Tanulmányút a barcelonai Arrels Alapítványnál, ahol
az önkéntesség csúcsra jár
(készítették: Csató Bálint, Kepe Róbert, Koltai Luca, Naszvadi Tibor, Podina Andrea Szenográdi Réka, Tatár Babett)
2017.november 6. és 10. között 5 napot volt lehetőségünk eltölteni Barcelonában, Spanyolország katalán fővárosában. Az Arrels Alapítványnál elsősorban az önkéntes hálózatuk működésébe próbáltunk betekinteni, mert ebben élen járnak a hajléktalan ellátók közt biztosan: kb. 50 fizetett dolgozójuk mellett mára
500 aktív önkéntesük van, és mintegy 4000 magánszeméllyel és
céggel kerültek partneri kapcsolatba. Ennyi civil adja idejét és
esetenként szakértelmét is egy hajléktalan ellátó szervezetnek.
Hogyan lett éppen egy hajléktalan emberekkel foglalkozó szervezet ennyire vonzó terep ilyen sok, önkéntességet vállaló
egyén számára? Erre kerestük a választ a héten.
I. Néhány adat és benyomásaink
Barcelonára és a helyi hajléktalan problémára vonatkozóan érdemes néhány adatra kitérni,
hogy mi is a „terep” az Arrels dolgozói és önkéntesei számára.
A 46 milliós Spanyolországban Barcelona 1,6 millió lakossal bír. Területe Budapestnél ötször
kisebb, de népsűrűsége ugyanennyivel nagyobb is, nem beszélve a várost elözönlő turistákról.
A tömeg mégsem párosult sietősséggel és feszültséggel, inkább egy nagyon színes kavalkád
részeként hömpölyögtünk végig sugárutakon és az óváros sikátoraiban egyaránt. A város saját
arca nem tűnt el, ez egyrészt a novemberi,
de napsütéses holtszezonnak köszönhető –
turisták helyett hamar megszokhattuk a
nagy számban előforduló különféle arab,
afro-amerikai és ázsiai lakók jelenlétét –
másrészt a spanyol fogadószervezet munkatársainak is érdeme. Barcelona egy nagyon barátságos, sokszínű és közvetlen város képét nyújtotta számunkra.
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Egy turista paradicsom is szenvedhet azonban az otthontalanságtól: Barcelonában mintegy 3000 hajléktalan él1, ebből 700-an az
utcán, köztereken2, és a probléma növekvő tendenciáit3 az sem
szépíti, hogy éjszakáikat sokan a gyönyörű katedrálisok lépcsőin
fekve töltik. Mint mindenhol a világban, az utcán élő hajléktalanság csak a jéghegy csúcsát jelenti. Barcelona különleges adottságú város, gazdasági helyzete is kiemeli Spanyolországban – a
katalán identitás mellett ez is az egyik összetevője a jelenleg zajló
elszakadási törekvéseknek –, ugyanakkor helyben sem maradhatott hatás nélkül az országot elért gazdasági recesszió. Számunkra talán meglepő, de 2014-ben Spanyolország szegénységi
rátája volt a második legnagyobb Románia után (22,2%)4, a lakosság csaknem 11%-a közüzemi
díj-, bérleti díj- vagy jelzálog hátralékkal bírt5. A lakhatási költségek miatti deklasszálódás
okozta hajléktalanság az utóbbi években egyre növekvő probléma. A spanyol Statisztikai Hivatal szerint a hajléktalanság oka a recesszió éveiben az esetek 35%-ában állásvesztés, és 38%ában jelzáloghitel késedelem6. Mindeközben Barcelona Európa 32. legdrágább városa lakhatási szempontból, de spanyol viszonylatban is vezető, mintegy 10 hellyel előzi meg
Madridot7. Az Arrels honlapja szerint Katalóniában 37.000 embernek komoly nehézséget okoz a lakhatása biztosítása.8
Ráadásul a tendencia növekvő, a 3000 fős
hajléktalanság 8% növekedés 2014-16 között.9 A gazdasági és munkaerőpiaci kárvallottak mellett rengetegen a hajléktalanságba érkeznek meg hazájukat hátra-
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http://www.feantsa.org/download/europe-and-homelessness-alarming-trends3178124453170261721.pdf;
12.o.
2
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2016/2/sense_sostre2015_ang.pdf, 21.o. Az Arrels honlapján 900
fő szerepel, ami 2013-as adat. Forrás: https://www.arrelsfundacio.org/en/our-work/street/
3
2014-2016 között 8%-kal nőtt a hajléktalan emberek száma. http://www.feantsa.org/download/europe-andhomelessness-alarming-trends3178124453170261721.pdf; 12.o.)
4
http://www.feantsa.org/download/spain7860904114613143564.pdf
5
http://www.feantsa.org/download/gb_housing-exclusion-report_complete_20178613899107250251219.pdf,
35.o. Magyarországon ez még súlyosabb, 16, 2%. Forrrás: http://habitat.hu/ext-files/hfhh_lakhatasi_jelentes_2016_web_2.pdf
6
2012-es adatok. forrás: Spain’s First comprehensive National Homelessness Strategy. ESPN Flash Report
2016/25.
7
http://www.feantsa.org/download/gb_housing-exclusion-report_complete_20178613899107250251219.pdf
8
https://www.arrelsfundacio.org/en/our-work/having-a-home/
9
http://www.feantsa.org/download/europe-and-homelessness-alarming-trends3178124453170261721.pdf;
12.o.
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hagyva: 2015 óta gyakorlatilag kisebbségbe kerültek a spanyolok, sőt, a nem EU származásbeliek aránya már 49%. a hajléktalanok közt.10 Közelebbről még nem ismerve a helyi szociális
pénzbeli ellátásokat, ennek tudatában máris érthető, hogy a mérések szerint a helyi hajléktalan emberek több, mint felének semmilyen jövedelme sincs.11
A lakhatás tehát általánosságban drága, sok a kicsi lakás a zsúfolt világvárosban, és a hajléktalanok jó része teljesen jövedelemnélküli. Ebből a szempontból otthonos környezetbe csöppentünk. Hogy indulhatott mégis Elsőként Lakhatást program? Méghozzá állami finanszírozással és elköteleződéssel? 12
Sokszor említik az Elsőként Lakhatást szemlélettel foglalkozó szakirodalmakban, hogy nem a
gazdasági racionalitás nyitotta meg az utat számára a szemléletet már magáévá tett országokban. Sokkal inkább az emberi méltóság hangsúlyozása, valamint a probléma újratermelődésének megakadályozása volt a fő érv mellette. A társadalom valamelyes nyitottsága nélkül egy
ilyen tőkeinvesztálás hajléktalan emberek életébe – értsd többek között: lakás biztosítása akár
jövedelemnélküli hajléktalan személyeknek – elképzelhetetlen. Magyarországon például
problematikusnak mondható egy ilyen nyitottság elérése, lévén, hogy a deklasszálódás miatti
félelem az egyéni érdekekbe zárja az embereket, ami persze természetesnek mondható reakció. Mégis, vannak olyan tulajdonságai Spanyolországnak, mely képessé teszi a kísérletezésre13. Az OECD készít egy ún. Better Life Indexet, mely különböző egységes szempontok alapján országonként vizsgál az
élet különböző területeire
vonatkozó elégedettségi
szintet. Spanyolokról ebben kiderül, hogy a jövedelemmel és munkájukkal viszonylag elégedetlenek, de
a társas kapcsolataikkal, a
közösségükkel
kirívóan
(10-ből 8,4-es érték) elégedettek – a finnekhez mérhető elégedettségi értékeket mutatnak a kutatások14. Nem akarnánk ebből messzemenő következtetéseket levonni, de
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http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2016/2/sense_sostre2015_ang.pdf, 25.o.
52%-uknak. Forrás: http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2016/2/sense_sostre2015_ang.pdf, 27.o.
12
Spanyolország a 2015-2020-as időszakra egy Átfogó Nemzeti Hajléktalanügyi Stratégiát dolgozott ki, melynek
alapvetése a FEANTSA irányelvek és definíciók elfogadása és ennek szellemében történő cselekvés, tehát a
méltó lakhatás biztosítása. A hajléktalanságot a társadalmi kirekesztés legszélsőségesebb eseteként értelmezi a
dokumentum. https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/StrategyHomeless20152020English.pdf, 9-11. o.
11
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Magyarország közösségre vonatkozó értéke mindösszesen 3,7. Érdekes egyébként, hogy az élettel való általános elégedettség már a spanyoloknál sem éri el az OECD országok átlagértékét, a 6,5-es értékhez képest, csak
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azért a közösségi jól lét megengedőbb az olykor pozitív diszkriminációt is bevető kísérletezésekkel kapcsolatban.
Bob és Marie beszámolói, akik az egész héten szervezői és kísérői voltak programjainknak – és
akik, minő véletlen, maguk is bevándorlók az országban és a szociális szférában egyaránt 15 –
ugyan árnyalták a fenti képet, hiszen sokat meséltek a kiszolgáltatott albérletezőkről, a szétaprózott és nem koordinált szolgáltatásokról, a szállók külvárosba száműzéséről, és Marie arra
is inkább csak legyintett, hogy 2 éve már egy volt lakhatási aktivista a város polgármestere16.
De az látható volt, hogy a mindennapi munkájukat a szabadság és közvetlenség járja át, ami a
hatékonyságuk állandó megtapasztalását is jelenti, ezért egy optimista és észrevehetően személyközpontú szervezetet ismertünk meg, amely Barcelonában meghatározó a hajléktalanok
életében. Az Arrels honlapja a nagyon sok hasznos információ mellett az egyszerű járókelőnek,
aki hajléktalan emberrel találkozik, a következőket tanácsolja: ne légy haragvó, ha másnap is
a helyén látod a fedél nélkülit, beszélgess vele inkább, mert az többet ér, mint a pénzadomány.17 Ez az a szemlélet, ami megnyitja az utat a változás felé. Így az Arrels mottója – „Senki
ne aludjon az utcán!”18 – a személyközpontú szemlélettel és az Elsőként Lakhatást program
megvalósításával szobák és lakások bérlése mellett nem az intézményes férőhelyek felé tereli
a cselekvést, hanem a prevenciót is magában foglaló álláspontot takar, s talán a leghelyesebben értelmezése szerint inkább így hangzik: „Senki ne aludjon az utcán többé”.
II. Az Arrels AlapítványAz Arrels Alapítvány 1987 óta működik Barcelonában. Célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalan
emberek nehézségeire és szolgáltatásokat nyújtson nekik. Alapításuk óta több mint 9000 embernek segítettek, hogy önállóbb életet élhessenek,
lakhatási megoldást találjanak, vagy ételhez,
egészségügyi ellátáshoz jussanak. Szervezetükben
a szakemberek és az önkéntesek közösen dolgoznak a szervezet céljáért, hogy senki se éljen az utcán.

