egyedül érzem jól magam, sötétben vagyok
otthon. A horrorfilmeket is ezért szeretem valószínűleg. A rossz dolgok mindig
nappal történnek, éjszaka soha.

Faludy György portréja

Az ostoba

Minden művészeti munkánk célja az értékek közvetítése a nagyközönség felé, a szerzők saját alkotói identitásának erősítése,
valamint az alkotók aktivitásának növelése. A lap valódi közvetítő közeg kíván lenni a szerzők és a nagyközönség között,
mert valljuk: „Az alkotás értéket teremt.”
A tárlat kapcsán megjelentetett művészeti albumunk címe – „Miért olyan nagyszerű kép ez?” A válogatás nyolc, a Fedél
Nélkülhöz kötődő képzőművész vallomását és alkotásait mutatja be. A válogatott képanyag a szervezők hite szerint a
remény és a szabadság, egyúttal pedig a nívós kortárs képzőművészet megnyilvánulása.
Az album kapható a Menhely Alapítvány Kürt utcai Nappali Centrumában működő Fedél Nélkül szerkesztőségében.
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„Úton” – Lakhatást segítő integrációs program
Hiszünk abban, hogy a hajléktalanságból ki lehet kerülni, és azt tapasztaljuk, hogy a bajba jutott családok, párok, egyedülálló férfiak és nők is hisznek abban, hogy bármilyen nehéz helyzetből talpra lehet állni.
A program célja a hajléktalanság megelőzése, valamint az egyéni kivezető utak keresése. Célcsoportja az otthonvesztés veszélyének kitett családok, párok, egyedülálló
férfiak és nők, akiknek életük során meg
kellett tapasztalniuk a hajléktalanságot,
vagy most kényszerülnek otthon nélkül élni.

„Lakhatási Információs Szolgálatunkat,” és
összesen 78 alkalommal vették igénybe a
program valamely szolgáltatását. Ezen kívül
a programban résztvevő tanácsadók rendszeresen tartják telefonon a kapcsolatot
ügyfeleikkel.

sültek az albérletbe költözésükhöz vagy
az otthonuk megtartásához. 21 háztartás,
összesen 49 fő, közülük 12 gyermek jutott
így fenntartható lakhatáshoz. Egy házaspár
szolgálati bérlakást kapott. Őket önkénteseink segítették személyre szóló bútoradománnyal, munkahely megtalálásával.
Önkéntesek bevonásával a résztvevőket Voltak, akiknek a lakhatását személyes kapA program működése a Hajléktalanokért önéletrajzírás, álláskeresés, albérletkeresés, csolatrendszerük rendezése oldotta meg,
Közalapítvány pályázati támogatásának adósságmenedzselés, telefonálási lehető- vagy munkát találva visszaköltözhettek
köszönhető. A pályázati időszak 2016 no- ség, számítógép-használat, egyéni készség- családjukhoz.
vemberétől 2017. július végéig tartott. Az fejlesztés szolgáltatásainkkal segítettük.
Programunk megvalósításában 4 szociális
első programidőszakban 297 felnőtt keres- Önkéntes munkájukat képzés előzte meg.
szakemberünket 10 önkéntes kolléga mintte fel a programot. 171 fő vett részt egyéni
tanácsadáson, mely során céljaik megvaló- A program résztvevői pályázhattak Beköl- egy 230 munkaórában segítette.
sításhoz egyéni tervet dolgoztunk ki. 2017 tözési/Otthonmegtartási támogatásra,
novemberétől az év végéig 48 fő kereste fel a nyertesek pénzbeli támogatásban részeAz utánkövetés adatai a 2016/17-es pályázati
év adatai alapján 21 nyertes háztartás alapján:
Utánkövetés a beköltözést követően:
Ugyanott él
Új bérleménybe költözött
Hajléktalanok/családok átmeneti
otthona intézményben él
Közterületen él
Nem elérhető
Egyéb lakhatás (családtagnál,
szívességi, börtön stb.)

1 hónap múlva
21
0
0
0
0
0

3 hónap múlva
17
2
0
0
2
0

6 hónap múlva
15
3
0
0
3
0

Az Úton teamje

Ági története:
Ági 2004 óta ügyfelünk. Éveken át rendszeres látogatója volt intézményünknek. Általában iratai pótlása, iskolai bizonyítványok beszerzése miatt járt hozzánk. Ezeket, életmódja miatt folyamatosan elhagyta. Rendre begyógyszerezve és erre
alkoholt fogyasztva jött be hozzánk. Általában nem emlékezett rá, mi történt vele előző nap, és hol hagyta el az iratait.
Olykor agresszíven is viselkedett, olyan is történt, hogy megverték. Éjszakáit gyakran utcán töltötte. Több alkalommal
próbálkozott elvonókúrákkal sikertelenül, pár hetes józanság után mindig visszaesett. 2016-ban fordulat történt. Ágit egy
ideig nem láttuk, majd egyszer megjelent egy józan, tiszta, rendezett, szerény, intelligens, határozott nő. Elmondta, hogy túl
van egy sikeres elvonón, dolgozik endoszkópos asszisztensként egy kórházban, és szeretne albérletbe költözni a lányával és
az unokájával együtt. Ekkor már közel egy éve nem ivott alkoholt. Elmondta, mennyire nehéz, hogy megőrizze tisztaságát.
Rendszeresen jár AA klubba, imádkozik, társait, mentorát hívja, ha a visszaesés fenyegeti, de szeretné az absztinenciáját
megtartani. Az alkohol miatt szakadt meg kapcsolata hozzátartozóival, de célja, hogy újra egymásra találjanak. Jelentkezett
„Úton” programunkba, részt vett egyéni tanácsadáson, ezután lelkesen kezdett albérletet keresni. Pár hét alatt sikerült is
saját maga, lánya és unokája számára találnia egy árban is megfelelő kétszobás albérletet. A lakást mi is teljesen rendben
levőnek láttuk, és ezután a „Lakhatási támogatás” pályázatát pozitívan bíráltuk el. Ezzel segítettünk beköltözése költségeihez hozzájárulni, amit az albérleti díjon felül már nem tudtak összespórolni. Hónapok elteltével még mindig ott laknak, a
lakás fenntartása nem okoz problémát, Ági és lánya is dolgozik. Egy éve tartó tisztaságát ünnepelte nemrég. Mint mondja,
sokszor nehéz megtartania állapotát, de már megvannak a megfelelő technikái, hogy mihez tud nyúlni az alkohol helyett,
amikor problémái vannak és érzi, hogy süllyedni kezdene.
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Sarokház – Lakhatási program haladóknak
A Menhely Alapítvány Sarokház programját 2014-2015-ben kezdtük, kezdetben a Hajléktalanokért Közalapítványhoz benyújtott pályázatunk segítségével finanszíroztuk, majd a Fővárosi Önkormányzat által támogatott Fővárosi Hajléktalanügyi
Konzorcium forrásából tartottuk fent.
A 2017-es évben a programunkba korábban bekerült közterületen élő embereknek nyújtottunk további segítséget. Egy
magánszemélytől bérelt társasházi lakásban lakhattak Budapest VII. kerületében.
Emellett szociális munkás támogatta őket
az életmódváltásban és az új életvitelhez
szükséges új szokások, működések kialakításában.

Másik lakónk helyzetében is komoly változás fog beállni, mert korábbi élettársa nem
kívánja nevelni közös gyermekeiket, így
programrésztvevőnk szeretne valamilyen
megoldással összeköltözni két gyermekével.
Ennek megoldását még közösen kutatjuk,
próbálunk hosszú távon is fenntartható
helyzetet létrehozni. Harmadik programrésztvevőnk viszonylag csendes, nyugodt
életet tud élni. Az ő célja egy önkormányzati
Lakóinknak a lakásfenntartás rezsiköltségei bérlakásra való sikeres pályázás. Az ehhez
egy részét kellett vállalniuk. A havi hozzá- szükséges megtakarítást gondosan félretejárulás összege anyagi helyzetüket figye- szi nyugdíjából. Amennyiben nem sikerül az
lembe véve, személyre szabottan a szociális önkormányzati bérlemény szerzése, akkor
idősek szociális otthonába tervez költözni.
munkással közösen lett megállapítva.

