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Átmeneti szálló
1. Szálló működése
Átmeneti szállónkon az eddigi évekhez hasonlóan változatlanul nyújtjuk mindazokat a
feltételeket és szolgáltatási elemeket, amelyek az átmeneti lakhatáshoz, és a lehetséges tovább
lépéshez szükségesek, jogszabály szerint. Negyvenkét férfi lakónak tudunk elhelyezést
biztosítani egyidejűleg. Minden lakónak saját személyes segítője van, akivel egyénre szabott
terveket, célokat keresnek és próbálnak megvalósítani. Az átmeneti itt lakás tárgyi feltételei is
adottak: minden itt lakónak van saját zárható szerkénye, hűtőrekesze, és minden adott a napi
tisztálkodáshoz, mosási és szárítási lehetőséggel együtt. Továbbá rendelkezésre áll egy konyha,
ahol főzési és ételmelegítési lehetőség is van. Az átmeneti szálló recepcióján minden nap 0-24
órás szolgálatban dolgozik egy ügyeletes kolléga, aki a szálló működtetéséért, az intézmény
nyugalmáért és a Házirend betartatásért felel.

2. Teamek
2.1. Esetkezelő team
Az átmeneti szállón a szociális munkások tevékenységének gerincét továbbra is az
egyéni esetkezelés adja. Ezt egészíti ki az ügyeletben való részvétel (heti egy délutáni vagy
délelőtti és havi egy hétvégi ügyeletben), melynek célja, hogy másfajta élethelyzetben is lássák
a lakóikat, ne csak a személyes beszélgetések alkalmával. 2019-ben három fő végzett egyéni
esetkezelést a lakókkal. Az esetkezelő stábban rögtön a 2019-es év elején történt változás.
2019 januárjától teljes stábbal tudtuk kezdeni a munkát. A több, mint tíz év után távozó
kolléga helyére, már december végén született megállapodás egy új kolléganővel. Ennek
köszönhetően a kezdeti esetátadások után, már arányosan oszlottak el az esetszámok, a két
főállású esetkezelő szociális munkás és az intézményvezető között. A 18-18-6-os esetszám
egész évben nem tudott megvalósulni, de nagyrészt törekedtünk erre az arányra. Annak
következtében, hogy az intézményvezető is végez egyéni esetkezelést, nem hárult teljes
mértékben a két szociális munkatárs kollégára mind a negyvenkét lakó. Annak érdekében,
hogy az esetkezelés, tényleges minőségi munka tudjon lenni, szükségesnek látszott, hogy
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az egy főre jutó esetszámot tovább csökkentsük, ami egy új kolléga felvételével tűnt
megoldhatónak.
2011 óta alapítványunk részt vesz a „Közterület helyett emberibb körülmények”
programban, melynek köszönhetően lehetőség nyílt plusz munkaerő finanszírozására is.
Így a márciusi szakmai elvonulás alkalmával körüljártuk az igényt az új kolléga felvételére
vonatkozóan. A cél az volt, hogy több idő jusson egy-egy lakóra, ami az esetkezelések
minőségét is növeli, illetve a kollégák leterheltségét is csökkenti. Az elvonulás alkalmával
megállapodtunk abban, hogy az ügyeleti idő nem csökkenne az új kolléga felvétele által,
mert abban továbbra is mindenki egyetértett, hogy az ügyeleti munkán keresztül, más
szemszögből láthatunk rá egy-egy lakónk életére, ami előnyt jelenthet, akár az
