A MENHELY ALAPÍTVÁNY ÉS A BMSZKI
ERASMUS+ TRAINHOUSE
PROGRAMJÁNAK TAPASZTALATAI

- AKNAI ZOLTÁN,
- PRIMUSZNÉ SÁRA RÉKA,
- KRAJCSOVICS BALÁZS,
MENHELY ALAPÍTVÁNY,
- TATÁR BABETT, BMSZKI

ELŐADÁSUNK RÉSZLETESEN:
 Miről szól a TrainHouse program?
– Primuszné Sára Réka / Menhely Alapítvány
 Miért volt fontos? – hogyan illeszkedik segítő munkánkba a külföldi
tapasztalat, szemléletmódok összehasonlítása
– Aknai Zoltán / Menhely Alapítvány
 Egy gyakorlati példa: önkéntesek foglalkoztatása
és társadalmi célú kommunikáció Barcelonában
– Tatár Babett / BMSZKI
 Miért „kell” a hajléktalan embert alkalmazni?
– sorstárssegítés finn módra
– Krajcsovics Balázs / Menhely Alapítvány *
Habitat for Humanity Hungary
 Szekció a sorstárssegítésről
– Primuszné Sára Réka
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A TRAINHOUSE PROGRAMRÓL
PRIMUSZNÉ SÁRA RÉKA ÖSSZEFOGLALÓJA

 BMSZKI: pályázó és projektgazda
 5 TOVÁBBI SZERVEZET:
Platforma pro socialny Bídleny/IQRS (Prága, Brno/CZ),
Vva ry (Helsinki/FI), St Mungo’s (London/GB), Arrels (Barcelona/ES),
Menhely Alapítvány (Budapest/HU)
 2+fél év, 5 tréninghét, 3 kézikönyv / 2 nyelven

2016-1-HU01-KA202-022939

 tréning a lakhatáshoz segítésben dolgozók számára: hármas megközelítés – szakmai, önkéntes
és sorstárs segítők munkája
 szakmai kapcsolatok építése, tapasztalatszerzés, motiváció és összehasonlítások
 kézikönyvek fejlesztése: szakértői munka, a korábbi tapasztalatok leírása
 a kézikönyvek letölthetők: gyakorlati cél

bmszki.hu/hu/TrainHouse/projekt-celjai
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MIÉRT VOLT FONTOS? –
HOGYAN ILLESZKEDIK SEGÍTŐ MUNKÁNKBA A
KÜLFÖLDI TAPASZTALAT,
SZEMLÉLETMÓDOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

AKNAI ZOLTÁN/
MENHELY ALAPÍTVÁNY
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MIÉRT TARTJUK FONTOSNAK A NEMZETKÖZI
EGYÜTTMŰKÖDÉST
AKNAI ZOLTÁN ÖSSZEFOGLALÓJA

 Szakmai tapasztalatok, jópéldák megismerése – weboldalunkon is megtalálható beszámolók
a tréninghetek tapasztalatairól
menhely.hu/index.php/hajlektalansagrol/trainhouse/7989-a-trainhouse-program-esemenyei
 Networking
 Kézikönyvek fejlesztése: szakmai munka
leírása, rendszerezése – új szakmai
anyagok létrehozása
 Új szemléletmódok megismerése / saját
folyamatok felismerése, pl. sorstárssegítők
alkalmazása a mindennapi (segítő)
munkában
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ÖSSZEHASONLÍTÁS – LONDONI TAPASZTALATOK
Három fő területen nagyon különbözünk:
1. SZEMLÉLET
2. FINANSZÍROZÁS
3. HOZZÁÁLLÁS / KÉPZÉS
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ÖSSZEHASONLÍTÁS – LONDONI TAPASZTALATOK
SZEMLÉLET
Magyarország

Egyesült Királyság

A hajléktalanság =

A hajléktalanság =

probléma,

megoldandó társadalmi probléma,

... mert zavarja a
polgárokat, bűnöznek, drogoznak stb…

... egy élethelyzet, melyen lehet
változtatni.