Ebben a ciklusban a korábban programunkba került emberek helyzetének megszilárdítása, és a továbblépés kidolgozása volt a cél.
A lakás 3 lakója közül egyikük komoly párkapcsolatot alakított ki, valamint rehabilitációs munkahelyet szerzett. Ezért várható,
hogy a 2018-as évben elhagyja a programot
és élettársával együtt önálló, támogatásunktól független életvitelt fog folytatni.

bérbeadóra nyomást gyakorolni, hogy a
bérleti szerződést megszüntessük, és az
általunk ott folytatott lakhatási támogatás
tevékenységet befejezzük. Sikerült ebből a
meglehetősen kedvezőtlen alapállásból
mostanára eljutnunk oda, hogy nincs kifogásuk az általunk támogatott emberek
ott lakása ellen. Jó példája ennek az, hogy
a ház központi, a közös-képviselet bizalmi
embere az egyik programrésztvevőnket bízta meg a lépcsőház takarításával, és kisebb
fenntartási, karbantartási munkákkal.
Deli Bálint: Cím nélkül

Sajátosan alakult Alapítványunk kapcsolata a társasházzal, melyben a lakást béreljük. Még a programunk indulásakor számos
ellenérzést és indulatot váltott ki a lakók
egy részéből, és a társasházkezelő cég részéről is, hogy támogatásunkkal korábban hajléktalanként élő emberek laknak
a házban. Különféle módon próbáltak az
Alapítványunkra és a lakást számunkra

Oikos Segítőház
A Menhely Alapítvány és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Exarchátusának együttműködése
2015-ben kezdődött. A Magyarországon kis létszámúnak számító görögkeleti egyház kereste a közfeladat-ellátási lehetőséget
a szociális szférában. Ezzel a céllal megalapította az Oikos- Segítőház egyházjogú intézményt.
sában lévő szenvedélybeteg emberek. A cél nek. István, aki józanságát harmadik éve
minden esetben az önállóság megterem- őrzi, az idei évben azon túl, hogy munka
tése az absztinencia megtartása mellett.
mellett leérettségizett és egyetemre készül, párkapcsolatot létesített és párjával
A 2017-es évben öt fő maradt a 2016 szep- az önálló élet megkezdését tervezi. Tamás
temberében beköltözöttek közül. Három folytatja félbehagyott iskoláját, és tovább
fő visszaesett a szenvedélybetegségbe, és önkénteskedik. Gabit előléptették munkanem vállalta az absztinencia folytatását. helyén, csoportvezető lett. Tibor fel merte
Rajtuk kívül sajnos további kettő, 2017-ben hívni felnőtt gyermekeit, Imre néha már
beköltözött lakónak kellett felmondanunk mosolyogni is tud. Ferenc már nem csak
a megállapodását alkoholfogyasztás mi- a csoportfoglalkozás lezárása után tud beatt. Egy fő elkötözött, és további két olyan szélni a problémájáról. József lassan felhagy
lakótól váltunk meg közös megegyezéssel, az önsajnálattal, Gergő talált munkát, és
akik számára nem bizonyult megfelelő el- kezdi megszokni a házat az elhúzódó kórhálátásnak a támogatott lakhatás nagy ön- zi kezelés után. Zoli hosszú idő után először
A Mádi utcai épület hat szobájából egyben állóságot feltételező szolgáltatási formája. nem esett vissza fél éven belül.
nők, a többiben férfiak vannak elhelyezve. Új lakóink fiatalok, és néhányan közülük
Valamennyien a felépülésük különböző fázi- komoly rehabilitációs háttérrel rendelkez-

Alapítványunk a Sarokház projekt 2015-16os sikeres megvalósítása után olyan hos�szú távon fenntartható megoldást keresett,
amely a súlyos lakásproblémával küzdő
emberek számára nyújt megoldást a Mádi
utcai ingatlanban. A támogatott lakhatási
szolgáltatás biztosítása - új típusú ellátási formaként - mindkét szervezet céljának
megfelelt azzal, hogy a szenvedélybetegség
került előtérbe a szolgáltatásra való jogosultságok megítélésénél. Így a két szervezet megállapodásának megfelelően 2016
szeptemberében elkezdte az intézmény a
működését.
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Menhely Alapítvány Módszertan
A Menhely Alapítvány Módszertana (MAMO) tevékenységével a szociális szakmai munkát hivatott megkönnyíteni. Szakmai
módszerek bevezetéséhez, új szolgáltatások megszervezéséhez nyújt szakértői segítséget; szociológiai kutatást, valamint
jogvédő és jogsegélyezési munkát végez.
A Hajléktalanok Jogvédő Irodája keretében 1999 óta nyújtunk ingyenes jogi
tanácsadást olyan hajléktalan emberek
számára, akiket hátrányos helyzetük miatt
ért valamilyen jogsérelem. A Jogvédő Iroda
2017-ben a Hajléktalanokért Közalapítvány
támogatásának köszönhetően működött.

sősorban a családsegítő szolgálatok munkatársai küldik hozzánk. 2017-ben 69 ügyfél ügyével foglalkoztunk, és jellemző volt,
hogy egy-egy kliens akár 2–3 alkalommal is
visszajött vagy többször telefonált, e-mailezett.

A Menhely Alapítvány vezetésével tizenkét,
szociális ellátással foglalkozó szervezetből
álló konzorcium működteti a „Tégy az emberért” Információs és Képzési Központot.
A központ tevékenységének célja 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
„Kulcs-tartó” programunk 2017-ben is mű- biztosítottunk kiállításoknak, konferenciködött. A programban lakhatási ügyekkel áknak, sajtóbeszélgetéseknek, továbbképkapcsolatos jogsegély-szolgálatot működ- zéseknek.
tettünk, amelynek keretében jogi és szociális tanácsadást biztosítottunk a hozzánk A MAMO 2017-ben is gyűjtött információkat
fordulóknak. Célcsoportunk elsősorban az ellátórendszer működésére vonatkozóan
a jelzáloghitel miatti eladósodottak, illetve a „Február Harmadika” adatfelvétel soroazok csoportja, akik egyéb adósság miatt zat folytatásával. A kutatás 1999-től kezdve
kerültek a lakásvesztés veszélyébe, de vol- minden évben ugyanazon a napon zajlik
tak, akik csak elakadtak lakhatási ügyükben a hajléktalan emberek körében. Célunk azt
és ezért fordultak hozzánk tanácsadásért. volt, hogy megpróbáljunk összefüggéseket
Célunk a lakásvesztés megelőzése. A ta- keresni a hajléktalan emberek válaszai és
nácsadáson keresztül azt biztosítjuk, hogy a kérdező szociális munkások egyéni szükügyfeleink rendelkezzenek mindazon jogi ségletfelmérése között azért, hogy találjunk
információval, ami a lakhatás megtartásá- olyan egyszerű, gyorsan kideríthető jellemhoz szükséges, és az információk birtoká- zőket, amelyek felfoghatók egy komplett
ban megfelelő döntést hozzanak, illetve a esettanulmány indikátoraként, ezért allakásvesztés közvetlen közelében segítsünk kalmasak egy gyors diagnózis felállítására.
a kilakoltatás elhalasztásában, megakadályozásában. A programban két ügyvéd, A Február Harmadika Munkacsoport szakés egy szociális munkás dolgozik: ellátják emberei által összeállított rövid kérdőívre
a (személyes és telefonos) ügyfélfogadás idén február 3-án 8 071 hajléktalan helyteendőit, a jogi tanácsadást, az esetek do- zetben lévő ember válaszolt. Közülük 5 550
kumentálását, és az e-mailek megválaszo- ember hajléktalan szállón, 2 521 ember közlását. Az esetek követését, megbeszélését területen, fedél nélkül aludt ezen az éjszateam munkában végzik.
kán. Ez továbbra is „csak” a jéghegy csúcsa,
azok, akiket aznap éjszaka megtaláltak és
E szolgáltatásra jelentkező személyeket el- válaszoltak is a kérdésekre. Az ország 79 teA program megvalósítása során 154 ügyfél
163 alkalommal kereste fel jogsegély-szolgálatunkat. Az esetek nagy részében egyszeri tanácsadással, információnyújtással
tudtunk segíteni, 25 alkalommal a tanácsadás hosszabb időt vett igénybe, beadványt,
fellebbezést, kérelmet fogalmaztunk meg,
9 ügyfelet újabb konzultációra hívtunk
vissza.

Jogvédő Iroda esetei - 2017.
Ügytípus
Lakás, lakhatás
Tulajdonjog, öröklés
Peres ügy (polgári, büntető, munkaügyi)
Szabálysértés
Családjog, gyámügy, gyerektartás
Végrehajtás, tartozás, kártérítés
Ellátással kapcsolatos
Visszaélés adatokkal (cégátírás, telefonszerződés)
Egyéb
Mindösszesen:

Esetszám
24
22
45
6
14
35
14
5
6
171

lepülésének (elsősorban városok) mintegy
222 hajléktalanellátó szolgálata vett részt
az idei felmérésben.
Az idei adatfelvétel azt a nagyon gyakorlatias célt szolgálta, hogy a válaszok eredményeként készüljön egy szükségletekre épülő
komplex diagnózis mindenkiről. 2017-ben
először, a válaszok olyan online felületen
lettek rögzítve, mely lehetővé teszi, hogy
minden intézmény azonnal fölhasználhassa az elkészült diagnózist az egyéni segítő
munkában, egyben már most tájékozódhassunk a 8 071 válaszadó hajléktalan ember állapotáról, szükségleteiről.
A résztvevő szakemberek komplex diagnózisai alapján a válaszadó hajléktalan
helyzetben lévők 30%-a jól kiépített és jól
működő lakóhely-közeli segítő ellátás esetén, 25%-a támogató családi, baráti segítség esetén, 17%-a olcsó lakhatás, nagyobb
jövedelem és pénzbeli támogatás esetén
önálló lakásban lakhatna. A hajléktalan
helyzetben lévők 9%-ának ellátása ápolást-gondozást biztosító tartós bentlakásos
intézményben lenne indokolt, míg 19%-uk
ellátása jelenleg csak folyamatos segítséget
nyújtó intézményi keretekben képzelhető
el. Vagyis a hajléktalan helyzetben lévők
állapota és szükségletei alapján felállított
szakértői diagnózisok azt mutatják, hogy a
döntő többség azért szorul a jelenlegi hajléktalanellátásra, mert hiányzik az olcsó
lakhatás, a nagyobb jövedelem és a pénzbeli támogatás, a támogató családi, baráti
segítség, a jól kiépített és jól működő lakóhely-közeli segítő ellátás, valamint az ápolást-gondozást biztosító tartós bentlakásos
intézményi elhelyezés.
Ezeknek a nagy hiányterületeknek az alapvető megváltoztatása az egyedüli lehetőség
arra, hogy érzékelhetően csökkenjen a hajléktalanná válás, és növekedjen e tűrhetetlen helyzetből való kikerülés esélye.