esetkezelésben is. Így az új kolléga felvétele, első körben az esetszám csökkenését hozhatta
magával. Több sikertelen állásinterjút követően, 2019 júniusában bővült a stáb egy frissen
diplomázott, szociológus végzettségű kollégával. Az új munkatárs felvételével nem adtuk
át rögtön a rá eső lakószámot, hanem fokozatosan vette fel a fonalat. Próbáltuk biztosítani,
hogy a beköltözések mentén, elejétől a végéig tudjon kísérni felvételi folyamatokat, így
hozzá csak olyan lakók kerültek, akik először költöztek be szállónkra. Ősz végére alakult
ki az az esetszám, amivel eredetileg terveztünk az új kolléga felvételekor. 13-13-13-3.
A csoportok (heti team-megbeszélések, ügyelői team, esetmegbeszélő szupervízió,
nagy-team), valamint a lakógyűlések, szobacsoportok és a lakókkal való közösségi
együttlétek is szerves részét képezik a munkának.
Az esetkezelő stáb, továbbra is minden héten hétfőn ül össze, hogy megbeszélje a hét
eseményeit, és reagáljon a házban történtekre, illetve megbeszélje a lakók ügyes-bajos dolgait. Ez a
fóruma az intézményi protokollok közös kialakításának, a tervek, pályázati lehetőségek és minden
gyakorlati teendő megbeszélésének is. A tavalyi évben bevezetett új elem, - hogy minden héten
„végigmegyünk” a lakólistán, ezzel is elősegítve, hogy minden lakóról friss információval
rendelkezzünk,- nagy segítség volt az új kolléga számára is, mert ezen alkalmakkor lehetett látni, hogy
honnan hová tartunk egy-egy lakónkkal. „Az esetkezelői teamek pozitívuma, hogy sok időt
fordítunk a kliensekre és a szálló működésére is.” (László Sándor, szociális munkatárs.)
A 2019-es évben az asszisztensi stáb május végéig állandó volt. A nyolcórás asszisztensünk
babát várt, így ő május végétől már nem dolgozott tovább. A korábbi hatórás asszisztens kolleganővel
egyeztetve, ő vette át a helyét nyolcórás asszisztensként. Ennek a váltásnak és stabilitásnak
köszönhetően az adminisztrációs terheket elosztották, és a megváltozott munkaidő sem okozott
problémát. A 2019-es év második felében így egy asszisztenssel oldottuk meg az ügyeleti beosztást,
ami az ügyelői stáb bővülését hozta magával.
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2.2. Ügyelői team / ügyelők / helyettesítések
A két szociális asszisztensnek és a két fő szociális munkatársnak köszönhetően júniusig
le lett fedve a 8 órától 22 óráig tartó időszak az állandó kollégákkal, majd júniustól kezdődően
az új szociális munkatárs kolléga ügyeletei is hozzájárultak ehhez. Az éjszakai és a fennmaradó
hétvégi ügyeleteket 2016-tól alkalmi munkavállalók segítségével láttuk el. Ebben az évben
az öttagú ügyelői stábból három fő egész évben velünk dolgozott, míg további két fő fél évet
dolgozott nálunk ügyeletesként. Továbbra is jellemző, hogy az ügyelői stáb olyan kollégákból
áll, akik másodállásként számolnak a Fóti úti ügyeletekkel, ami sok előnyt és hátrányt is
tartogat magában.
A máshol főállásban dolgozó kollégákkal egyszerűbb lett a beosztás készítése, hisz
mindenki láthatta előre a beosztását mindkét munkahelyén, hátránya, hogy a főállások miatt