5,3, ami bizonyára a többi területen való elégedetlenségekkel függ össze. Ugyanakkor Magyarországon ez az
érték még mélyebb, mindösszesen 1,8. Az egyes értékterületek meghatározásához, valamint az országok szerinti bontáshoz ld.: http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
15
Bob skót és az üzleti szférából érkezett önkéntesnek a barcelonai Arrelshez, Marie francia és szintén nem volt
tapasztalata hazájában a hajléktalan ellátással.
16
Ada Colau, aki néhány éve még élőlánccal védte a kilakoltatás előtt álló barcelonai családokat. https://kronika.ro/kulfold/kemenykotesu-katalan-no-lett-barcelona-uj-polgarmestere/print
17
https://www.arrelsfundacio.org/en/homeless-people/practical-information/have-you-seen-someone-onthe-street/
18
Ningú dormint al carrer! Az Arrels kommunikációs stábja sokrétű kampánnyal hívja fel a figyelmet az otthontalanságra.

4

Szolgáltatásaik során napi kapcsolatba kerülnek hajléktalan emberekkel, akiknek
segítséget nyújtanak különböző területeken. 2016-ban több mint 1900 ember
vette igénybe a szolgáltatásaikat, akik közül 756-al első alkalommal találkoztak.
3800 alkalommal látogattak meg valakit
az utcán, közel 500 utcán élő ügyfél dolgoztak, akik 55 országból érkeztek. 231
embernek nyújtottak lakhatási szolgáltatásokat, emellett 1500 ember fordult meg
a nappali ellátásokban, kapott ételt, vett igénybe egészségügyi szolgáltatásokat, tisztálkodási
vagy tárolási lehetőséget. Elsőként lakhatást típusú programjukban elsősorban utcán élők számára nyújtanak lakhatási megoldásokat, 2016-ban 55 fő részére. A szolgáltatások nyújtása
mellett kommunikációs és szakpolitikai programjukkal igyekeznek felhívni a közvélemény figyelmét a problémára és szakpolitikai változásokat elérni. A szervezet életében az önkéntesek
jelentős szerepet játszanak. Dolgozóiknak közel fele korábban önkéntes volt, és több ügyfelük
is önkéntessé majd fizetett alkamazottá vált.
A programok zöme az Arrels nappali centrumában zajlott, így volt lehetőségünk rá, hogy többször is lássuk az intézményt működés közben, persze körbe is vezettek vendéglátóink. A nappali centrumban klasszikus melegedős szolgáltatásokat nyújtanak: tisztálkodás, mosás lehetőségét, csere és adomány ruhát biztosítanak, van csomagmegőrzőjük és a közösségi térben
mindenféle szabadidős programok is zajlanak. Az emeleti galérián kaptak helyet az irodák,
ahol a kollégák és az önkéntesek a háttérmunkákat végzik. Tömeg soha nem volt ottjártunkkor, de mindig, mindenhol voltak ügyfelek. Az intézmény nagy, minden külön kis egységben
zajlik, így el is oszlanak az igénybe vevők. A bejáratnál önkéntesek köszöntik az érkezőket:
mindenkihez van egy-két kedves szavuk. Itt teljesen általános a tegeződés, és az is, hogy megérintik egymást a segítők és segítettek: a kézfogáson túl, megölelik, vagy legalább meglapogatják egymás vállát, puszival köszöntik egymást. A
második nap már minket is így köszöntöttek. Minden
részlegen dolgozik legalább egy önkéntes: a fürdésnél segítséget nyújt, a ruharaktárban és a csomagmegőrzőben is van mindig egy-egy ember stb. Gyakorlatilag minden kisegítő tevékenységet önkéntesek végeznek. De az önkéntesek nagyon fontos feladata az is, hogy mindeközben beszélgessenek, teremtsenek kapcsolatot, teremtsenek biztonságos és
elfogadó légkört.
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Köszönhetően a nagy számú, jól felkészített
és irányított önkéntes csapatnak, a kiegészítő szolgáltatások profin működnek: a ruha
és cipő raktár rendezettségét bármelyik
nagy áruház megirigyelhetné, a csomagmegőrzőben glédába állítva sorakoznak a bőröndök a polcokon, pontos nyilvántartással arról, ki mikor, hány csomagot hagyott itt, mikor jön érte stb. Az egész intézmény nyugodt, barátságos légköre pedig valóban a
biztonságos hely érzetét kelti a betérőben.