BESZÁMOLÓ 2017

2017. február 3.

A végeredmény az lett, hogy tíz kérdés
feltétele után a krízishelyzet illetve a
Tapasztalatok igazolják, hogy a hajlék- gondozási szükséglet nagy valószínűtalanság a szállásnyújtással nem ol- séggel megállapítható:
dódik meg, szükség van olyan támogatásra, amely növeli a hajléktalanságból
1. Előfordult-e az elmúlt egy évben,
kilábalás esélyét. De miben segítsünk és
hogy kórházi osztályon kezelték?
kinek? Mire számíthatunk a segítség- 2. Előfordul-e, hogy nem tisztálkodik
nyújtás után? Ezekre kérdésekre keresett
rendszeresen?
válaszokat a Február Harmadika Mun- 3. Van-e valamilyen súlyos, krónikus
kacsoport szokásos éves adatfelvétele
(tartós) betegsége?
során. Feltettünk kérdéseket az utcán
4. Előfordult-e már, hogy alkoholizáélő és a szálláshelyeken lakó hajléktalan
lás, szipuzás vagy drogozás miatt
embereknek arról, hogy mi történt, mi
utcára került?
történik velük, egyúttal megkérdeztük
5. Előfordul-e, hogy ha az orvos fája velük foglalkozó szociális munkásokat
dalomcsillapítót, nyugtatót ír fel,
is arról, hogy az adott hajléktalan ember
akkor a felírtnál többet, vagy keszerintük krízishelyzetben van-e, illetve,
vesebbet szed belőle? (pl. Rivotril,
hogy megítélésük szerint milyen mérXanax stb.)
tékben lenne képes az illető önállóan
megoldani a lakhatását.
Ha a fenti kérdések közül legalább háromra igen választ kapunk, akkor a krA hajléktalan embereknek szánt kér- ízishelyzet valószínűsége a teljes hajlékdőíven ötven egyszerű kérdés szerepelt, talan népességen belül mért 17%-hoz
amelyekre igennel vagy nemmel lehe- képest 50%-ra nő. Ha pedig mindehhez
tett válaszolni. A szociális munkások- a jövedelemnélküliség is társul, akkor a
nak kaptak egy öt kategóriát tartalma- krízishelyzet valószínűsége 90%-os lesz.
zó adatlapot amelyen véleményt kellett
alkotniuk arról, hogy a megkérdezett Továbbá, ha a következő kérdések közül
mennyire képes önállóan lakni. Több bármely kettőre igennel válaszolt a hajmint 8 000 hajléktalan embert kérdez- léktalan személy, feltéve, hogy egyúttal
tünk meg és ugyanennyi szociális mun- jövedelme sem volt, úgy valószínűsíthekás által kitöltött adatlapot kaptunk tően a „segítséggel lakhatását megolvissza. Összesen 240 szociális munkás dani képes” kategóriába került.
vett részt az adatfelvételben.

Barta Pál (Mátray): Cím nélkül

23

1. Nehézséget okozna-e, ha egyedül
(segítség nélkül) vagy magányosan kellene élnie?
2. Igaz-e, hogy az elmúlt évben nem
lakott lakásban legalább két hetet
folyamatosan?
3. Betegsége, rokkantsága vagy az
idegállapota akadályozza-e a munkavégzésben?
4. Igaz-e, hogy nem tudna hosszú
ideig lakásban lakni, mert vannak
rossz szokásai?
Ekkor a valószínűség 80%-os, vagyis
tíz estből nyolcban jól döntünk, ha azt
mondjuk, hogy a lakhatási szolgáltatás
mellett egyéb segítségre is szüksége van
az illetőnek.
Nehezen hihető, hogy e néhány nagyon
egyszerű kérdés alapján a szociális segítségnyújtás mikéntjét komolyan befolyásoló diagnózisról lehet dönteni anélkül,
hogy a szakemberek összes segítségnyújtási szükségre vonatkozó ismereteit és
tapasztalatát bevetnénk. Ugyanakkor ez
a módszer az információk sokszorosát
használja annak, amit egy szakember
saját tapasztalatai alapján összeállíthatna. Ezért meggyőződésünk, hogy
nem csak egyszerűbb, hanem pontosabb
módszer lehet ez a szociális diagnózis
felállítására, miközben természetesen
nem pótolhatja a segítséget nyújtó ember értő és érző jelenlétét.
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TrainHouse projekt – nemzetközi együttműködés
A Training for Housing Support Workers (TrainHouse), azaz „Tréning lakhatási támogatásban dolgozók számára” elnevezésű projektet 2016 decemberében indítottuk el. A kétéves nemzetközi együttműködést a BMSZKI vezetésével az Erasmus+
szakmai mobilitási pályázata támogatja.
Júniusban három kollégánk Helsinkibe
utazott, ahol partnerünk, a VVa ry fogadta
a nemzetközi csapatot. Az első két napot
Vartiosaari szigetén töltötték, az egyesület által fenntartott, a hajléktalan emberek rekreációját segítő telephelyen. A sziget működését sorstárs segítők munkája
teszi lehetővé. Szembetűnő volt, hogy a
partnerszervezet szinte minden projektje
A projektben hat szervezet fogott össze: a nagymértékben támaszkodik erre a nálunk
BMSZKI és a Menhely Alapítvány Budapest- kevéssé alkalmazott segítségre, ez azonban
ről, az Arrels Barcelonából, a Vva ry Helsin- a finn kultúrában természetes. A finnországi
kiből, a St Mungo’s Londonból, a Platforma lakhatást támogató modell is az „elsőként
pro sociální bydlení pedig Brnóból.
lakhatás” szemléletét követi, jelentős sikereket érve el a hajléktalan emberek számáA program két éve során öt alkalommal vet- nak csökkentésében.
tünk részt nemzetközi tréninghéten, bemutattuk saját lakhatási programjainkat, a há- Szeptemberben Londonban tett látogatást
rom témacsoportot felölelő kézikönyvben szakértői stábunk. A brit szociális rendszerönálló fejezeteket írtunk. A projektet 2018 ben a hajléktalanság lakhatási szegénységőszén zárjuk le, a munkát és eredményein- ként jelenik meg, így főként a támogatott
ket bemutató rendezvények megtartásával. lakhatáshoz, az intézményi elhelyezéshez,
A programban való részvételt angol nyelv- valamint a Housing First szemléletű szoltudáshoz kötöttük, a szakértői munkában gáltatásokhoz kötődő szociális munkába
azonban a felkért kollégák szakmai és írói nyerhettünk bepillantást. A finn példához
felkészültségét, készségeit vártuk el. Ko- hasonlóan a St Mungo’s szervezet is nagymoly eredménynek tekintjük, hogy az egyes ban támaszkodik a sorstárs segítők és az
lakhatási programjaink és ide vonatkozó önkéntesek munkájára. Inkluzív szemlétevékenységeink (pl. sorstárssegítőket be- letük példaértékű, sorstárs segítőik napi
vonó munkáink) végre igazán árnyaltan, eu- feladatok során tanulják újra, és adják torópai kontextusban, számos szempontot vább a felelősség, a kommunikáció, és a
figyelembe véve kerülnek összefoglalásra kapcsolattartás fontosságát.
és publikálásra.
A novemberi barcelonai tréninghéten az ArA 2017 során lezajlott tréninghetekről ké- rels nevű katalán szervezet mutatkozott be,
szült részletes beszámolóink honlapunkról melyet önkéntesek alapítottak. A látogatás
tölthetők le:
során egy optimista szemléletű szervezetet
http://menhely.hu/index.php/hajlektalan- ismertünk meg, amely Barcelonában meghatározó a hajléktalan emberek életében.
sagrol/trainhouse
A program célja a tapasztalatcserén túl a
lakhatási támogatások témájában három
kéziköny létrehozni a partnerekkel közösen.
Ezek a szakmának, az önkénteseknek, ill. a
sorstárs segítőknek adnak hasznosítható
ötleteket, példákat, valamint gyakorlati
összefoglalót a hajléktalan embereket lakhatásba segítő munkájukhoz.