kevésbé tudnak rugalmasak, lenni egy-egy ad hoc ügyeleti helyettesítést tekintve, de erre az
esetre vannak olyan kollégák, akik „beugrósként” tökéletesen tudják helyettesíteni ügyelő
kollégáinkat. Ők azok, akik ugyanúgy végig mentek a betanulási folyamaton, tisztában vannak a
ház napi működésével, de havi szinten nem tudnak annyi plusz órát vállalni, mint akik alkalmi
munkavállalóként vannak jelen a stábban.
A 2019-es évben továbbra is igyekeztünk kétheti ügyelői teameket tartani. Azonban rövid
időn belül kiderült, hogy ezt nem tudjuk érdemben kivitelezni. A fix péntek délelőtti időpontok a
főállással rendelkező kollégáknak nem voltak megoldhatóak. Így év végére körvonalazódott az
online bekapcsolódás lehetősége. Ennek köszönhetően bárki, akár otthonról, akár a másik
munkahelyéről be tudott kapcsolódni az ügyelői team munkájába arra a két-három órára, amit ez
általában igénybe vett, és nem kellett ehhez akár órákat utaznia. Ez a megoldás nagyon jól
működött, így nagy valószínűséggel a továbbiakban is biztosítani fogjuk ennek a
bekapcsolódásnak a lehetőségét. A 2019-es év folyamán, amikor új ügyelő kollégát kerestünk,
alapvető elvárás volt a teamen való részvétel lehetősége. A rendszeres ügyelői teameknek és a
részvételnek hála, ki tudott alakulni egy egységes válaszrendszer és protokoll az intézmény
működtetésére, mely ezáltal lakóink számára is kiszámíthatóbb lett. A szociális munkások és
asszisztensek szempontjából is nagyon fontos, hogy állandó legyen a stáb, hisz így folyamatos tud
lenni az információáramlás és ki tudnak alakulni az egységes válaszok az ügyelők részéről is. Az
egységes protokolloknak köszönhetően kisebb a játszmahelyzetek kialakulásának az esélye is.
„Mivel a mi jellemünk és alaposságunk is más-más, kinek mi az erőssége, gyengesége,
korábbról hozott tapasztalata, ezért nagyon fontosak az ügyelői teamek. Rengeteg információ
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cserél gazdát. Egy-egy szituációt egészen más nézőpontból látunk. Segítjük egymást azáltal,
hogy kielemezzük a kényesebb helyzeteket és mindezeket a tudásmorzsákat a későbbiekre
beépítve tudjuk folytatni a munkánkat és a házirend szabályait is pontosabban tudjuk
betartatni.” (Borzákné Nyári Krisztina, szociális asszisztens.)
2.3. Együttműködések más szervezetekkel
A 2018-as évben kezdtük meg az együttműködést a közelünkben található Humán
Sztráda Nonprofit Kft-vel. A pszichiátriai közösségi ellátás keretén belül lakóink kérhetik az
ottani kollégák segítségét is a mindennapi problémáikban, munkakeresésben. Egy előzetes
személyes egyeztetést követően a mi jelzésünkre is jönnek kapcsolatfelvételre lakóval, illetve
a lakóink is tudnak menni a központjukba. A velük való együttműködés az elmúlt két évben
változó intenzitású volt, ennek következtében az együttműködés átgondolásra, újratervezésre
szorul.
Intézményvezetőnk rendszeres résztvevője volt a kerületi kábítószerügyi egyeztető
fórumoknak, illetve novembertől a Népjóléti kerekasztalnak és a krízisidőszakban összehívott
hajléktalanügyi egyeztetéseknek is.
Októbertől