Önkéntesség az Arrels szervezeténél
Az önkénteseknek óriási a szerepe a szervezet működésében.
Az Arrels egyaránt dolgozik önkéntesekkel és fizetett szakemberekkel. A fizetett stáb 40-50 főt számlál, emellett 400 ember önkéntes munkájával járul hozzá a szervezet működéséhez, és több mint 4000 támogatójuk van. A stáb közel fele önkéntesként kezdte a szervezetnél. Az önkéntesek jellemzői,
szerkezet és motivációik alaposan megváltoztak az elmúlt
években.
Pár évvel ezelőtt az önkéntesek átlagéletkora 67 év volt, az
akkori 250 önkéntes legnagyobb része nyugdíjas vagy nyugdíj
előtt álló volt. Ma az 500 önkéntes átlag életkora 50 év, egyre
több fiatal érkezik hozzájuk. Csökken a nők dominanciája is a
korábbi 70%-ról 60%-ra. A gazdasági válság hatására sok fiatal veszítette el a munkáját vagy
egyre nehezebben találja meg első munkahelyét. Ezekben a munkahiányos időszakokban
egyre többen választják az önkéntességet. Míg korábban az önkéntesek jellemzően globális
nagyvállalatok jelenlegi vagy korábbi dolgozói voltak, most egyre több az egyetemista, a szociális területen pályát kezdő fiatal és az álláskereső körükben.
Az önkénteskedés a fiatalok számára belépőt és kapcsolatot jelenthet a munkaerőpiacra. A
szociális területen tanuló egyetemisták számára pedig hasznos szakmai tapasztalatokat jelent.
Az önkéntesek profiljának változásával megváltozott az önkéntesség átlagos hossza is, míg pár
évvel ezelőtt átlag 7 évig dolgozott valaki az Arrels önkénteseként ma már 2 év az átlag. Az
önkéntesek körülményei sokkal kevésbé stabilak, elveszítik a munkájukat, elhelyezkednek
vagy munkahelyet váltanak, így változik, hogy mennyi és milyen elosztású munkát tudnak vállalni. Ezért megnövekedett a rövid (3-6 hónapos) önkéntes periódusok aránya, előtérbe került
a rövidtávú önkéntesség. Ez a szervezet számára is nehezen kiszámíthatóvá teszi az önkéntesek munkájának szervezését.
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A szervezet egy egyszerű modellt állított fel annak érdekében, hogy el tudja dönteni mely
munkakörökben alkalmaz önkénteseket és hol fizetett szakembereket:
ÖNKÉNTES

FIZETETT SZAKEMBER

hozzáadott érték: idő

hozzáadott érték: folyamatosság

Azonos felelősségi szint
Azonos humán erőforrás
Azonos elkötelezettség
kötelezettség vállalás

szerződés

A szervezet nagy erőket fordít az önkéntesek menedzsmentjére és kialakult rendszere van e
téren. Az önkéntes menedzsment egy folyamat, amely a belépéstől rendszeresen támogatja
az önkéntest. Egyéni szinten követik az önkéntest. A belépéskor az önkéntesek számára képzést tartanak, majd több programot, tevékenységet látogat meg az önkéntes, hogy el tudják
dönteni milyen munkát vállal szívesen. Betegség vagy távollét esetén felhívják az önkéntest, 4
évente kötelező területet/munkakört váltani, de lehet korábban is. Az önkéntesek a team
egyenrangú tagjai, rendszeresen részt vesznek a team üléseken. Az önkéntesek néha egy adott
feladatra jelentkeznek, de a legtöbb esetben nincs konkrét elképzelésük. Mindkét esetben
szervezet több munkafolyamatát megnézik, mielőtt választanak. Az önkéntesek sok területen
dolgoznak, a közvetlen szolgáltatásnyújtás során akár a lakhatási intézményekben, nappali
melegedőben, vagy utcai szolgáltatásokban. Ugyancsak nagy szerepük van a külső lakhatási
programokban. Sokan dolgoznak a kommunikációs vagy a menedzsment területen is. Mások
szabadidős tevékenységeket szerveznek, irányítanak.
Az önkéntesek motivációja fontos szerepet játszik a szervezet életében. Az Arrels szerint az
elsődleges motiváció a szervezet missziója kell legyen, az önkéntesek számára ugyanolyan fontos kell legyen a szervezet céljának támogatása, mint a dolgozók számára. Fontos szerepe van
az önkéntesek motiváltságában a társas kapcsolatoknak és a tanulásnak. De ugyancsak fontos
hogy a szervezet ne legyen túl hierarchikus, rugalmatlan felépítésű. AZ önkéntesek részei a
teameknek, rendszeresen részt vesznek a team ülésein, felelősségi körük pedig megegyezik a
fizetett alkalmazottakéval.
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Dr. Joan Castella
„önkéntes, orvos, pszichológus, szociális munkás”19
A 70-es éveit taposó belgyógyász-addiktológus évekig dolgozott az Arrels önkénteseként főleg utcán élő szerhasználókkal. Miután az önkéntességből is nyugdíjba vonult, további
pár évig egyedül járt, mini mozgó-orvosi ellátást adva a régi
ismerősöknek. Magával ragadó, sodró személyisége, sziklaszilárd hite igen ritka kincs világunkban. Előadása – a legnagyobb tudatosság mellett – nem az elmét, a szívet célozta.
Azt a feladatot kaphatta, beszéljen nekünk az önkéntesség
motivációiról, mert azzal nyitott, hogy nemigen tudna különbséget tenni a saját segítő attitűdjeihez kötődő alapvető
motivációi közt, az önkéntes, az orvos, a pszichológus, a szociális munkás, vagy a fejlesztő (szociális
munkás) énje ugyanabból a forrásból nyeri a motivációt. Nem is titkolta honnan: Winslow Homer, a
19. század végén született vízfestményéből. Az „A wall, Nassau” című képet az egykori brit gyarmaton
a 19. század végén érvényes társadalmi rend ihlette. A fal, ami elválasztja szegényt a gazdagtól, sivárt
a virágostól, árnyékost a napostól. A fal, ami véd és elválaszt, amit szeretni és gyűlölni is kell. A festmény ma már dr. Joan tulajdona, vagyis maga semmiképp sem sorolható a szegények kasztjához, ahogy
magáról fogalmazott: empatikus kapitalista vagyok.
A bő fertályórányi, rendkívül
lelkesítő képelemzéssel minden jelenlévő megérthette a
kapitalizmus igazságtalanságait, a szegények és gazdagok
közti egyre nagyobb különbségek, a polarizálódás negatív
hatásait, és könnyedén beláthatta miért is van szükség egy
valóban aktív, rendes, tisztességes társadalom felépítésére. Ahol az elesetteket felsegítjük, ahányszor csak elesnek. E tökéletes társadalomban pedig minden embernek,
addig is minden segítőnek
szüksége van a következő hét
képességre.
Dr. Joan hét pontja:
1. A fordítás képessége:
A világ egyik legősibb tevékenysége, nem csupán a nyelvekről, szótárakról beszélünk. Fordítani azt jelenti, hogy megértjük a másikat és kommunikálunk a másikkal. Szükség van rá egyének közt, csoportok,
társadalmi osztályok közt egyaránt. Leginkább épp szegények és gazdagok közt.