Londoni csoportkép

Az Arrels mottója – „Senki ne aludjon az
utcán!” – a személyközpontú szemlélettel és
az Elsőként Lakhatást elv megvalósításával,
szobák és lakások bérlése mellett nem az
intézményes férőhelyek felé tereli az otthon
nélkül maradtakat, hanem a prevenciót célozza.
A TrainHouse projekt minden egyes tréninghetén a nemzetközi stábbal közösen alakítottuk a leendő kézikönyvek tartalmát,
szerkezetét, találtuk ki az összeállítás szempontjait. E három tervezett kézikönyv a különféle lakhatási programok módszertanát
fogja össze, a szakmai, a sorstárssegítés és
az önkéntes munka felől megközelítve, gyakorlati példák bemutatásával. A tréninghetek között a kézikönyvek menedzserei,
a szervezeti koordinátorok és a szervezeti
szakértők Skype-on és e-mailben tartották
a kapcsolatot. Minden kapcsolódó dokumentum közös, felhőalapú tárhelyen érhető
el a projektrésztvevők számára.
További feladatunk a projekttapasztalatok
és az elkészülő anyagok megismertetése a
szakmával és az érdeklődőkkel. Honlapunkon tesszük közzé híreinket, a tréninghetek
magyar nyelvű beszámolóit, valamint a projekt bemutatását:
http://menhely.hu/index.php/hajlektalansagrol/trainhouse
Angol nyelven a BMSZKI honlapján érhető
el a nálunk még kevéssé ismert sorstárssegítés szakirodalmi linktára:
http://www.bmszki.hu/en/TrainHouse/useful-readings

Barcelonában
A TrainHouse együttműködés támogatója az Európai Unió

programja.
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Barcelona külvárosa - kerékpárral

Vartiosaari, Finnország

Vartiosaari kikötője

Helsinki csoportkép
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Partnerek a TrainHouse programban
Arrels („Gyökerek”) Alapítvány 1987-ben jött létre a barcelonai hajléktalan emberek támogatására. A szervezetben mindenki részt vesz. A hajléktalan emberek saját tapasztalataikat és kritikai észrevételeiket osztják meg, az önkéntes csapat
új kapcsolatokat hoz létre a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjaival, a szakképzett segítők pedig szakmai tudásukat
és az állandóságot biztosítják.
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI), a főváros legnagyobb hajléktalan ellátó szervezete,
amely a közvetlen intézményi ellátáson túl képzési programokat is hirdet a hajléktalan-ellátó intézmények munkatársai
számára.
Menhely Alapítvány a budapesti hajléktalan emberek számára nyújt széleskörű szolgáltatásokat 1989 óta, a társadalom
különböző csoportjainak összefogásán keresztül. Az Alapítvány adja ki a Fedél Nélkül című utcalapot, melyet hajléktalan
emberek készítenek és terjesztenek.
Platforma pro Sociální Bydlení („A cseh szociális bérlakásért platform”) egy 79 tagot (szociális ellátókat, szociális bérlakás
szakértőket és megoldatlan lakhatású embereket) tömörítő ernyőszervezet, amely a hajléktalanságot is felszámoló Szociális
Bérlakás törvény elfogadásáért és végrehajtásáért lép fel Csehországban. Egyik tagszervezete, az IQ Roma Servis „elsőként
lakhatást” elvű programot valósít meg hajléktalan emberek számára, külön e célból felkészített munkatársak segítségével.
A St Mungo’s 1969 óta biztosít szolgáltatásokat hajléktalan emberek számára Londonban és az Egyesült Királyság más
városaiban. Képzési és Fejlesztési team felel a munkatársak és az önkéntesek folyamatos továbbképzéséért, amely elengedhetetlen a szolgáltatások magas színvonalú működtetéséhez. A képzések gyakorlati tapasztalatokon alapulnak.
A Vva ry („Biztos Otthon Nélkül”) civil szervezetet hajléktalan emberek hozták létre 30 éve. A szervezet célja a finn lakhatási
politikák átalakítása, a szállásnyújtó intézmények folyamatos leváltása önálló otthonokkal. A szervezetben az alapítás óta
központi szerepet kapnak a hajléktalan emberek és a sorstárssegítők.
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Felkai Béla-díj
A Menhely Alapítvány 2012 decemberében elhunyt munkatársa, Felkai Béla emlékére díjat alapított. A díj oklevelet és pénzjutalmat magába foglaló sajátos szakmai elismerés, ahol maguk az otthontalan emberek jelölik a nyertes szociális segítőt.
A díjat 2017 őszén a gyöngyösi Kistérségi Humán Szolgáltató Központ – Hajléktalanok Gondozóháza szociális munkása, Tari
Marianna, a díj történetének első különdíját pedig a BMSZKI Origóc Nappali Melegedőjének stábja kapta.
Tari Marianna másfél éve foglalkozik hajléktalan emberekkel, előtte a pszichiátriai
és szenvedélybetegek nappali ellátásában
dolgozott. Munkájáról így vallott*: „Nagyon
szeretem ezt a munkát. Az emberek többsége azt hiszi, hogy annak, aki hajléktalan,
nem lehet normális élete. Hogy iszákos és
ápolatlan. Ehhez képest, ha a lakók többségével találkoznának az utcán, nem hinnék
el, hogy hajléktalanszállón élnek”.
A gondozóház lakói folyamatosan keresik, ki
a gyógyszerei miatt, ki csak teáért, ki azért,
mert beszélgetni szeretne.
„A legapróbb dolgoknak is tudok örülni.
Ilyen például az, ha elfogadják a kéréseimet. Ehhez elég, ha emberi hangon szólok
hozzájuk, ez pedig egyáltalán nem esik nehezemre”.
Utcai gondozóként is gyakran járja Gyöngyös utcáit. „Ha valaki kint akar aludni,

Díjátadó 2017.

megpróbáljuk rábeszélni a szállóra. Volt egy
fiatal, akit az állomáson, egy padon fekve
találtunk meg. Emlékszem, mínusz 25 fok
volt, remegett a kezemben a tea. Sosem felejtem el, a férfinak a pad alatt volt a cipője.
Habár az utcán feküdt le aludni, cipőben
azért nem bújt be a paplan alá…”

emberek a „szokásos” szolgáltatásokat vehetik igénybe.

Az Origóc stábja

Tari Marianna, szociális munkás

Abban azonban különleges az Origóc négy
tagú szakmai stábja, hogy ügyfeleik évek
óta nagyon sok jelöléssel köszönik meg a
tőlük kapott segítséget. Ezek a jelölések
szinte minden esetben az egész csapatról,
Tizenhét éve dolgozik fáradhatatlanul közös munkájukról, az intézmény „szellemia szociális szférában. „Nem érzem úgy, hogy ségéről”, elhivatottságáról szólnak. Magas
kellene némi szünet. Engem a szociális színvonalú, stabil szakmai alapokon álló,
munka erősít meg a legjobban. A nyári sza- közösen megvalósított szociális munkát
badságom kínszenvedést jelentett, pedig tükröz mindaz, amit az otthontalan emcsak tíz nap volt. Pont akkor volt bővítés az berek jelöléseikben megfogalmaznak. Ezért
intézményben, naponta telefonáltam, hogy döntött a zsűri úgy, hogy kiemelkedő munkájukat szeretné megköszönni, és különdíjmi újság, hogy állnak”.
ban részesítette az Origóc stábját.
Az Origóc Nappali Melegedő a BMSZKI Dózsa György úti épületében működik. Itt is,
akárcsak egy hasonló intézményben, melegedni, étkezni, mosni, mosakodni lehet. Az
Origóc mégsem csupán egy a sok melegedő
közül, ahol az utcára szorult, hajléktalan

* Írásunk Bakóczy Szilvia riportja nlcafe.hu/ezvan/20171225/a-legjobban-az-emberi-szo-esik-hajlektalan-emberek-szavaztak-meg-dijazottnak-kedvenc-segitojuket/ (2017.12.25.) és Kempf Zita összefoglalója nlcafe.hu/ezvan/20171224/segitokeszseges-es-megerto-igy-mondanak-koszonetet-a-hajlektalan-emberek-a-segitoiknek/ (2017.12.24.), valamint a BMSZKI bmszki.hu és origoc.wordpress.com honlapjain fellelhető egyes információk felhasználásával készült.

”

Hogy miért olyan népszerű Mariann? Hát azért, mert mindig barátságos és segítőkész. Amikor beteg voltam például, mindig hozott teát.

Ő egy nagyon tisztességes ember. Bármi gondom van, biztosan hozzá fordulok.
Amikor kint voltam, és dolgoztam, de nem fizettek ki, akkor is ő nyúlt utánam.
Vilmos, 60 éves, korábban szobafestőként dolgozott

István, 54 éves, pék

”
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”

Kiemelném érdeklődő figyelmét, személyre szabott tanácsait, határozottságát.
Láthatóan tisztelettel fordul minden ellátotthoz, fáradhatatlan, türelmes.

Sokat segítettek a hajléktalanság jogrendszerében eligazodni. Segítőkészségük,
tanácsadásaik alapján tudtam rendezni orvosi, lakhatási problémáimat. Fapadról
24 órás menhelyre átköltözésemben is segítettek, bízom benne, hogy a jövőben is
számíthatok családias kedvességükre.

”

A hivatását odaadóan és erőteljesen végzi. Segítőkészséges és megértő. A nehéz
helyzetekben sem torpan meg, keresi azt a kiskaput, hogy boldogsága és jó élete
legyen a pártfogoltjainak. Ezáltal, hogy a pártfogoltjainak segít az új élet kezdéséhez, ezáltal ő is boldog.

Szimpatikus, kedves, segítőkész szociális munkatárs, ezért sokan keresik fel problémáikkal, olyan szállólakók is, akik nem tartoznak a kijelölt ügyfélköréhez. Például
én is. Igazságos megítélésű, nem pusztán szimpátia alapján intézi az ügyeket.
Gyors észjárású, logikailag teljes mértékben követhető az ügyintézésének a menete.
A lehető legrövidebb idő alatt intézi el az ügyeket – ad megoldási javaslatokat a
felmerülő problémáinkra. Mindig segítőkész (nem utasít vissza), mindig átérzi
szellemileg a problémáinkat. Biztonságérzetet sugároz az ügyfelei felé.