Megoldási lehetőségek
 Tömegszállásokkal, szociális
munkával, hatósági eszközök
bevetésével

Megoldási lehetőségek
 Egyénre szabottan, zömében
egyágyas szobákkal, komoly szociális
munkával
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ÖSSZEHASONLÍTÁS – LONDONI TAPASZTALATOK
FINANSZÍROZÁS
Magyarország

Egyesült Királyság

 állami, normatív, kis részben
adományokból

 állami, jelentős részben
adományokból

 A támogatás a szállások működését
finanszírozza (részben), közvetlenül
nem segít az ügyfélen

 Egyénre szabottan lehet felhasználni a
kapott támogatás egy részét. Az
ügyfélnek kerete van egy évre, ezt
közösen oszthatja be a segítőjével, év
végén elszámolnak, hogy mire
használták
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ÖSSZEHASONLÍTÁS – LONDONI TAPASZTALATOK
HOZZÁÁLLÁS: GONDOLKODÁS
Magyarország

Egyesült Királyság

 Paternalista hozzáállás
 Jól átgondolt keretrendszer, az
intézmények működési feltételeinek
 Az ügyfél tartsa be a szálló működtetéséhez
kialakításába az ügyfelek is részt vesznek.
elengedhetetlen szabályokat, különben mehet…
 Partnerként tekintenek rájuk. Sok figyelmet
 Az ügyfeleknek nincs vagy nagyon kevés
fordítanak, arra, hogy a szállón töltött idő
befolyásuk van a bentlakás feltételeinek
hasznosan, és a bentlakó számára élhető
kialakítására.
legyen.
 Nem partnerek, hanem csak rászoruló
segítettek, akik ha nem úgy
 Fontos az ügyfél szükségleteinek
„viselkednek, cselekednek”, ahogy „kell” –
megfelelő szolgáltatások
távozhatnak.
biztosítása, fontos cél, hogy az ügyfél
előrébb jusson fejlődjön.
 Az ügyfél egyéni szükséglete nem fontos.
A szálló működtetésén van inkább hangsúly.
Fontos, hogy az ügyfél fejlődjön, de ha lehet azt
oldja már meg maga…
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ÖSSZEHASONLÍTÁS – LONDONI TAPASZTALATOK
HOZZÁÁLLÁS: KÉPZÉS
Magyarország
 A segítők képzése ugyan elő van
írva, de rendszere nem túl hatékony.
 A segítettek képzése csak „külső”
képzőhelyeken, nem szervezetten
valósul meg.

Egyesült Királyság
 Fontos, hogy mindenki folyamatosan
fejlődjön.
 Fejlődjön mind a segítő, mind a
segített.
 Komplex képzési rendszert dolgoztak
ki mindkét fél számára.
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ÖNKÉNTESEK FOGLALKOZTATÁSA
ÉS TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓ
BARCELONÁBAN

TATÁR BABETT / BMSZKI
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MUNKAERŐHIÁNY AZ ÁGAZATBAN
Üres álláshelyek száma
Humán-egészségügyi, szociális ellátás
2014. január – 2018. január
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az Oktatási Hivatal adatai alapján
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NÉHÁNY DOLOG, AMIT MI MEGTEHETÜNK
 Folyamatos aktív kiállás és jelenlét a szakmánk anyagi és társadalmi
megbecsülése érdekében: „reklám és nyomásgyakorlás”
• A társadalmi célú kommunikáció nem csak az ügyfeleink tekintetében fontos –
nekünk magunknak, a szakmánknak is szüksége van rá!
 Az ellátók aktív részvétele a közép és felsőfokú képzéseken
– nem csak szociális területen!
• jelenlét, aktív kapcsolat középiskolákkal:
pl. iskolai közösségi szolgálat (érettségi 50 óra),
• gyakorlatok, ismeretterjesztő akciók, közös programok stb.
pl. BMSZKI: „Útkereső” társasjáték
bmszki.hu/hu/elso-lepes/jatek
Menhely Alapítvány: „Első Kézből a Hajléktalanságról” programok menhely-ekh.hu
Menhely-BMSZKI-Mentőcsónak/Stereo Akt: „Cím nélkül” hajléktalan színházi társasjáték
stereoakt.hu/cimnelkul
 Önkéntesek aktívabb bevonása
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A SPANYOL PÉLDA: ARRELS - BARCELONA
Az Arrels Alapítvány 1987 óta működik.
Céljuk: felhívni a figyelmet a hajléktalan emberek nehézségeire,
és szolgáltatásokat nyújtani számukra
 Elsőként lakhatás program: önálló, intézményen kívüli lakhatási
megoldások elsősorban utcán élők számára
(2016-ban 55 fő)
 Utcai szociális munka
(2016-ban 3800 látogatás, 500 ügyfél, 55 országból)
 Nappali ellátások: étel, egészségügyi ellátás, tisztálkodás, tárolási

lehetőségek, szabadidős tevékenységek, szociális munka
(2016-ban 1500 fő számára)