1919

definíciója önmagáról
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2. A belső konfliktus oldásának képessége:
Fel kell ismernünk, hogy minden konfliktus saját ősi-kétpólusú elménkből származik. Kulturális hátterünk alapvetően áthatja döntéseinket, ahogy kettéválasztjuk a jó és rossz dolgokat, a jó és rossz embereket. E döntéseink felbecsülhetetlen értékek egyfelől, ezek teszik lehetővé, hogy gyorsan, harmonikusan igazodjunk el a világ dolgai közt, másfelől igen veszélyes is lehet, hiszen ugyanez a döntéshozatali mechanizmus hozza létre az önmagát erősítő körforgást, ami az emberiséget egyre inkább két
csoportra osztja: a hatalmat gyakorlók csoportjára és az áldozatokéra. Ezt a kétpólusú beállítódást látjuk a társadalmi párbeszédekben is, ahol a politikailag korrekt beszéd és az alternatív beszéd ütközik
gyakran.
Hogyan oldhatjuk a kétpólusúságot?
Legyünk képesek a „határokon” is eligazodni, mindkét pólus, azok szélsőséges formáinak ismerete segíthet.
Helyezzük el és állandóan tartsuk magunkat középen, lássuk hol van a két pólus széle, és tartsuk távol
magunkat e szélsőségektől.
Legyünk képesek más cipőjét viselni, az empátia sokszor egyedül is elég.
3. A kapitalista illúziók felismerése:
Ismernünk kell a pénz, a vonzó megjelenés, az ész és intelligencia mindenhatóságát hirdető ideológiákat (ld. reklámok) és helyén kezelnünk őket. Ezek az ideológiákat rendszerint azok gyártják, akik a hatalmat gyakorolják, akik a pénz világát irányítják, azaz a kapitalista diskurzusról van szó. Melynek alapvető célja és érdeke, hogy illúziókat kínáljon, fenntartsa az ellentéteket, a fent említett kétpólusú világot, gyengítse, ellehetetlenítse a „mások” megszólalásait, erősítse Nyugat és Kelet szembeállításának
ideáját.
4. Cselekedj, ne gondolkodj!
Egyszerű, hatékony akciókra van szükség. Tedd azt, amit tudsz! Ha inkább a szabályoknak és protokolloknak akarsz megfelelni, a metodológiai abszolutizmus nem kívánt hatásai erősödnek fel, lassan, kevésbé hatékonyan, esetleg sehogy sem segítesz, és a segítségre szoruló érdekei elhalványulnak.
5. Az empátia újrafelfedezése:
Az empátia fontosságáról nem kell sokat mondanunk. Fontos tudnod, hogy az empátia a szemkontaktus felvételével kezdődik és fenntartása egyfajta szerepjátszás, a boldogság imitálásán alapul.
6. A sztereotípiák megkérdőjelezése és megsemmisítése:
Tudatosítanunk kell, hogy a Könyörület nem a sajnálat egy formája, hanem egy lehetőség, egy út ahol
erős érzéseket, elragadtatást mutathatunk a másik iránt.
Hinnünk kell, hogy a gyengeség, az érzelgősség – kétség sem férhet hozzá – erőteljes hanggá változtatható.
7. Félelemnélküliség:
Nem szabad félnünk semmilyen démonunktól. Sem a misztériumtól, sem a mástól, sem a másiktól,
sem saját sötét oldalunktól. Tisztán, nyitottan, őszintén szálljunk bele minden kapcsolatunkba!
ÁMEN

Önkéntesség helyzete Katalóniában
A doktor úr szívhez szóló szavai után Francina Alsina Canudas prezentációja következett, aki a
La Federatió Catalana de Voluntariat Social (Katalán Társadalmi Önkéntesség Szövetsége) (voluntaris.cat) vezetője. Egy idézettel kezdte arról, ahonnan elindultak (és ahová szerintem már
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majdnem meg is érkeztek), a 2015-ben elfogadott önkéntes törvény preambulumából: “Az
embereknek joguk van arra, hogy őszintén és tisztán részesei legyenek ezredéves szociális öszszetartozásuknak, saját szabadságukból, létezésükből és civil függetlenségükből eredően.
Merthogy mi az önkéntesség szerepe Katalóniában? - tette fel a kérdést, amit rögvest el is
kezdett körüljárni azzal, hogy a válasz kulcsa a szervezett polgári összetartozás fogalmában
leledzik. Hogy mit is jelent mindez a gyakorlatban, pontról-pontra így összegezte: Az önkéntesség szerepe az, hogy 1. Vegye észre a szociális problémákat. 2. Megfelelő válaszokat kínáljon a szociálisan sebezhető csoportok részére. 3. Új és igazságosabb együtt létezés irányába
törekedjen. 4. Személyesen tegye képessé a szociális létezőben/létezésben (itt sajnos az obiectum nem lett kitéve, de valahogy talán értjük), 5. Segítsen megerősíteni a szociális létezőt (“social entity” - ezt amúgy képtelen vagyok lefordítani, mert szociál-ontológiából teljesen fel voltam mentve), 6. Teremtsen új jogi kereteket, amivel a szociális szektort meg tudjuk erősíteni.
E gondolatmenet számomra legerősebb és legkifejezőbb hívószava a “Katalónia” volt, ti. ennél
nagyobb szociális vagy egyéb létezők - nagyon is helyesen! - le se voltak..., azaz meg sem lettek
említve.
A La Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) a nonprofit szférában tevékenykedő katalán szervezetek kvázi ernyőszervezeteként, e szervezetek hálózatának építésével az önkéntesség előmozdítására, népszerűsítésére, és elismertetésére törekszik.
A nagypolitika útvesztőjében is bukdácsolva minden energiájukat igyekeznek arra fordítani, hogy az önkéntességet és a szabad egyesülést,
mint az ország demokratikus jobbításához való egyik legértékesebb eszközt kiszélesítsék és elismertessék. Az FCVS különféle
képzési programot dolgozott ki a tagintézményeikben dolgozók részére, médiatizált megjelenések révén érzékenyítő tréningeket és kampányokat szervez leendő tagjai elérése céljából,
felületet kínál önkéntesek cseréjéhez, küzd az egyenlőtlenség és az igazságtalanság ellen.
Egyetemekkel, iskolákkal, közigazgatási hatóságokkal, szociális és egészségügy intézményekkel, vállalatokkal működik együtt, akikkel kölcsönösen támogatják egymást.
1989-ben alakult meg az FCVS, amelyet akkor 44 szervezet alkotott, akkor és jelenleg is négy
területi képviseletük van, melynek székhelyei Barcelona, Girona, Lleida és Tarragona. Lluis
Marti, a szervezet létrehozója így írt missziójukról:
“Az önkéntesség erejét demonstráljuk, amikor hiszünk abban, amit te csinálsz, amikor saját
erőfeszítésedet és akaratodat az általad kitűzött cél szolgálatába állítod.”
Azóta az FCVS a társadalmi átalakulás egyik fő eszközévé vált Katalóniában. 2001-ben az önkéntesség (első) európai évének fő helyi szervezőjeként jelentősen hozzájárult, hogy Barcelona legyen 2014-ben az Önkéntesség Európai Fővárosa. Részt vett az Önkéntesség Világkonferenciáján is (participat en la Conferència Mundial del Voluntariat (Fòrum de les Cultures), és
aktív promotere és lobbistája volt az önkéntességről és a szabad egyesülésről szóló 25/2015
(07.25.) törvény létrehozásának.
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Ezt követően néhány számadat bemutatásával nyűgözte le hallgatóságát: Katalóniában a nonprofit szervezetek becsült száma kb. 25.000, melyből a szociális szférában tevékenykedik kb.
7000 (28%). Ezen szociális NGO-k kb 38 %-ának 50.000 EUR vagy ennél magasabb az éves bevétele. Az önkéntesek becsült száma Katalóniában kb. 300.000, kb. 70 %-uk a szebbik nemhez
tartozik.
Az FCVS-nek jelenleg 282 tagszervezete van, akik 349 központot tartanak fenn a tartományban, ők így együtt, közösen a célból szinergetizálják az összes erőforrásaikat, hogy az önkéntesség hatókörét tovább tágítsák a tartományban. E tagszervezetek kb. 84 %-a rendelkezik
50.000 EUR vagy ezt meghaladó éves bevétellel. Összességében kb. 80.000 önkéntesük van,
akiknek a 65 %-a nő.
A mosolygós és halk szavú Francina előadása a hallgatóság teljes egészét tökéletesen meggyőzte arról, hogy milyen komolyan is veszik az önkéntesség szerepét a tartományban, illetve
hogy mennyire abban gondolkoznak, hogy az önkéntes munka lesz majd a leendő Katalalán
Állam egyik tartóoszlopa. Hogy Francina minden erejével, tehetségével, enthuziazmusával
ezen dolgozik az nem kérdés, vendéglátónk és kalauzunk Bob olyan csodálattal és bámulattal
itta a szavait, ahogy Georg Trackl osztrák expresszionista költő állt Oskar Kokoschka műtermében 1914-ben, aki épp akkor fejezte be a Vihar mennyasszonya (Die Windsbraut) c. ikonikus
művét: “He (Trackl) is said to have stood for a long time before the picture, which had only
just been completed, lost in wonder and admiration.”_ (Ilona Sármány-Parsons: Vienese painting at the turn of the century - Corvina, 1991 - T. 38. )