”

”
”

Önhibámon kívül hajléktalan lettem. A szociális szakember készséggel állt rendelkezésemre, mindenben segített, így lehetett postacímem. A leveleimet rendre
megkapom. Megkérdezi, miben segíthet, és legutóbb étkeztetéshez is segített.
Jogi ügyekben is tájékoztatott, és megmondta, hogy itt beszélhetek jogásszal is.
68 éves nyugdíjasként azt hittem, hogy reménytelen a helyzetem. A szociális szakember biztatása segített. Empatikus, megértő magatartását jelölésre érdemesnek
tartom. Szívvel-lélekkel: Sok ilyen szakember kellene, aki meg is érti az embereket.
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Fedél Nélkül – Otthontalan Emberek Műhelye
A Fedél Nélkül az első magyar nyelvű utcalap, szerzői és terjesztői is jórészt otthontalan emberek. A lap kiadója a Menhely
Alapítvány. Célunk egyrészről, hogy a velünk kapcsolatba kerülő hajléktalan emberek értelmes, hasznos tevékenységet végezhessenek; otthontalan alkotók megjelenési lehetőséghez, terjesztőink, a lap árusításából jövedelemhez jussanak. Másrészről
teret kívánunk adni a közösségi társadalom felé nyújtott szolgáltatásoknak, fontosnak tartjuk a lap szerepét az előítéletek
kezelésében, csökkentésében. Munkánkban az esetkezelő és a közösségi szociális munka teljes eszköztárát igénybe vesszük.
A lappal kapcsolatba kerülő hajléktalan
emberek nagyobb része a terjesztésbe
kapcsolódik be, zömében anyagi helyzetük
jobbítása érdekében. Terjesztőink az ide
vonatkozó szabályokat betartva, fényképes
kitűzőnket viselve, kollegáinkkal együttműködve árulhatják a Fedél Nélkült. A lap
nem ingyenes. Abban hiszünk, a munkával
szerzett javak többet érnek, mint az ingyen
kapottak, s hogy a terjesztő munkájának
haszna nem csak anyagi haszon.
Valljuk, hogy nincsen ember érték nélkül.
Munkánk arra épül, hogy mindenki adhat
valamit. Nem fogadhatjuk el a segítséget,
ha nem tudjuk viszonozni. Munkatársaink
minden nap adnak valakinek valamit - valamiért. Alkotásokat a szerkesztőségnek - saját hangjuk erősítéséért, lapunk példányait
az olvasóknak - anyagi javakért, közösségi
munkát a lakosság különböző csoportjai
felé - a sorstársaikat sújtó előítéletek mérsékléséért.
A lap indulása óta, 2017 végéig 2 399 terjesztőt regisztráltunk. 2017-ben 46 új terjesztő
felelt meg felvételi beszélgetésünkön, zö-

mében csökkent munkaképességű, vagy a
munkaerőpiacon hosszú ideje passzív ember, közülük 30-an maradtak munkában
legalább egy hónapig, 21 fő ma is dolgozik.
Az egy-egy napon dolgozó terjesztők száma (110-130 fő) 2017-ben szintén csökkent.
A terjesztők számának csökkenése és a
munkaerőpiac hiányállapota összefügg,
munkaképes terjesztőink zöme állást talált az elmúlt időszakban. Az év során 864
helyszíni ellenőrzést végeztünk. A BRFK
Közlekedésrendészete balesetvédelmi oktatásokkal segítette munkánkat, melyen
a részvétel kötelező feltétele a teljes jogú
terjesztői igazolvány kiadásának.
A fővároson kívül 9 megye 15 városában lehet rendszeresen hozzájutni lapunkhoz, 24
vidéki terjesztőnk a teljes forgalom közel
ötödét bonyolítja.

maradt terjesztőink javuló teljesítménye
ellensúlyozta valamelyest. A Népszabadság
egykori munkatársainak írásait közre adó
lapszám megjelenését megismételtük 2017
őszén, noha az érdeklődés az előző évihez
képest szerényebb volt, így is ez vált a legsikeresebb számunkká.

Havi Kiemelt Terjesztői Klubunk célja a közösségi érzés, a terjesztői attitűd erősítése,
idén is, már hagyományosan ellátogattunk
az Állatkertbe, a Budakeszi Vadasparkba, a
Zeneakadémiára, bográcsoztunk a Szépjuhásznénál, az év leginkább várt eseményére, a balatoni nyári táborra pedig sok terjesztőnk már februártól takarékoskodott.
A csoport majd minden tagja közösségi
munkát végez, sokan vesznek részt Első
Kézből a Hajléktalanságról (EKH) című
programjainkban, sokan vállalnak külön
Idén a Fedél Nélkül 208 298 példányban feladatot terjesztőtársaik segítésére, a klub
jutott el az olvasókhoz, 7%-kal elmaradva tagjai többek között dolgoznak önkéntes
a 2016. évitől. A terjesztők számának csök- raktáros, postás, aprópénzbeváltó, utcai
kenése és az előző évi eredményt javító ellenőr, mentor pozíciókban.
Népszabadság búcsúszám kiugró adatai
jelentősebb csökkenést is alátámaszthat- 2017-ben a közfoglalkoztatási program kenának, a példányszám visszaesését meg- retében három terjesztőnk is alkalmazott-

Terjesztői Klub a Balatonon

Kiemelt Terjesztői Klub

Karácsonyi ünnepség

Balatoni születésnap
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Éves Díjkiosztó - zsűri és díjazottak (2017. május 2.)
ként kapcsolódhatott munkánkhoz, ami
jelentősen segíti formálódó sorstárssegítői programunk fejlődését. Új kollegáink
minden napon megtalálhatók a szerkesztőségben, elsődleges feladatuk a terjesztőkkel való kapcsolattartás, az esetleges
problémák, veszélyhelyzetek feltérképezése,
segítségnyújtás azok megoldásában.
A Fedél Nélkül mintegy hetven alkotó
hajléktalan emberrel tartott kapcsolatot 2017-ben. Kézirattárunkban több mint
hatszáz szerző jórészt kiadatlan kéziratát
őrizzük, weboldalunkon több ezer már megjelent alkotás található. Alkotói hálózatunkat lassan, tudatosan igyekszünk átalakítani, egyre nagyobb számban publikáljuk
kortárs művészek munkáit, akár gyengén
menedzselt, nagy tehetségű szerzőkről,
akár neves, az elitbe tartozó irodalmárokról legyen szó. Az év során 90 szerzőnk 395
alkotását jelentettük meg lapunkban, ezzel
is publikációs lehetőséghez juttatva az otthontalan művészeket. Irodalmi tevékenységünket ma már olyan művészek segítik,
mint Tóth Krisztina, Baranyi Ferenc, György
Péter, Nyáry Krisztián, Röhrig Géza.
Alapítványunk 2004-ben hirdette meg az
utcalap folyamatosan futó Művészeti Pályázatát. 2017 végéig összesen 3 413 pályázat keretében 9 660 pályamunkát kaptunk,
és 388 alkotó kedvű hajléktalan emberrel
kerültünk kapcsolatba. 2017-ben a 178 pályázat során 648 pályamunka érkezett hoz-

zánk, és 11 új szerző kapcsolódott a prog- lődők számára. Tovább folytattuk találkoramba. A nyertes pályázatok díjazását idén zóinkat a Kozma Kávéházban, melyet egy
is lakossági adományokból finanszíroztuk. szakgimnáziumi tanárnő hívott életre, s így
szerzőink együtt verseltek a diákokkal és
Az Év Alkotása 2016. díjátadó keretében a meghívott neves költőkkel, az év során
az éves pályamunkák közül a többek közt Erdős Virággal találkozhattak. A My BudaTóth Krisztina és Nyáry Krisztián nevével pest Photo Projekt ismét pályázatot hirdefémjelzett zsűri választotta ki az Év Versét, tett, és otthontalan emberek készíthettek
az Év Prózáját és az Év Képét. 2017 tavaszán fotókat egy naptárhoz. A Fedél Nélkül egy
a rendezvénynek méltó helyszínt találtunk szerkesztőségi tagját zsűritagságra kérték
az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér- fel. A projektben két szerzőnk díjat nyert.
ben, ahol Csuja Imre és Bíró Kriszta színművészek vállaltak felolvasást az alkotók 2017 januárjában került sor a Leé József
verseiből elkészült, Rendben élni című
munkáiból.
monodráma premierjére. Az előadások
2017-ben több kiállításunk is nyílt. A pes- utáni beszélgetésekre mindig meghívott
ti kulturális élet egyik kiemelt terében, a beszélgetőtárs a színházi szereplők mellett
Művelődési Szintben, rendhagyó módon egy-egy Fedél Nélkül szerző, vagy az Első
egy önkéntesünk és egy alkotónk közös Kézből a Hajléktalanságról program előadói.
kiállítására került sor fotó és képzőművészet találkozásaként. A szakmai szereplők a 2016 novemberében mutatkozott be a Cím
Hajléktalanellátók Országos Konferenciáján nélkül/hajlék-kaland-játék c. színházi tártekinthették meg fotó- és képzőművészeti sasjáték, melyben szakértőként több iskokiállításunkat. Ősszel pedig a Fővárosi Sza- lai előadónk is részt vett, illetve egyikük
bó Ervin Könyvtár Kassák könyvtárában színészként szerepel benne. A darab 2017
nyílt kiállításunk Weiler Péter képzőmű- során 19 alkalommal kerül előadásra a Juvész megnyitója után. Itt mutathattuk be rányi Inkubátorházban, valamint vidéki és
először az elkészült művészeti albumunkat. budapesti középoskolákban, és fesztiválokon.
További érdekes események és új találkozások tarkították az évet. Az előző évi A Művészeti tevékenységünkhöz kapcsolósikerre tekintettel ismét meghívást kap- dó programjainkat a 2017-es évben pályátunk a Pszinapszis nevű rendezvényre, és zati forrásokból, lakossági adományokból
az Élő Könyvtárból egy Fedél Nélkül alkotó és rendezvényeink jegybevételéből valósíés terjesztő volt kölcsönözhető az érdek- tottuk meg.
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Az év során 56 magánember támogatta önkéntesen munkánkat, 24-en rendszeresen,
összesen 2 381 órányi munkával segítettek.
Folytattuk önkéntes hálózatunk átalakítását, formalizálását. Célunk, hogy a hasonló, vagy egymással összefüggő feladatokat
végző önkénteseink egymással is szorosabb
kapcsolatot tartva, nagyobb önállóságot
élvezve, nagyobb hatékonysággal tudjanak
dolgozni. 2018 első felében a Fedél Nélkül
tevékenységeit átfogóan bemutató képzést
szervezünk a már nálunk dolgozó önkéntesek számára.
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. 2018-ban újabb neves művészek
megnyerésével erősítenénk presztízsünket.
A 2018-as év a lap 25. születésnapja jegyében zajlik. A 2016-ban kiadott Leé József
kötet sikerén felbuzdulva három új kötet
megjelenését tervezzük, sajnos az első
újabb posztumusz kiadvány lesz. Deli Bálint Attila: Ha felnövök, gyerek leszek című
kötete már csak a nyomtatásra vár. A lap
25 éves történetéhez kötődő szerző antológiáját az ünnepi könyvhétre, Móritz Mátyás
önálló kötetét 2018 őszére tervezzük a piacra dobni. Több kiállítást kötöttünk már