a

Sotéria

Alapítvány

„MiniMenedék”

önkéntesekkel működünk együtt lakóink érdekében.

programját

működtető

Vannak olyan pszichiátriai

problémákkal küzdő lakóink, akiknek ezek a beszélgetések lehetőséget adnak arra, hogy ne
csak az elvárások és szabályok mentén tudjanak beszélgetni és együttműködni a szociális
munkatárs kollégákkal, hanem olyan elfogadó, támogató közegben is, ahol nincsenek
házirendi szabályok és kötelező együttműködés, hanem csak feltétel nélküli meghallgatás. A
program során két-két sotériás önkéntes jött lakóinkhoz, akik előzetesen feliratkozhattak
hozzájuk beszélgetésre. Reményeink szerint ez a program a továbbiakban is fog működni
szállónkon, mert három-négy lakónak segítséget nyújtanak ezek a beszélgetések.
A kerületi Widex hallókészülék stúdióval is nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Az ott
dolgozók kerestek meg minket, hogy egy házhoz jövő, ingyenes hallásszűréssel segítenék
lakóinkat. Áprilisban egy délután az összes lakót, aki szeretett volna részt venni a
vizsgálatban, megvizsgálták. Majd ezt követően, akinek további vizsgálat vagy kezelés volt
szükséges, azoknak tanácsokat adtak, és egyeztettünk egy olyan időpontot, amikor a hat
„kiszűrt” lakónkat elvihettük a hallásközpontba és ott történtek a további beavatkozások.
Ennek a kapcsolatnak köszönhetően négy lakónknak lett hallókészüléke, amiket vagy
közgyógyellátással ingyenesen, vagy részletre vásárolhattak meg, és ennek ügyintézésében
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az ott dolgozó kollégák segítették lakóinkat. A kapcsolat azóta is él, és ha bármelyik
lakónknak ilyen jellegű problémája adódna, akkor jó szívvel küldjük őket a hallásközpontba.
Adományok továbbadása mentén, kölcsönösen jól működő, ám informális kapcsolatot
alakítottunk ki az Eszkuláp Állatvédő Egyesülettel is. Amikor olyan hústerméket kaptunk
adományba nagyobb mennyiségben, amit közeli lejárat miatt inkább nem osztottunk ki
lakóinknak, élelmiszerbiztonsági okokból, akkor felkerestük őket, hisz az ő mentettjeik, a
kutyusok ezzel nagyon jól jártak. Cserébe gyűjtöttek lakóinknak csokoládét és zoknikat, a
saját követőiktől.
November 30-án pedig a DrogStop Egyesület kolléganője töltött nálunk egy napot,
amikor is mind a lakóinknak, mind a nappali melegedőt igénybe vevőknek, mind pedig a
kollégáknak lehetősége nyílt teszteltetniük magukat HIV, HCV, HBV, TBC, szifiliszre a
European Testing Week keretén belül, ingyenesen.
A

„Február

Harmadika

Munkacsoport”

adatfelvételbe

is

minden

évben

bekapcsolódunk, így volt ez a 2019-es évben is.

3. Adminisztráció
Ebben az évben tovább folytatódott az adminisztrációs feladatok elosztása. A két
asszisztens adminisztrációs terhei jobban eloszlottak, és a napi működésben ez nagy segítség a
ház működése szempontjából. Júniustól ezek a feladatok ismételten egy kézben
összpontosultak.
A teameken nagyobb hangsúlyt kapnak a lakók és a velük kapcsolatos problémák,
kiemelve a fontosabb ügyeket. Igyekszünk az adminisztrációt minimálisra csökkenteni, és ahol
csak lehet digitális formát alkalmazni, azonban ennek is megvannak a törvényi keretei,
melyeket nem lehet egyszerűsíteni.
3.1. 2019. évi ellenőrzések
A 2019-es évben több ellenőrzésen is átesett az intézmény, melyeket zökkenőmentesen
vettünk.
A Kormányhivatal március 11-én tartott ellenőrzést intézményünkben, mely
megállapította, hogy a törvényi kereteknek megfelelően működik intézményünk.
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Október 10-én a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület munkatársa jött ellenőrizni, hogy a
2017-es együttműködésünk óta rendben zajlanak-e az ételosztások.
Meglátogatták intézményünket a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársai is
decemberben. A kártevők jelenléte szempontjából kiemelt ellenőrzésen mindent rendben
találtak.