 Lakhatási szolgáltatások

(2016-ban 231 fő számára)
arrelsfundacio.org/en

„Flat Zero”: alacsonyküszöbű éjjeli menedékhely
utcán élők számára – egy lakás egy bérházban
48hopenhousebarcelona.org/ca/edifici/pis-zeroarrels-fundacio
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ÖNKÉNTESEK AZ ARRELS-NÉL
 Kb. 50 fizetett alkalmazott – kb. 500 aktív önkéntes (!!!)
és 4000 támogató (magánszemélyek és cégek egyaránt)
 A stáb fele önkéntesként kezdte a szervezetnél
 Pár éve önkéntesek átlagéletkora: 67 év volt,
ma: 50 év – egyre több fiatal érkezik
 Csökken a nők dominanciája, de még mindig ők vannak
többen: 60%
 Korábban globális nagyvállalatok volt vagy jelenlegi
dolgozói, most egyre több egyetemista, szociális területen
pályát kezdő fiatal
 Pár éve átlagosan 7 évig volt valaki önkéntes az Arrelsnél, ma ez az átlag 2 év, de gyakori a 3-6 hónapos
időszak is
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MIÉRT VAN SZÜKSÉG ÖNKÉNTESEKRE?
 Erőforrást jelentenek a szervezet számára, így:
• többlet munkaidőt,
• speciális tudást, készséget, ismeretet stb.
 Fontos szerepük van az állampolgárok
hajléktalansággal kapcsolatos szemléletének
megváltozásában.
 A helyi közösségbe való beágyazódás
lehetőségét jelentik a szervezet és a hajléktalan
emberek számára is.
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ÖNKÉNTESMENEDZSMENT AZ ARRELS-NÉL
 Folyamatos, rendszeres személyre szóló támogatás.
 Képzés a belépéskor.
 Intézménylátogatások a belépéskor, melynek részben
az is a célja, hogy az önkéntes el tudja dönteni,
milyen munkát vállal szívesen.
 Betegség/távollét esetén felhívják, megkeresik az
önkéntest.
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ÖNKÉNTESMENEDZSMENT AZ ARRELS-NÉL
 Az önkéntesek feladatai, felelősségi körük egyértelműen
tisztázva van, munkaköri leírást kapnak.
.