le, valamint a Centrál Színházzal és a Holdongolf Projekttel új, önálló színházi estre
készülünk, és a sor nem teljes.
Célunk, hogy szociális szervezetként és
művészeti intézményként is kiemelkedőt
nyújtsunk, a velünk dolgozó otthontalan
emberekkel, önkéntesekkel, partnerekkel
együtt enyhítsük a hajléktalan embereket
sújtó előítéleteket.

Leé József: Egy pillantás az égre
(részlet)
Szerettem volna szépen, rendben élni.
Hiába volt –
a rend mindegyre elkerül.
A Földön élek, és nézzek bár az égre,
mióta? mért? – de jól eszembe vésve:
ott fent az űr.
Szép és hideg. Lélektelen,
a káosz vesz körül.

A Rendben élni c. monodráma előadása az Átrium Film-Színház Kávézójában 2017. január 18,
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Első Kézből a Hajléktalanságról
Elkötelezetten hiszünk abban, hogy amit és akit megismer az ember, azzal gazdagabb lesz, a világot a maga összetettségében látja, előítéletei csökkennek. A Menhely Alapítvány társadalmi érzékenyítő Első Kézből a Hajléktalanságról (EKH)
programját több éve fejlesztjük. Az EKH programok személyes élményt nyújtanak az érdeklődő személyeknek, csoportoknak.
A programban közösen dolgoznak szociális munkások, hajléktalanságot megtapasztalt emberek, valamint önkéntesek.
A programot 2017-ben a Hajléktalanokért
Közalapítvány, a Nyílt Társadalom Intézet
Alapítvány, valamint magánszemélyek és
önkéntesek támogatták. Minden program
megrendelhető a szervezőktől.

ményben, és mintegy 1500 főt értünk el.
Rendre visszahívást kapunk a felsőoktatási
intézményekből, így jártunk 2017-ben is az
ELTE több karán, a Metropolitan Főiskolán
és a Corvinus Egyetemen. Ősszel a székesfehérvári közterület-felügyelőkkel és kórházi
Az EKH népszerű iskolai programja a „Rend- szociális munkásokkal találkoztunk.
hagyó Osztályfőnöki Óra”. Az órán a diákok otthon nélküli emberekkel, élettörté- A „Lépjen Be a Nappalimba!” – városi
netükkel ismerkedhetnek meg. Szituációs séta hajléktalan szemmel olyan speciális
játékban élhetik át a hajléktalan emberek idegenvezetés, ahol a túravezetők egyimindennapi élethelyzeteit, nehézségeit, ke hajléktalan ember, másikuk szociális
konfliktusait. Hiszünk abban, hogy a ta- munkás. Segítségükkel a séta résztvevői a
lálkozás eloszlatja a kölcsönös félelmeket hajléktalan ember szemszögéből láthatják
és előítéleteket, a diákok nyitott és szo- a közterületeket, akár éppen azokat, ahol
lidáris felnőttekké válhatnak, az órákon maguk is mindennap megfordulnak. Az ideszereplő hajléktalanok pedig önbizalmuk- genvezetők olyan helyeket mutatnak meg,
ban, emberi méltóságukban megerősödve melyek a hajléktalan emberek számára jevállalják önmagukat, és saját sorsukat is lentőséggel bírnak, és közben történeteket
tevékenyebben akarják jobbá tenni. A gya- mesélnek a saját életükről. Az év során 9
korlott óraadók EKH klubokban adják át az sétát vezettünk, két tapasztalati szakértő
új jelölteknek tapasztalataikat kommuni- túravezetővel és három szociális munkás
kációs és szituációs tréningek segítségével. közreműködésével. Sétáinkon 74 fő vett
Mára 12 állandó tagunk van, köztük 2 tag részt, a visszajelzések szerint értékes érzémoderátorként vesz részt az órákon. Az ál- kenyítő programot teremtettünk. 2017-ben
landó tagok létszáma tehát 2 fővel bővült, a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázati
ugyanakkor sajnos egyik moderátorunkat támogatása segítette a séták szervezését,
elveszítettük, így a jelenlegi tagokból sze- immár 3 útvonalon.
retnénk a moderátori szerepre kiképezni
még egy főt, hogy biztonsággal teljesíthes- Az „Élő Könyvtár” olyan emberekből áll,
sük a tanév során a meghívásokat. 2017-ben akik előítéletekkel és sztereotípiákkal gya54 előadást tartottunk 32 különböző intéz- korta szembesülő csoportokat képviselnek,

és akik gyakran diszkrimináció és társadalmi kirekesztés áldozatai. Mindegyikük egyegy 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 2017-ben négy alkalommal
nyújtottunk: három Élő Könyvünk 27 főnek
beszélt az életéről.
2017-ben új elemmel egészült ki érzékenyítő programunk. A Mentőcsónak Egység
- Stereo Akt színházi műhely rendezésében,
valamint a BMSZKI partnerségével „Cím
Nélkül / hajlék-kaland-játék” címmel
színházi társasjátékot hoztunk létre. A darabot 2016-ban a 40 legfontosabb színházi
előadás közé választották színházi kritikusok. Az előadást a mai napig játsszuk
a Jurányi Házban, meghívást kaptunk a
Thealter Fesztiválra, a Bánkitó és dunapArt
fesztiválokra, és játszottunk a Múzeumok
Éjszakáján is, valamint több budapesti és
vidéki középiskolában.
A „Civil Kurázsi - Tabuk nélkül” iskolai
program keretében több civil szervezettel
együtt iskolákban szervezett, előítéleteket
csökkentő előadásokat tartunk a fiatal generációnak.

Városi Sétánk a VII. kerületben

”

Személy szerint én azt mondom, hogy
a mai világban ezt kötelezővé kéne
tenni! Ha csak a fele fiatalságban ezt
a hatást kelti, ami bennünk keltett,
akkor nagyon sok minden javulna.
Már a hétvége folyamán máshogy
tekintettem a hajléktalanokra, és sok
másik osztálytársam is. Nagyon
reméljük, hogy javulni fog ezeknek az
embereknek a helyzetük, és nagyon
örültünk, hogy ilyen kedves és értelmes embereket ismerhettünk meg.
Résztvevő diák véleménye
Rendhagyó Osztályfőnöki Óra
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2017 eseményei, közlemények, adományok
A Menhely Alapítvány története során mindig is törekedtünk közösséget létrehozni azzal a céllal, hogy csoportoknak,
szervezeteknek, különböző érdeklődésű embereknek segítsünk megérteni a hajléktalanság nehézségeit, megmutassuk a
segítségnyújtás lehetőségeit. Legalább ennyire fontosnak tartjuk a különféle társadalmi rétegeket érzékenyítő programjainkat. Munkatársak, önkéntesek, támogatók, baráti és művészeti körök fognak össze minden évben a hajléktalan emberek
sorsának jobbításáért.
Január-Február
A 2017. januári nagy hidegben a közterületre
szoruló hajléktalan emberek ellátásában
óriási segítséget jelentett a lakosság és a
cégek figyelme. Adakozással és diszpécser
telefonszámunk terjesztésével segítettek
támogatóink, olyanok is, akikkel korábban
nem kerültünk közvetlen kapcsolatba.
A JCDecaux Kft. plakáthelyeket ajánlott fel
térítésmentesen a hajléktalan embereket
segítő szervezetek számára. Kezdeményezésüknek köszönhetően Városszerte 70 óriásplakáton tudtuk közzétenni alapítványunk
Diszpécser Szolgálatának telefonszámát.