Kommunikációs tevékenység
A szervezet kommunikációs részlege felelős a belső kommunikációért és a külső kommunikációért
(ezen belül érzékenyítő, és iskolai
kampányokért, szakpolitikai munkáért, forrásteremtésért, sajtókapcsolatokért), emellett ez a részleg
foglalkozik a vállalati kapcsolatokkal és a telefonos segítségnyújtási
rendszerért is üzemelteti. A kommunikációs tevékenység fókuszában a társadalmi változás
van, az ügy a brandnél és a forrásteremtésnél fontosabb. A kommunikáció kapcsolódást teremt az emberek és az ügy között, és aktívan bevonja a dolgozókat, érintetteket és önkénteseket.
A kommunikációs stílus egyik alapszabálya, hogy pozitív és inspiráló legyen. (ez a videó is példa
rá: https://vimeo.com/96064485). Egyik fontos programjuk a Placido Moreno program, ez egy
twitter csatorna, amelyet utcán élő hajléktalan emberek és önkéntesek üzemeltetnek. A csatornán bárki tehet fel kérdéseket az utcai életről, és ezt az ügyfelek közösen válaszolják meg.
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íA kommunikációs tevékenység során nem az adománykérés, és adományadásra buzdítás az
elsődleges, hanem az társadalmi felelősségtudat erősítése, figyelemfelkeltés, szolidaritás erősítése.
A tavalyi évben elindult egy kampány az utcai hajléktalanság megszüntetésére. Ennek keretében a város csatlakozott az európai kampányhoz és lezajlott a „Registry week” esemény (további info az európai kampányról: https://www.world-habitat.org/publications/the-european-end-street-homelessness-campaign/).
A belső kommunikáció terén fontos szerepe van az éves beszámolónak, ami képes és plakátszerűen jelenik meg. A szervezetnek van egy újságja is, emellett rendszeresen küld hírlevelet,
az önkénteseknek és támogatóknak. Évente egyszer a szervezet összes dolgozója és önkéntese
találkozik egy közös eseményen. Rendszeres team üléseken is találkoznak az önkéntesek és a
dolgozók az adott munkaterületen belül.
A kommunikációs kampányok is megjelennek a
szervezet életében. A hajléktalansággal kapcsolatos figyelemfelkeltés célját szolgálják a közös menetek, Szent György napi aktivizálás. A „Senki se
aludjon az utcán” kampányuk is egységes, kartonpapírt felhasználó dizájnnal készült önkéntesekkel közösen. A homelessfonts kezdeményezés
során hajléktalan emberek írásképéből készültek
betűtípusok, amelyek megvásárolhatóak. A kezdeményezésről kisfilm is készült (http://www.homelessfonts.org/). Egy tehetséges, 15 évet
utcán élt grafikus művészt pedig felkaroltak, és mára saját életét feldolgozó képregény könyvét árulja, illetve
blogot vezet. A szervezet üzemelteti a telefonos diszpécser szolgálatot is önkéntesek segítségével. Ennek segítésére egy mobil applikációt dolgoztak ki, ezt letöltve bárki
tehet bejelentést. Az applikáció emberi beavatkozás nélkül képes feltenni néhány kérdést a bejelentőnek a helyzetről, illetve ki tudja szűrni a duplikációkat, gps-es telefon segítségével pontosan meg tudja határozni a helyzetet. A rendszer az információt továbbítani tudja az adott
utcai csoportnak, illetve a segítő látogatása után visszajelzést tud adni a bejelentőnek. Az applikáció bevezetése
nagyban csökkentette a telefonos leterheltséget. Egyébként a diszpécser szolgálathoz telefonon, facebookon, a
mobil applikáción és a honlapon is lehet bejelentést
tenni.
A szervezet szervez városi sétát is, ahol hajléktalan emberek szemével mutatják be Barcelona
egyes részeit. Iskolai érzékenyítő programjuk közel 4000 diákot ért el, rendszeresen fogadnak
osztályokat intézményeiben, és a nappali centrumban is.
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III. Intézménylátogatások, utcai szolgálat és a külváros felfedezése
Flat Zero – alacsony küszöbű éjjeli menedékhely – egy bérházban20
Az egyik legmeglepőbb élményünk a Flat Zero meglátogatása volt. Az út során, a szinte minden pillanatban
érzhető elfogadás, tolerancia és szolidaritás itt egészen hétköznapi valósággá vált. A Flat Zero a belvárosban került kialakításra, egy átlagos bérház egyik lakásában. Bár az egész tömböt szociálisan rászoruló emberek lakják, hazai körülmények között elképzelhetetlennek tűnik egy ilyen szintű együttélés megvalósítása.
A lakás tartósan utcán élők számára nyújt éjszakai szállást, olyan hajléktalan embereknek, akik, az egyébként
nagyon toleráns lakhatási programokból is kipörögnek. 20%-ra becsülik azok számát, akik a lakhatási
programokban nem tudnak alkalmazkodni, ezért
egyéb lehetőség híján újra az utcára kerülnének. Szintén itt tartózkodhatnak azok, akik várólistán vannak
valamely elsőként lakhatás típusú programban, de még nem tudnak beköltözni.
A szállón két szobában, és a teraszon 10 fő elszállásolására van lehetőség. Csak éjszakai szállást
biztosít, vagyis este 21.00 órától reggel 7.00 óráig van nyitva. A szállóra bármilyen állapotban
be lehet jönni, és állatot is be lehet hozni (példaként elhangzott a két borjú méretű kutya, egy
kakas és egy terhes sündisznó…). Este, aki kéri meleg levest és reggel egy szendvicset kaphat.
Tisztálkodásra is van lehetőség. A lakásba csomagokat, italt is be lehet hozni, és a teraszon
dohányozni is lehet.
A szállást designer hallgatók tervei alapján rendezték be. Az ágyak többfunkciósak: egymásra
téve asztalként is használhatóak, a matracok
pedig összehajtva alkalmasak arra, hogy kanapé-szerűen használhatóak legyenek, és el is
választják egymástól az ágyakat, minimális intim-teret biztosítva ezzel. Ezt erősíti a minden
ágy mellett leengedhető bambusz roló is.
A teraszon is lehet kint aludni, de beszélgetésre, ücsörgésre, étkezésre is alkalmas. A nagy
terasz a bérház hátsó udvarára néz.