 Havonta teamet tartanak az önkéntesek számára,
ahol szabadon beszélhetnek
kételyeikről, nehézségeikről, vagy éppen az elért
eredményekről, sikerekről.
 Az önkéntesek az adott team részei, ahol
dolgoznak, rendszeresen részt vesznek a
teamüléseken és felelősségi körük is megegyezik az
általuk ellátott területen a fizetett alkalmazottakéval.
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MIT CSINÁLNAK AZ ÖNKÉNTESEK?
Működtetik a kiegészítő szolgáltatások jelentős részét az intézményes
ellátásokban (3 órás idősávban beosztva):
a mosás, tisztálkodás, ruhacsere, csomagmegőrző, recepciós szolgáltatások
működtetése teljesen rájuk van bízva.
Köszönhetően a nagy számú, jól felkészített
és irányított önkéntes csapatnak, a kiegészítő
szolgáltatások profin működnek: a ruha- és
cipőraktár rendezettségét bármelyik
nagyáruház megirigyelhetné, a
csomagmegőrzőben glédába állítva
sorakoznak a bőröndök a polcokon, pontos
nyilvántartással arról, ki mikor, hány
csomagot hagyott itt, mikor jön érte stb.
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MIT CSINÁLNAK MÉG AZ ÖNKÉNTESEK?
 Látogatják az önálló lakhatásban élőket –
ők tartják velük folyamatosan a kapcsolatot, és
segítik őket a helyi közösségbe való
beilleszkedésben.
 Látogatják a kórházban lévőket.
 Látogatják az utcán élőket –
ha valaki rendszeresen igénybe vesz szolgáltatást
és nem jelentkezik, őt is önkéntesek keresik meg.
 Sokan dolgoznak kommunikációs területen is –
erről még később lesz szó.
És a legfontosabb:
 BESZÉLGETNEK – mindig van idejük, mindig van egy-két kedves szavuk – és ez a legfőbb
elvárás velük szemben!
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MIT CSINÁLNAK MÉG AZ ÖNKÉNTESEK?
 Önkéntesek dolgoznak az Arrels
foglalkoztató műhelyében is, ahol
különböző kézműves technikákkal
állítanak elő eladható, vagy
társadalmi célú kommunikációra
használható tárgyakat.
(pl. karácsonyi üdvözlőlapokat az
alapítvány számára, ill. köszönőajándékokat támogatóknak)
 Együttműködnek a Camper cipőgyártó céggel és formatervezőkkel:
hajléktalan emberek által elérhető, összegyűjtött alapanyagok
újrahasznosításával készítenek boltberendezést:
polcokat, ülőkéket, cipőfűzőből lámpaburákat.
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TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓ AZ ARRELS-NÉL
A szervezetnél külön stáb foglalkozik a
kommunikációs tevékenységekkel.
 érzékenyítő kampányok
 iskolai foglalkozások
 szakpolitikai kommunikáció
 forrásteremtés
 sajtókapcsolatok
 vállalati kapcsolatok
 telefonos segítségnyújtás
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KOMMUNIKÁCIÓS KAMPÁNYUK FŐ ÜZENETE:
„SENKI NE ALUDJON AZ UTCÁN!”
 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.
 A kommunikációs tevékenység során nem az
adománykérés, és adományadásra buzdítás az
elsődleges, hanem a társadalmi felelősségtudat
erősítése, figyelemfelkeltés, szolidaritás erősítése.
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PÉLDÁK AZ ARRELS KOMMUNIKÁCIÓJÁBÓL
 Honlapjuk, éves beszámolójuk
tömör, közérthető, tele könnyen
emészthető infografikákkal.
 „Street Voices” program:
Twitter csatorna, melyet 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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PÉLDÁK AZ ARRELS KOMMUNIKÁCIÓJÁBÓL
A „Homelessfonts” kezdeményezés
során hajléktalan emberek írásképéből
készültek betűtípusok, amelyek
megvásárolhatók.
homelessfonts.org
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PÉLDÁK AZ ARRELS KOMMUNIKÁCIÓJÁBÓL
 Egy tehetséges, 15 évet utcán élt
grafikus művészt felkaroltak, aki mára
saját életét feldolgozó képregény
könyvét árulja, valamint blogot vezet.
miquelfuster.com

 Városi sétát is szerveznek, ahol
hajléktalan emberek szemével mutatják
be Barcelona egyes részeit.
hiddencitytours.com/barcelona-tours.html
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SORSTÁRSSEGÍTŐK MUNKÁJA
- TAPASZTALATOK A FINN VVA RY
SZERVEZETNÉL, HELSINKIBEN

KRAJCSOVICS BALÁZS /
MENHELY ALAPÍTVÁNY ÉS
HABITAT FOR HUMANITY
HUNGARY
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A SZEMÉLYES SZAKMAI TAPASZTALAT
Te nem tudod, milyen utcán lakni!
Pokolra kell-e menni?
Laci ment pokolra helyettem
Ettől én kevesebb nem lettem.
Segíti(?) tapasztalataim hiányát a sorstárs segítő.
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A SZERVEZET CÉLJA A SZÁLLÁSNYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK
MEGSZÜNTETÉSE, ÉS ANNAK LEHETŐVÉ TÉTELE, HOGY
MINDENKINEK ÖNÁLLÓ OTTHONA LEHESSEN.