döntő többségének a jelenlegitől eltérő se- alkalmazva értek el kiváló eredményeket.
gítségre, lakhatási és szociális támogatásra A Legjobb spontán együttműködés katelenne szüksége.
góriájában a 2016. októberi Fedél NÉPkül
kampánnyal oklevelet nyertünk.
Április
Húsvétra meghívtuk Oltyán Jánost és Tizedik alkalommal került átadásra a Fedél
barátait, akik évek óta vállalkoznak arra, Nélkül Év Alkotása díj. Az Eötvös10 Kulhogy a Kürt Nappali Melegedőbe betérő turális és Közösségi Színtéren tartott renembereknek egy igazán jóízű ebéddel szol- dezvényen az otthontalan emberek által
gáljanak.
2016-ban beadott pályamunkák legjobbjait
kortárs művészek alkotta szakmai zsűri isÁprilis végén zárult le a második Wei- merte el.
ler-hART jótékonysági online aukció is. A Köszönet a támogatásért a Hajléktalanotíznapos aukció teljes bevételét alapítvá- kért Közalapítványnak, a kiváló szakmai
nyunk céljaira ajánlották fel, az adományt a zsűrinek, a fellépőknek, az Eötvös10-nek,
A mínuszokban vezetett városi sétáink Fedél Nélkül alkotóinak eszközbeszerzésére magánszemély támogatóinknak, és Olvaugyan némi többletterhet róttak a túra- fordítottuk.
sóinknak!
vezetőkre, azonban a résztvevők számára
átélhetővé tették annak élményét, hogy a Áprilisban hagyományosan ott voltunk a
fedél nélkül élő ember életében az időjárás Pszinapszis Pszichológiai Napokon, ahol Az Év Alkotása 2016. - díjazottak:
mennyire meghatározó tényező.
játékra és beszélgetésre hívtuk az érdeklődőket, valamint bemutattuk a Fedél Nélkül Vers: Deli Bálint: A halott dala
Március
utcalap művészeti tevékenységét.
Próza: Akó Tícián: Pénzes
Március végén sajtótájékoztatót tartotKép: Dvorcsák Gábor: Zöld bánat, elvetunk a 2017. évi Február Harmadika kuta- Május
szett tövisű sóhajok
tás eredményeiről. A hajléktalanok körében A tavaszi Civil Díj átadó keretében olyan A zsűri különdíját Pollák László vehette
végzett országos felmérés alapján elkészült kezdeményezéseket jutalmazott a NIOK át prózai írásáért.
szakértői vélemény szerint a hajléktalanok Alapítvány, amelyek újszerű megközelítést

A krízishidegben óriásplakáton Diszpécser Szolgálatunk telefonszáma
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Június
A Könyvhéten mutatkozott be a Mentor Kiadónak köszönhetően az Ugyanolyan mások - Mai magyar írók antológiája című
könyv. A kötetben jeles kortárs magyar
írók és költők műveit gyűjtötték össze. A
terjesztés teljes bevételét a szegénységben
élő embereket segítő szervezetek számára
ajánlották föl.

léltethettük. A közönségtalálkozókon jókat
beszélgettünk, blogunk nyomtatott képes
bejegyzéseit osztottuk meg.

Augusztus
Hagyományosan jelen voltunk a budapesti
SZIGET Fesztivál Civil Falujában. Adománycsúzli és az Otthonépítő játékaink előtt
sorok várakoztak kipróbálásra, eközben
tartalmas beszélgetésekre is adódott leA Morgan Stanley csapata Kürt utcai in- hetőségünk.
tézményünkben segített ismét önkéntes
munkával. Festést és mázolást, valamint A hónap végén Rendhagyó Osztályfőnöki
raktárrendezést vállaltak, jobbá téve ezzel Órákra invitáltuk az érdeklődőket. Nagymindennapjainkat.
számú jelentkezés érkezett az iskolákból
az érzékenyítő foglalkozásainkra.
Július
Újra kitelepültünk a Bánkitó Fesztiválon. Szeptember
Erre az alkalomra fejlesztett játékunkkal a A Hajléktalanellátás Országos Konferentársadalom és szegényei viszonyát szem- ciáján előadóként és szekcióvezetőként is
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bemutathattuk programjainkat (így pl. az
Úton program tapasztalatait), és ismertethettük a Február Harmadika kutatás
eredményeit.
Alapítványunk Zuglói Utcai Gondozó Szolgálatával és Diszpécser Szolgálatával közösen vettünk részt a Zuglói Gasztrofeszten.
A hónap végén nyílt a Fedél Nélkül alkotóinak Miért olyan nagyszerű kép ez? című
kiállítása, a Kassák Könyvtárban. Célunk a
kiállítás apropóján bemutatott művészeti
albummal is utcalapunk hitvallásának közvetítése volt: „Az alkotás értéket teremt!”

Civil Díj 2017.

A Weiler-hArt árverés nyertese

Bánkitó 2017.

Játék a Bánkitó Fesztiválon

Civil Sziget 2017.

A balatonföldvári konferencián
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Október
A CEU dolgozói sokéves hagyományukat
folytatva gyűjtöttek számunkra pénzadományt, amelyből a „Vajda3” éjszakai szállás
lakóit vendégelik meg meleg étellel a téli
hónapok hétvégéin.

A díjazás a fedél nélküli emberek jelölései
alapján, szociális munkásokból, valamint
volt munkatársunk családjából álló zsűri
döntésével történik. A díj nyertese annak
legmeggyőzőbb történetnek a hőse, melyben a segítő odaadása, elkötelezettsége
találkozik a segített ember elismerésével.
Újra megszerveztük a Fedél NÉPkül kam- A 2017-es Felkai Béla-díjról, az idei nyertes
pányt. A 2016 októberében megszüntete- szociális segítőkről bővebben írtunk beszátett Népszabadság napilap újságíróinak molónk 26. oldalán.
kezdeményezésére idén a Fedél Nélkül
aktuális száma újra 12 oldalas Népszabad- „Hozz törülközőt!” kampányunkat a fővárosi
ság-melléklettel, profi egyedi címlappal, és középiskolákban indítottuk el. Felhívásunka napilapban korábban megjelent kitűnő ra rekord mennyiségű törülköző érkezett
archív képekkel jelent meg. A szokásos diákoktól, tanároktól, szülőktől egyaránt.
lapszám több mint háromszorosa kelt el. A
terjesztőknek nyújtott adományokon túl December
az online adományokból 894 000 forint A Fedél Nélkül karácsonyán a legjobb terérkezett az alapítvány számlájára. Az ös�- jesztőket díjaztuk. Az alapítvány stábjának
szegből a Fedél Nélkül munkáját, alkotóit karácsonyi ünnepségén az Év Menhelyes
és terjesztőit támogatjuk.
dolgozóit, Takács Ferencné, Évát és Sipos
Tündét, valamint az Év Önkéntesét, Román
November
Péter fotós kollégánkat köszöntöttük.
A Felkai Béla-díjat 2012-ben elhunyt kollégánkra emlékezve adjuk át évente a szoci- Karácsony idején Nieto Mercedes tánccsoális szakma egy-egy jeles személyiségének. portja jótékonysági táncesten gyűjtött 150

adag meleg étel átadására, Oltyán János és
barátai 300 adag egytálételét kis csapatuk
készítette és szolgálta fel otthontalan ügyfeleinknek.
Az Euroflow Zrt. 2017 decemberében érkezett nagylelkű adományának köszönhetően 2018-ban megújíthatjuk adatbáziskezelő
programjainkat és honlapunkat, és folytathatjuk élhetőbb lakhatást, munkajövedelmet támogató programjainkat.
Kiemelt támogatóink volt 2017-ben is a
Morgan Stanley Magyarország Kft.
A Menhely Alapítvány 2017-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, jó érzést eredményeznek
minden fél számára.

Adománygyűjtés a „Vajda 3” Menhely javára - Közép-Európai Egyetem

Az igazi kisszínes

Az Év Menhelyese 2017. különdíjasa

2009-ben gyakornokként jött egy fiatal
lány az alapítványhoz. Aztán itt maradt.
És mindenhol ott van. Ha ki kell pattanni a Krízisautóból, ha fel kell venni
a telefont, ha ügyintézni kell bárkinek
bármit, ha adománygyűjtő főzésnél
hagymát kell vágni, ha egy fesztiválon
beszélni kell a munkánkról, akkor megbízhatóan és szívvel-lélekkel feltűnik a
védjegyévé vált hol lila, hol zöld, hol pink
hajával. És két éve - a mára szintén kol-