20

A fotók egy része az internetről való, mert sajnos a saját itt készített fotóink nem lettek túl jók.
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Kérdésünkre, hogy az itt lakók nem
tiltakoznak-e, ha túl hangosak esetleg a teraszon a szálló használói,
annyit mondtak, hogy maximum lekiabálnak, hogy fogjátok már be,
vagy csöndesebben. Ennyi. Rászólnak egymásra és kész.
A szállón egy szakember és két önkéntes párban dolgozik esténként.
Éjszakára az önkéntesek maradnak
bent. Számukra is van kialakítva hálószoba, ügyelve arra, hogy mindkettejüknek biztosítva legyen a minimális intim tér (a két ágy
ugyan egy szobában van, de egy térelválasztó van a kettő között).
Az önkéntesek fogadják a betérőket, elvégzik az adminisztrációt, és beszélgetnek velük az
igénybe vehető lehetőségekről, segítségekről, vagy egyszerűen csak arról, hogy vannak, mire
volna szükségük stb. Az önkéntesek dolga az is, hogy ha az Arrels-sel kapcsolatban lévő, a környéken utcán élő hajléktalan embereknek felajánlják a lehetőséget a Flat zero használatára.
A szállás célja, hogy biztonságos fedelet nyújtson azok számára, akik más lehetőséggel nem
tudnak élni, és kiépítse azt az alap-bizalmi kapcsolatot, amire alapozva a segítés más formáit
is fel lehet ajánlani.
Az Alapítvány szerint több ilyen kicsi, alacsony
küszöbű ellátásra volna szükség, mert ezek biztosítanak csak megfelelő lehetőséget a kapcsolatépítéshez, a tömegszállásokon erre nincs igazán lehetőség. A Flat Zero mérete, a nyújtott
szolgáltatások, és a szálló egyszerű, funkcionális
de minőségi berendezése valóban bent tudja
tartani a tartósan utcán élőket is.
A szállóról egy rövid videó megtekinthető itt:
http://www.48hopenhousebarcelona.org/ca/edifici/pis-zero-arrels-fundacio
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Mindenkinek joga van ahhoz, hogy hasznosnak érezhesse magát21
Az Arrels álláspontja szerint mindenki, aki csak képes erre,
lehetőséget kell kapjon ara, hogy munkájából származó jövedelemből éljen, a nyílt munkaerőpiacon vagy védett foglalkoztatásban, ha erre van szüksége. Ha azonban valaki
kora vagy egészségi állapota miatt nem képes a munkavégzésre, szükséges számára egy olyan minimum ellátást
biztosítani, mely emberhez méltó életet biztosít számára.
A tartósan utcán élők számára a munka világába való viszszalépés gyakran nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat.
Sokak számára pedig nem elérhető célt jelent a nyílt munkaerőpiaci integráció. Az Alapítvány ugyanakkor úgy gondolja, hogy számukra is elengedhetetlen megteremteni
annak lehetőségét, hogy hasznosnak érezhessék magukat.
Erre hoztak létre egy olyan foglalkoztató műhelyt, ahol különböző kézműves technikákkal, önkéntes szakemberek irányításával a hajléktalan ügyfeleik
olyan tárgyakat alkothatnak, amelyeket az Alapítvány használ fel különböző kampányaihoz
vagy adomány gyűjtő akcióihoz, vagy amelyek kereskedelmi forgalomba kerülve bevételt jelentenek a hajléktalan emberek és az Alapítvány számára egyaránt. Ez utóbbira szuper példa
a Camper cipőgyártó céggel történt megállapodásuk – melynek képei itt láthatóak. A formatervezők által megalkotott egyszerű fém alapok kisebb bútorok: székek, polcok, ülőkék és lámpabúrák gyártását teszik lehetővé, olyan, a hajléktalan emberek által is elérhető alapanyagok
újra hasznosításával, mint régi bútor-darabok, asztallapok stb. Ezeket a polcokat, ülőkéket, a
cipőfűzőkből készült lámpaburákat (ehhez a cég saját cipőfűzőit biztosítja) a cég a boltjai berendezéséhez használja.
De más technikával is készülnek egyszerűbb tárgyak: ottjártunkkor karácsonyi üdvözlőlapokat gyártottak, és könyvkötészet technikával naplókat készítettek.
A foglalkoztató jól felszerelt, 3 egymásból nyíló helyiségből áll.
Rengeteg alapanyag és szerszám áll rendelkezésre – ezek egy
része adomány és nagyon sok újra hasznosítható alapanyag. A
foglalkoztatónak van egy kis konyhája és fürdőszobája is. Az
ünnepeket, születésnapokat a konyhában található fotók tanúsága szerint közösen megünneplik. Itt is sok önkéntes dolgozik – ők biztosítják a kézműves technikákhoz szükséges szakértelmet.
A foglalkoztató nem csak védett munkahelyet, hasznos időtöltést biztosít az ide járóknak, de szemmel láthatóan közösséget
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Fotók forrása: https://mocoloco.com/shoelaces-lamps-by-curro-claret-with-metalarte/
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is jelent számukra. Ez az intézmény is jól beillett a kicsi, barátságos – már-már családias
hangulatú intézmények sorába, amiket volt
alkalmunk Barcelonában megismerni. A Camperrel való együttműködésük pedig igazán remek példa arra, hogyan lehet valóban értékesíthető termékeket is előállítani, egyszerű
eszközökkel és alapanyagokból.