.
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A FINN VVA RY MUNKÁJÁRÓL
 Helsinkiben dolgoznak 30 éve
 40 alkalmazottjuk van – a dolgozók negyede
hajléktalan élettapasztalattal bír
 két épület 100 lakásában valósítanak meg
Elsőként Lakhatást-programot
A szervezet a fentiek mellett
 éjjeli melegedőt, sorstárs segítői programot,
önkéntes központot, éjszakai utcai munkát,
lakhatási tanácsadást, utógondozást biztosít a
város különböző pontjain élő volt ügyfelek
számára, továbbá
 kiemelten foglalkozik a külföldről érkezettek
problémáival.
vvary.fi/in-english

Vartiosaari:
a nyaralósziget, mely az ügyfelek rendelkezésére
áll, s melyet ők maguk működtetnek.
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A SORSTÁRSSEGÍTÉS CÉLJAI ÉS GYAKORLATA A
HAJLÉKTALAN-ELLÁTÁSBAN
Támogató kapcsolat olyan emberek
között, akiknek hasonló saját
tapasztalata van.
A támogatott lakhatási programok
(Elsőként Lakhatást vagy más jellegű
programok) átfogó megközelítést
igényelnek és új kihívások elé állítják a
sorstárssegítést.
Az alapelvek általános érvényűek.
Közös céljuk a széleskörű, az érintettek bevonásával megvalósuló párbeszéd.
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SORSTÁRSSEGÍTŐK ÉS TAPASZTALATI SZAKÉRTŐK
LEHETSÉGES SZEREPEI A MUNKÁBAN
.

Kézikönyv hajléktalan emberek
önálló lakhatási programjainak
megvalósításához II. –
Útmutató sorstárs segítők
bevonásához
p.12.
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A HOUSING FIRST-BEN A KAPCSOLAT AZ ELSŐ!
A LAKHATÁS MÁSODLAGOS. (SAM TSENBERIS, 2016.)
 Kapcsolatainkban létezünk.
 Kapcsolati megfosztottság részben megszűnik a
lakhatással…
(szomszédság, szolgáltatók, vagyonkezelő stb.)
 Teljes társadalmi (re?)integráció, kezdő lépések –
a Housing First team: szociális
munkás, pszichológus, addiktológus, sorstárssegítő
(peer)
 A csoportokon kialakult kapcsolatok vezettek
vissza a többségi társadalomba felelősségteljes,
és hasznos tagjává válni annak (pl. Laci története).
 A sorstárssegítő saját tapasztalata „hidabb híd”,
mint a szociális munkás.
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RÉSZT VENNI ÉS VALAMIT CSINÁLNI SOKKAL
JOBB, MINT AZ EGÉSZ NAPOT SEMMITTEVÉSSEL
TÖLTENI.
A sorstárssegítés támogatói kapcsolat a közös tapasztalattal bíró emberek közt.
A sorstárssegítő tapasztalata azonban olyan eszköz, amit képzés által nem lehet
megszerezni, így a sorstárssegítő szerepe nem csak közvetítői szerep a felépülés
folyamatában, hanem maga is részévé válik annak.

PÁR HAZAI PÉLDA:

.

 Menhely Alapítvány Első Kézből a Hajléktalanságról program szakértői
 Fedél Nélkül utcalap terjesztői hálózata
 Balog Gyula tapasztalati szakértő
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A hajléktalanságot megtapasztalt emberek a valódi szakértők a
hajléktalanság felszámolását és megelőzését célzó programok tervezése
és megvalósítása során (akár a törvényhozás szintjén is).

VALÓDI SZAKÉRTŐK
.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A TrainHouse program keretében 3 kézikönyv készült:
 Kézikönyv hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak
megvalósításához I. - Útmutató szakképzett segítők számára
Kézikönyv hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak
megvalósításához II. - Útmutató sorstárs segítők bevonásához

2016-1-HU01-KA202-022939

Kézikönyv hajléktalan emberek önálló lakhatási programjainak
megvalósításához III. - Útmutató önkéntesek foglalkoztatásához
A kézikönyvek letölthetők innen is:

bmszki.hu/hu/TrainHouse/utmutatok

A program keretében tett látogatások, így a tréninghetek részletes beszámolója:
bmszki.hu/hu/TrainHouse/esemenyek
A programpartnerek honlapjai:

bmszki.hu/hu/TrainHouse/partnerek
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KÖSZÖNJÜK A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!
VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN KOLLÉGÁT A DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEN!

A TRAINHOUSE PROGRAM TAPASZTALATAIRÓL
SZÓLÓ ELŐADÁS A HAJLÉKTALAN-ELLÁTÁS
ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA KÉSZÜLT.
BALATONFÖLDVÁR, 2018. szeptember
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