4. Segítők segítése
4.1. Szupervízió
Ebben az évben a tavalyihoz hasonlóan Kelemen Gábor szupervízorral folyt tovább a
közös munka. Az esetközpontú szupervíziós csoportok kéthetente, a team előtt voltak. Ezeken
az alkalmakon az esetkezelő szociális munkások és az intézményvezető vesz részt. A kollégák
egyértelmű visszajelzése alapján, nagyon nagy segítséget nyújt egy külső szakember rálátása a
problémásabb ügyfelekkel/ügyekkel kapcsolatosan. Sokszor adott új lendületet egy esetkezelési
folyamatnak a szupervízorral való átbeszélés. „Jó, hogy ilyen kis körben vagyunk, és hogy lehet
érzésekről beszélni, ha azt érzem, hogy biztonsággal elmondhatok bármit, akkor könnyebben
megy, ha nem, akkor nehezebben. Nekem volt pár alkalom, ami szemléletformáló volt és
segített a konkrét esetnél is, amit hoztam.” (Kovács Orsolya, szociális munkatárs.)
2019-ben az intézményvezetőnek is lehetősége volt részt venni egyéni vezetői
szupervízióban, melynek szintén csak pozitív hozományai voltak a szakmai munkában.
4.2. Konferenciák
A 2019-es évben a Hajléktalanokért Közalapítvány szervezésében minden évben
megrendezésre kerülő Hajléktalanellátás Országos Konferenciáján, Balatonföldváron vettünk
részt. Lehetőségünk nyílt egy szekcióbeszélgetést vezetni, melynek témája a lakhatási
programunk megvalósításának nehézségei voltak. A szekció felvezetés a következő volt:
“KÖTELEZŐ HALADÁSI IRÁNY VAGY ZSÁKUTCA? - HAZAI LAKHATÁSI PROGRAMOK
NEHÉZSÉGEI

-

SZEKCIÓVEZETŐK:

TÁPI

ESZTER,

HÁLÓ

BENJAMIN

(TWIST

OLIVÉR

ALAPÍTVÁNY), FELKÉRT HOZZÁSZÓLÓK: VÁLI SZILVIA (MYRAI VALLÁSI KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET.), BAKOS PÉTER (REFOMIX NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.)
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A meglévő konstrukciókat valóban fel tudjuk használni ügyfeleink érdekében? Nálatok
sikerült? Tervünk, hogy közös gondolkodással, a szokásos panelmondatok puffogtatásán túl,
a valós nehézségekre és problémákra tudjunk reflektálni, amihez egy saját felmérést is
készítettünk. A szekció végére reméljük, hogy körvonalazódni fog egy válasz: jó úton járunk,
ami csak további finomhangolásra szorul, vagy teljesen más irányba kellene elindulni?