Egyéni bérlemény a Ramblához közel
A Menhely Alapítvány hármasa Quique-vel tartott, akivel lehetőségünk volt egy egyéni lakhatást és egy közösségi lakóegységet is megnézni, valamint találkozni az ott lakókkal.
Először Davidhez látogattunk el, aki a belvárosi Ramblától 3 perc sétára lakott egy, jórészt szociális alapon működő háztömb
egyik harmadik emeleti lakásában. Amikor beléptünk a
lépcsőházba, Quique máris
munkát talál: egy fiatal srác a
kutyájával itt húzza meg magát, Daviddel is ismerik egymást. A lakás maga másfél szobás, belépve az előtér nappaliként is szolgál, balra egy pici,
de modern, fényes fehér szekrényekkel és mikróval ellátott
konyha, jobbra egy félszoba,
mely hálóként funkcionál, valamint egy „tisztaszoba”, a nagy szoba, melyet a költséghatékonyság jegyében lakója nem fűt, így csak egy asztal és rajta néhány személyes tárgy található
benne. David perfekt, választékos angolsággal beszél, tekintve, hogy ír származású és – hamar
kiderül – intelligens férfi. Néhány talált festmény és művirág, valamint több könyv van a pici
asztalon a TV előtt. A lépcsőházi fiút is ismeri, és több utcán megismert sorstársával tartja a
kapcsolatot, de állítása szerint senkit nem enged fel, mert fél a főbérlőkkel való konfliktustól.
A fiúról folytatta volna, de minket inkább ő érdekelt. Dióhéjban: szerelem lett a veszte, bár azt
mondta, előtte is ismerte már az utcát. Volt élettársa és gyerekei barcelonai gyökerűek, 10 év
írországi együttélés után visszaköltöztek közösen, de akkor szétment a kapcsolat. Néha még
most is találkoznak az utcán, amit ironikus mosollyal nyugtázott nekünk. Davidnek semmilyen
jövedelme nincs, így jelenleg az Arrels fizeti a teljes lakhatási költségét. Úgy tűnt, még nem
döntötte el, hogy marad vagy visszamegy Írországba, habár útlevél gondokat emleget, és még
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megannyi akadályt, hogy léphessen. Aztán tanúi leszünk Quique és David segítői kapcsolatának, előkerülnek a hétköznapi megoldandó kérdések és igények. Az előtér-nappaliban a TV tök
süket, ehhez egy dekóderre lesz szükség. A szociális munkás hangsúlyozza, hogy az adományozók felé kiment már az igény, de venni nem tud az alapítvány. Telefon feltöltés se jönne
rosszul. A válasz hasonló. David szeret olvasni, de szemüvegre lenne szüksége. Mint kiderül,
már néhányszor átbeszélték, hogy hol van az ingyenes látásvizsgálat, de tény, a szemüvegre
még nem találtak adományozó kapcsolatot. Ahogy egyre fesztelenebb lett a jelenlétünkben,
úgy egyre bátrabban sorolta a listát, hogy mikkel kapcsolatban vár
már jó ideje az Arrels segítségére.
David felejthetetlen karakter,
szellemes, ironikus és önironikus
is olykor, és Quique-vel nagyon
szépen bemutatták nekünk, hogy
milyen közös kompromisszumokkal lehet elválni egy ilyen látogatás után. Quique nem volt rest
megkérdezni a benyomásainkat a
találkozóról, őszinte érdeklődéssel.

Közösségi lakhatás egy polgári lakban
Második úticélunk Quique-vel egy 6 főnek otthont adó, belvárosi, polgári lakás. A lakás az egyik
főútra merőleges utcában található, és pár percre van a turisták által kedvelt Gaudí háztól, a
Casa Milától. Míves csempepadló, erkélyek és a teraszról a belvárosra nyíló kilátás. Több kis
szoba lett leválasztva, mindenkinek megvan az intim szférája. A modern, Ikea jellegű konyha
és a hatalmas kanapéval és laptévével ellátott, teraszban végződő nappali a közösséget is öszszehozhatja. Azért inkább több hűtő van, illetve zárható szekrények. Hárman voltak otthon
látogatásunkkor, Marie, Jesus és Ramon. Marie és Jesus egy picit össze is szólalkoztak, amit
Quique hamar rendezni tudott. Elmondásuk szerint nemigen esznek együtt, mindenki éli a

maga életét. Jesus mesélt magáról leginkább: német gyökerekkel bír, és nagy focirajongó, egy
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spanyol és egy német csapat szurkolói zászlói színesítik a szobát az ágy felett. Kevés a jövedelme, a
szociális jutatása kb. 400 eruo, amiből 30%-ot fizet
a lakhatásáért itt. Szinte egész nap az Arrels melegedőjében szokott lenni, ott is mos, hogy spóroljon
a költségeken. Amikor rákérdezünk, hogy miért
tölti ott az idejét, válasza, hogy már 14 éve ismeri
az Alapítványt, náluk „otthonosan mozog”. Quique
látogatásait szívesen fogadják, a kézfogásokból, a
mosolyokból úgy tűnt, mindenképpen hasznos találkozók ezek.

Fille de la Caritat – látogatás egy éjjelli menedékhelyen
Egy, a belvárosban, az Arrels központjától 5 perc sétára meglátogattunk egy éjjeli menedékhelyet. A csöpp garzon galériájára kb. kb. 20-an mentünk fel, és az átlagnál egy centivel is magasabbak már csak hajlongva tudtak közlekedni. Az éjjeli menedékhelyként működő garzon
tiszta volt és rendezett, de nagyon apró, mindösszesen 12-14 főt fogad éjszakánként. Az alapítója fogad minket, egy idősebb hölgy, aki, mikor az éjjeli menedékhely létrehozásához vezető útjáról beszél, megfiatalodik. Pedig nem volt sima út, csak maga választotta: két évig a
fedél nélküli emberek között élt szinte éjjel-nappal, így próbálta megtudni, mire van igazán
szükségük. A kicsi éjjeli menedékhely intimitása tehát nem véletlen. A működéshez 80 önkéntes járul hozzá, és minden este 8 után 2 fő párban elindul Barcelona utcáin meglátogatni az
utcán élőket, majd este 10 után visszatérve megbeszélést tartanak és feljegyzéseket készítenek. A 80 fő változó aktivitással dolgozik, van, aki heti többször szeretne menni, de van, aki
egy hónapban csak egy alkalmat tud vállalni. A feljegyzések egymás számára is egyértelműek
és részletesek kell, hogy legyenek az aznapi tevékenységükről, mutattak is nekünk egy részletes excel táblázatot. Nagyon fontos, hogy ide nincs sorban állás, a maximum 14 fő éjszakai
ellátása az önkéntesek meghívásán múlik, az alapján, hogy kinek a legnagyobb segítség aznap
egy szállás, és ki az, akinek megfelelhet a helyszín.
A „börtön”
Szerda reggel az Arrels központjában találkoztunk. Egy rövid eligazítás és a szakmai team bemutatása után megkaptuk a lehetőséget, hogy egy szabadon választott szociális munkás kollégát figyelhessünk meg napi munkája közben.
A BMSZKI-s kollégákkal Francis-ra, az angolul remekül beszélő, szimpatikus fiatalemberre esett
a választásunk, akinek munkatervébe aznapra egy szociális bérlakásban, illetve egy szociális
otthonban élő ügyfél látogatása volt betervezve.
Mindkét helyszín Barcelona „Zona Franca” negyedében található, amely korábban a prostitúcióról és a drogkereskedelemről volt híres, az 1992-es barcelonai olimpiának köszönhetően
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viszont rohamos fejlődésen ment keresztül, új lakóparkok, irodaházak épültek, fejlődött az
infrastruktúra, és most már sötétedés után sem veszélyes egyedül mászkálni az utcán.
Utunk először a bérházba vezetett, amelyet Francis elmondása alapján lakói „börtönként”
aposztrofálnak. Az épületet meglátva, megértettük, hogy miért ragadt rá ez a név.