légává vált - kutyájával. Mert ilyen színes
ő. Azt vallja, hogy a hajléktalanság nem
lehet egy örök bélyeg. Esélyt kell adni
a kitörésre. És hogy így működni a világban nem hitvallás vagy hivatás. Ez
életszemlélet, és így kéne viszonyulni
egymáshoz: segítve, és nem ítélve.
2017-ben őt is az Év Menhelyesének
választottuk. Mert a világ nem fekete
vagy fehér. Mert szeretjük a színeket, és
azokat, akik látják az árnyalatokat is.
Köszönjük Neked, Sipos Tünde!
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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 a hajléktalan emberek világát, 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.
vettek részt. 2017-ben 52 önkéntes munka- Az Év Önkéntesének 2017-ben Román Péter
társsal tudtunk együtt dolgozni, akik közül fotográfust választottuk, aki Fedél Nélkül
4-en idén érkeztek.
utcalapunk munkájában vesz részt immárnégy éve. Péter önkéntes fotós segítőink
Projektjeink sikeréhez speciális tudásukkal csapatát is hatékonyan fogja össze. Az évek
önkénteseink is hozzájárultak: kommuniká- során mind a címlapfotózásokat, mind renciós munkába kapcsolódtak be, adományt dezvényeink színvonalas dokumentálását
gyűjtöttek, az adminisztrációban segítettek. szervezte meg, és végezte maga is. Fotósorozataival a társadalom számára is láthatóEbben az évben is önkéntes munkával Az iskolai közösségi szolgálat keretében vá tette az otthontalan alkotókat, alkotásatámogatta klienseinket a budapesti Bike 2017-ben egy érettségi előtt álló diák vég- ikat. Számos olyan embert ismertetett meg
Maffia Egyesület. Plusz Egy Szendvics akci- zett hasznos munkát a hátrányos helyzetű a „külvilággal”, akikről nem is feltételezhető,
ójukkal a középiskolás diákok által gyűjtött emberekért.
hogy lakhatási gondjaik vannak.
szendvicseket juttatták el melegedőinkbe.
A Morgan Stanley Magyarország Kft. mun- Hálás köszönet illet minden egyes velünk
Foglalkoztatás keretében teljesíthető ön- katársai 2017-ben is többféle adománygyűj- dolgozó önkéntest, amiért szabadidejüket
kéntes munkát 16 embernek, zömmel ügy- tés mellett jól szervezett önkéntes munká- áldozzák a hajléktalan emberek megsegífeleinknek tudtunk adni. Néhány ügyfelünk val is segítettek.
tésére!
immár valódi önkéntes segítőként nálunk
maradt, sorstársaiknak maguk is önzetlen
Román Péter, a 2017. év Menhelyes Önkéntese
támogatói lettek.

2017-ben 139-en vállaltak alapítványunknál
egyszeri vagy folyamatos önkéntes munkát.
Közülük 21 fő idén jött hozzánk először segíteni. Nappali melegedőinkben elsősorban
az ételosztásban dolgoztak. Karácsony táján, mint évek óta mindig, baráti társaságok vendégeltek meg melegedőnkben 450
rászoruló embert.

A „Vajda 3” idősek otthonában és lábadozójában önkénteseink idős, beteg emberek gondozása körüli teendőket láttak el,
mások hétvégenként meleg ételt hoztak,
beszélgettek, kártyáztak velük, vagy adomány ruhákat szortíroztak, raktárunkat
rendezték.
A terepen is számíthattunk önkénteseinkre.
Krízisautónkon öten vállalták ezt a nem
könnyű feladatot.
A hajléktalan emberek lakhatásához, munkajövedelem szerzéséhez segítő programjaink mindegyikében évről-évre nélkülözhetetlen társaink az önkéntesek: az ÚTON
programban 2017-ben tízen dolgoztak.
Felkészítő képzésüket követően egyéni és
csoportos tréningeket tartottak, önéletrajz készítését, állásinterjúra felkészítést,
internethasználatot oktattak, pénzügyi
tanácsadást tartottak, segítettek lakáspályázatokra való jelentkezésekben.
Önkénteseink a Fedél Nélkül utcalap megjelenéséhez is számtalan kreatív segítséget nyújtottak. Szerkesztőségi találkozókon
ötleteltek velünk, rendezvények lebonyolításában, kiállítások megszervezésében, fotódokumentáció készítésében, közösségi
oldal működtetésében, grafikai, tördelési,
fordítási, archiválási, postázási munkákban,
legújabban kommunikációs szervezésben

36

MENHELY ALAPÍTVÁNY

KÖSZÖNJÜK!
Támogatóink voltak 2017-ben
Munkánk eredményességét és sikereit 2017-ben is nagyban meghatározták támogató partnereink: nagyon hálásak vagyunk
minden hivatalos szervnek, médiumnak és újságírónak, nonprofit szervezetnek, iskolának, vállalkozásnak és bizalmával
megtisztelő MAGÁNSZEMÉLYNEK*, akik úgy döntöttek, támogatják a hajléktalan emberek felé végzett erőfeszítéseinket!
Kiemelt támogtói partnerek:
Budapest Főváros Önkormányzata
Magyar Államkincstár
Hajléktalanokért Közalapítvány
Támogatóink, együttműködő partnereink:
Baptista Szeretetszolgálat Országos
Szociális Segítő Központ
Budapest Főváros III. kerületi Önkormányzata
Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzata
Budapest Főváros IX. kerületi Önkormányzata
Budapest Főváros VII. kerületi Önkormányzata
Budapesti Rendőrfőkapitányság
Közlekedésrendészeti Főosztály
budapestUNDERGUIDE
Civil Impact Nonprofit Kft.
Csillagszálló
DRÓT
ERSTE Stiftung
Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
HoldonGolf Produkció
Incorpora - „la Caixa” Alapítvány
Mentor Kiadó
Mentőcsónak Egység - Stereo Akt
NIOK Alapítvány
Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány
OTP Bank Nyrt. Adhat.hu
Pécs MJV Önkormányzata
PwC
Székesfehérvár MJV Önkormányzata
Urban Communications
A Város Mindenkié csoport
Veszprém MJV Önkormányzata
Wunderlich Produkciós Iroda
Konzorciumi partnereink:
Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei
Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány
Hajléktalanokért Közalapítvány
Keresztény Advent Közösség
Kiút Egyesület
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete
Menedékház Alapítvány
Misszió Alapítvány
RÉS Szociális és Kulturális Alapítvány
Tiszta Forrás Alapítvány
Twist Olivér Alapítvány
Baptista Szeretetszolgálat Utcafront
Baptista Szeretetszolgálat BIK
Kürti Erzsébet Önsegítő Egyesület
Menedék Alapítvány
Támogatóink:
AC Nielsen Piackutató Kft.
Aluchrom Bt.
ANALIZIS Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft.
Anda Present Kft.
Bike Maffia Egyesület
Budakeszi Vadaspark

Budapestinside Kft.
Calculatio Plus Kft.
Carbon Grafit Kft.
Coordwell Kft.
Daylight Média Kft.
Elit Ortopéd Cipőgyártó Kft.
Euroflow Zrt.
FLAG Kft.
Ford Donkó Kft.
FourSeasons Hotel Gresham Palace Budapest
Fővárosi Állat- és Növénykert
Ganteline Kft.
Gázexpress Kft.
Hankook Tire Magyarország Kft.
Hepa-Com Kft.
ILO DWT / CO Budapest
Innobova Kft.
Ipoly-Rákóczi Kft.
Ipsos NV
iSLCollective Kft.
Liferay Hungary Kft.
Líra Könyv Zrt.
MagNet Bank Balassi Fiók
MagNet Bank - Segítő Bankkártya Program
Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Magyar Zsidó Szociális Segély Alapítvány
Manpower Munkarő Szervezési Kft.
Markus Tejlabor Kft.
Mellow Mood Hotels Buddha-Bar Hotel
Morgan Stanley Magyarország Kft.
MSI Foundation
Navilis Tanácsadó Kft.
Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Népszabadság Egyesület
NNG Kft.
Piringer Kft.
Protektor Kft.
RETURPACK Országos Környezetvédelmi
és Szolgáltató Kft.
Sensitiv Kft.
TCC Global
The Boston Consulting Group GmbH
TopSafe Kft.
TransferWise Ltd. Magyarországi Fióktelepe
Varjú Fémmegmunkáló Kft.
Vivaldi Travel Kft.
Weiler-hArt Produkció
YourCause LLC
Dolgozói, iskolai, baráti gyűjtések:
Age of Hope Alapítvány
Álmos Vezér Gimnázium
Benkő István Református Általános Iskola
és Gimnázium
Berzsenyi Dániel Gimnázium
Budapesti Gépészeti SC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma
Budapesti Innovatív Gimnázium
BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája
Celanese Magyarország Kft.
Community Goodwill munkatársai
Dózsa György Gimnázium és

Táncművészeti Szakgimnázium
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
FM KASZK, Táncsics Mihály Mezőgazdasági
Szakgimnázium és Kollégiuma
Gyémánt Út Buddhista Közösség
IBM Magyarország munkatársai
Lauder Iskola
Leövey Klára Gimnázium
Morgan Stanley Kft. munkatársai
Nieto Mercedes és tanítványai
NNG Kft. munkatársai
Oltyán János és barátai
Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakgimnázium
Rákospalota-Óvárosi Református Egyházközség
Soós István Borászati Szakképző Iskola
Sztehlo Gábor Gimnázium
Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium
Veres Pálné Gimnázium
Veres Péter Gimnázium
Ward Mária Gimnázium
Rendezvények:
Átrium Film-Színház Kávézó
Bálint Zsidó Közösségi Ház
Bánkitó Fesztivál 2017.
DocuArt Filmművészeti Központ
Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
FSZEK Kassák Könyvtára
Írók Boltja
Jurányi Ház
Kozma Kávéház
MÜSZI
Pszinapszis 2017.
Sziget 2017.
Wesley János Főiskola
Médiatámogatók:
ARTmargók portál
Civil Rádió
JCDecaux Hungary Zrt.
Litera
Magyar Idők
Marquard Média
Nagylátószög Magazin
Népszava
Nők Lapja
Promenad.hu
Rádió Bézs
Új Ember

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

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...”
Ej, hát ez a boldogság!