A szekción résztvevő kollégák visszajelzései alapján a témafelvetés és körüljárás,
sikeresnek bizonyult. Az átmeneti szálló teamje rengeteg energiát fektetett a sikeres
szekcióülés levezénylésébe, amit azt gondolom a magunk részéről is produktívnak éreztünk.
4.3. Intézménylátogatások
Idén is igyekeztünk időt szorítani más intézmények személyes megismerésére, amire a
következő évben szeretnénk még nagyobb hangsúlyt fektetni.
Július 12-én a Magyar Vöröskereszt Madridi úti intézményét látogattuk meg, ahol a
kollégák körbevezetése után az ott élők mindennapjait, illetve az ott folyó szakmai munkát
ismerhettük meg kicsit részletesebben. Mivel a Madridi úti férfi hajléktalanszálló az, ami a
legközelebb van hozzánk, így értelemszerűen vannak átmozgások a két intézmény között.
Megismerhettük a rehabilitációs szálló működését is, ami a mi lakóink számára is egy
lehetséges minőségibb ellátási forma.
Október 16-án a Menedékház Alapítvány intézményeiben jártunk. A 8-as épületben
található, kifejezetten idős, egészségügyi problémákkal terhelt lakókat fogadnak, így a mi
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lakóinknak is lehet ez egy esetleges megoldás, ha hirtelen veszítik el önellátási képességüket. Itt
egészségügyi személyzet is van, és gyógyszerelés, ami megoldás lehet a rossz egészségügyi
állapotú hajléktalan emberek számára. Az intézménylátogatásra velünk tartott három lakó is,
akik egyúttal egy felvételi beszélgetésen vettek részt. Róluk azt gondoltuk, hogy már olyan rossz
az egészségügyi állapotuk, hogy nagyobb biztonságot jelentene számukra egy ilyen
konstrukciókkal működő szálló. „Az egyik legnagyobb kihívás volt ebben az évben a gyenge
egészségügyi állapotban lévő ügyfelekkel folytatott munka. Egyre jelentősebb számban vannak
azok az ügyfelek, akiknek az átmeneti szállón az önellátása megkérdőjeleződik vagy
egyértelműen látszik, hogy egy olyan intézményre lenne szükségük, ahol legalább minimális
ápolás, gondozás folyik. Nehéz az egészségügyi szolgáltatásokhoz hozzájuttatni őket és mikor
sikerül is a kívánt orvos-beteg találkozó, attól sok esetben nem várható az ügyfél állapotának
javulása. Jó irány ezzel kapcsolatban, hogy a Menedékház Alapítvánnyal sikerült egy
közvetlenebb kapcsolatot kialakítani és van lehetőségünk a gyengébb egészségügyi állapotban
lévő ügyfeleket hozzájuk delegálni.” (Háló Benjámin, szociális munkatárs.)
November 6-án pedig a Hajléktalanokért Közalapítvány munkatársai látogatták meg
szállónkat és mutattuk be nekik a nálunk folyó szakmai munkát.
4.4. Elvonulás
Márciusban két napos szakmai elvonulásra mentek az átmeneti szálló kollégái,
kiegészülve az alapítvány igazgatójával és a Léthatáron Alapítvány igazgatójával.
Ezen szakmai elvonulások alkalmával, lehetőségünk nyílik kicsit kiszakadva a
mindennapi munkából átbeszélni az intézmény működését, az esetleges változtatásokat, illetve
megbeszélni azokat a kérdéseket, amelyek a fenntartó beleegyezését igénylik. Igyekszünk
minden évben alkalmat keríteni ezekre az együtt gondolkodásokra
Ebben az évben itt beszéltük át a két asszisztensi működésről egy asszisztensi
működésre való átállást, illetve az új szociális munkatárs igénye is itt fogalmazódott meg.
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5. Felvételi rendszer, várólista
A szállóra történő felvételi rendszer az előző években is szokásos eljárás szerint zajlott
hétfőnként 15 órától 18 óráig (a hónap első hétfője kivételével). A felvételi beszélgetést a
szociális munkások és az intézményvezető végezték, főbb irányvonala a családi kapcsolatok, a
munka, és a lakhatás volt, illetve kitértek az egészségi állapotra is. A várólistán várakozók
száma átlagosan tizenöt fő volt. A 2019-es évben nem volt olya alkalom, amikor be kellett
volna fagyasztani a várólistánkat.
Ebben az évben is stabilnak mondható volt a „zöldek” száma a várólistánkon. Amint
láttuk, hogy a számuk csökken és lehetőség nyílik arra, hogy gyorsan bekerüljön valaki az
intézménybe az utcáról, akkor külön jeleztünk a két utcai szolgálatnak (Léthatáron Alapítvány,
Twist Olivér Alapítvány), hogy amennyiben van a látókörükben olyan ember, aki szeretne
átmeneti szállóra költözni, akkor tájékoztassák a bekerülési lehetőségekről. Ennek a jelzésnek
köszönhetően sikerült megtartani a vállalt konzorciumi férőhelyek betöltöttségét, sőt idén is
túlteljesítés történt, mindkét etapban.