Vas és acél…
Az acélrácsba csomagolt barátságtalan tízemeletes betonépület valóban eléggé nyomasztóan
hatott. A folyosóra néző számozott lakások (cellák?) határozottan egy büntetés-végrehajtási
intézet hangulatát idézték. Ráadásul a nyílászárók valamilyen rejtélyes okból kifolyólag fémből
készültek, amelyek Francis szerint nyaranta sokszor úgy felforrósodnak, hogy kisebb égési sérüléseket is okozhatnak annak, aki gyanútlanul hozzájuk ér.
A meghökkentő külsejű épület 78 db egyforma, de a várakozásokkal ellentétben meglepően
tágas (kb. 45m²), amerikai konyhás-hálószobás, erkélyes lakást rejt magában, amelyeket bármikor elfogadnánk akár saját otthonnak is.

És még a kilátás sem rossz.
A szociális bérlakások önkormányzati tulajdonúak, különböző hajléktalanellátó szervezetek
pályázhatnak rájuk saját ügyfeleik részére. A kiválasztáskor figyelembe veszik a rászorultságot,
egészségi állapotot, együttműködési hajlandóságot, és azt, hogy ki mennyi ideje él az utcán.
Arról, hogy végül ki kaphatja meg a lakást, a szakmai team szavazással dönt. A szerződések

19

határozatlan időre köttetnek, tehát az ügyfél akár élete végéig is a lakásban maradhat, mindössze mindenkori jövedelmének 30%-val kell hozzájárulnia a bérleti díjhoz és a rezsiköltségekhez. Ha az ügyfélnek nincs semmilyen jövedelme, ettől az összegtől is eltekintenek. A szervezet
külön büdzsével rendelkezik a lakás berendezéséhez, a bútorokat többnyire az ügyféllel
együtt, az ő igényei alapján választják ki, leginkább az IKEA-ból.
Az ügyfél, akit meglátogattunk, láthatóan nem nagyon volt feldobva az érkezésünktől. Francis
elmondása szerint az 50-es éveiben járó férfi súlyosan depressziós és éppen pár hete esett át
egy szívrohamon. A társalgás meglehetősen döcögve indult, mindannyian nemkívánatos vendégként feszengünk az ügyfél konyhájában. Az úr elmondta, hogy nem igazán szívleli a látogatókat, mivel volt néhány rossz tapasztalata az Arrels önkénteseivel kapcsolatban, akik szerinte
sokszor csak azért jöttek, hogy ellenőrizzék, „jól viselkedik-e” (pl. belenéztek a hűtőjébe, hogy
van-e mit ennie, megvizsgálták, hogy rendesen fel van-e takarítva, stb.). Megnyugtattuk, hogy
semmi ilyesmire nem készülünk, tanulmányúton vagyunk Magyarországról, egy menekültprogramban dolgozunk és egyszerűen csak szeretnénk, ha mesélne magáról. Ettől kicsit lelazult, elmondta, hogy kamionsofőr volt, egész életében egyedül dolgozott, nincs családja, nincsenek barátai. Mikor egészségi állapota megromlott, elveszítette a munkáját, majd kapcsolati
háló híján az otthonát is. Örül, hogy fedél van a feje felett, de hangsúlyozta, hogy továbbra is
nagyon magányos és kilátástalannak érzi az életét. Meglepően sokat faggatózott a magyar politikai helyzetről, amit nem igazán tudtunk mire vélni, míg végül kiderült, hogy a bemutatkozásunkat félreértve azt hitte, politikai menekültek vagyunk Magyarországról. A mindannyiunkból kirobbanó nevetés kissé oldotta a feszült hangulatot.
Második állomásunk egy magán szociális és rehabilitációs otthon volt, amelynek néhány alacsonyabb színvonalú szobáját az Arrels bérli saját ügyfelei részére.
Az ügyfél – szintén 50-es férfi – akinek látogatására érkeztünk, korábban az Arrels által finanaszírozott szociális bérlakásban lakott. Francis elmondta, hogy ezek a lakások gyakran válnak
tömegszállássá, mivel a lakók előszeretettel költöztetik oda utcán élő ismerőseiket – ez nyilvánvalóan egy természetes folyamat. A legtöbb esetben azonban a lakók számának növekedésével együtt megszaporodnak a konfliktusok a szomszédok és a lakók között is. Ez egészen
odáig is elmehet, hogy ki kell üríteni a lakást, sokszor az eredeti bérlőnek is távoznia kell. Valószínűleg az említett ügyfélre is ez a sors várt volna, ha nem következik be egy sajnálatos
baleset, melynek következtében combnyaktörést szenvedett. A sérülés annyira súlyosnak bizonyult, hogy nem fog tudni többé lábra állni, egész életében tolószékhez lesz láncolva.
Az ügyfél a baleset és azt ezt követő műtét után került az otthonba, melyet látogatásunkkor
már 2 hete el kellett volna hagynia, ugyanis lejárt az idő, amit a szerződés szerint az intézményben tölthetett. Jövőbeni lakhatása továbbra sem megoldott, mert az ügyfél elutasítja az
intézményi elhelyezést, viszont – mivel egészségi állapota miatt önmagáról képtelen gondoskodni – korábbi szociális bérlakásába nem mehet vissza.
A találkozó egy kávézóban zajlott, ennek fő oka az volt, hogy az ügyfél kíséret nélkül nem hagyhatja el az intézményt, így jóformán ez az egyetlen esélye arra, hogy rövid időre kiszabaduljon
a négy fal közül. A kávézással egybekötött beszélgetés sokkal kötetlenebb hangulatban zajlott,
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mint az előző, az úr humorosan válaszolgatott kérdéseinkre – elmondása szerint mindig jókedvre deríti, ha fiatal hölgyeket lát maga körül.
Találkozásunk alatt sajnos nem született megoldás a lakhatási problémára, az intézményi elhelyezés a beleegyezése nélkül nem indítható el, annak az esélye pedig, hogy visszatérjen korábbi otthonába, a nullával egyenlő. Érzésünk szerint a találkozónak leginkább szocializációs
célja volt.
El Poblenau – biciklitúra a belvároson túl
A két találkozó után szabadprogram következett, majd délután az Arrels francia származású
önkéntese, Marie által szervezett közel 2 órás alternatív városnéző biciklitúra, amely Barcelona turisták által kevésbé látogatott területeit mutatta be.
Az El Poblenou negyed Barcelona egyik
legsajátosabb atmoszférájú kerülete,
amely a 20. század elején – a rohamtempóban létesülő gyáraknak, üzemeknek
köszönhetően – Katalónia és Ibéria ipari
központjának számított. Az ipari forradalom lecsengésével a környék hanyatlásnak indult, a munkásosztály egykori
gyűjtőhelye egyre inkább nyomornegyeddé változott, és ez így is maradt évtizedeken keresztül.
1 Bevetésre készen
A pozitív irányú változást itt is
az olimpia hozta el: a ’90-es
évek elején a kerületben a városvezetés egy átfogó rehabilitációs folyamatot indított el, a
régi romos épületek nagy részét lebontották és a helyükre
tömegével épültek új lakóházak, parkok, üzletek és hipermodern irodaépületek. Pár év
legforgása alatt a Poblenou
decens, a város zajától távolabb eső, turistáktól mentes la2 Régi és új kontrasztja
kóövezetté vált.
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Poblenou mind a mai napig gyűjtőhelye underground művészeknek, hippiknek, közösségfejlesztő és önsegítő csoportoknak, akik
közül többen a még álló egykori gyárépületeket és ipari létesítményeket használják
telephelynek.

3 Street art

4 Színes háttér, színes társaság
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