6. Egyéni esetkezelés
Minden lakónak saját személyes segítője van, akihez az esetleges problémáival,
felmerülő ügyeivel fordulhat. Az esetkezelés továbbra is „feliratkozás” útján történik. Az
esetkezelő kollégák minden hét végén elkészítik a következő heti táblázatukat, melyeken jelzik,
hogy mikor tudnak egyes lakók feliratkozni hozzájuk. A lakók már jól ismerik ezt a rendszert,
több éve így működik, és nagyon praktikusnak bizonyult. Törekedünk arra, hogy minden
beköltözőt a leendő szociális munkása költöztessen be, és ő mutassa meg neki az intézményt.
A visszaköltöző, korábban már az intézményünkben lakott embereknél figyelünk arra, hogy a
korábbi esetvivőjéhez kerüljön vissza, hogy az esetleges folyamatosság ne szakadjon meg.
Sokszor előfordul, hogy valaki a kikerülését követően nagyon szűkös határidőn belül
visszajelentkezik intézményünkbe, ilyenkor nem szakad meg az eset menete, mert a szociális
munkás már ismeri a lakót.
Minden ember egyéni problémákkal és esetekkel érkezik hozzánk, így nagyon sokrétű
esetkezelési folyamatról lehet beszámolni. A kliens és a szociális munkás közösen kidolgozzák
azt az egyéni gondozási tervet, melyben rövid és hosszú távú célok mentén kidolgozásra kerül,
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hogy a kliens milyen lakhatásba kíván bekerülni. Ebben az együttműködési megállapodásban
olyan reális célok megfogalmazása mentén haladnak, mely mindkét fél részéről vállalható.
6.1. Egészségügyi problémák
A szállón élő emberek általános egészségi állapotukat tekintve a társadalom legrosszabb
kategóriájába tartoznak. Sajnos nem jellemző sem a betegségbelátás, sem az egészségtudatos
életmód helyzetükből kifolyólag. A beköltözés után két héten belül a lakóknak hozniuk kell egy
„egészségügyi állapotfelmérő adatlapot”, melyet háziorvosnak kell kitöltenie. Többször
tapasztaltuk, hogy a papír meglétének a kényszere miatt mennek el orvoshoz lakóink, akár
évtizedes kihagyások után. Fontosnak tartjuk, hogy legalább évente lásson minden lakót orvos,
még ha nincs is semmilyen krónikus betegségük. A szálló lakóit tekintve az átlag életkor 55 év,
mely három évvel kevesebb, mint tavaly volt. Az egyéni esetkezelés fontos részét képezi az
egészségügyi állapot feltérképezése és annak javítása. Különösen igaz ez a közvetlenül az
utcáról beköltöző emberekre, akiktől gyakran halljuk, hogy évtizedek óta nem látta őket orvos.
Sajnálatos módon a 2019-es évben a lakcím szerinti illetékes háziorvos egy baleset miatt
nem tudta ellátni a feladatát, így helyettesítések mentén oldották meg a kiesését, ami a mi
lakóink szempontjából azt jelentette, hogy az eddigiekhez képest lényegesen kevesebb idő jutott
rájuk, és gyakran csak a „papír kiadásáig” jutottak, de érdemi előrelépés a kivizsgálásuk
ügyében nem történt. A következő évben szeretnénk erre valamilyen megoldást találni, hogy
ne maradjanak ellátatlanul lakóink.
A 2019-es évben három lakónak kellett intézményi jogviszonyt szüntetnünk az
önellátási képesség megszűnése miatt. Az intézményből kórházba kerültek, közülük két
lakónak segítettünk a kórházi ellátás után lábadozós elhelyezést találni. További egy lakónk
azonban, szerencsére rövid várakozást követően, szociális otthonba költözhetett Budapesten.
Két lakónk hunyt el az év során, egyikük hosszas betegeskedést követően a kórházban huny el,
daganatos megbetegedés miatt. Az utolsó hónapokban lánya rendszeresen látogatta
intézményünkben és kísérte őt orvosi vizsgálatokra is, temetését is a család intézte. Másik
lakónk, tragikus hirtelenséggel hunyt el, mindössze negyvennégy évesen. Ő súlyos kardiológiai
problémákkal élt együtt, valószínűleg hirtelen szívleállás okozta halált. Őt szobatársa találta
meg, aki reggel nem tudta felébreszteni őt. Igyekszünk felmérni már a várólistára kerülés előtt,
hogy egy-egy hozzánk jelentkező ügyfél képes-e önellátásra és önfenntartásra egyaránt, mert a
beköltözést követően korrigálni ezeket a helyzeteket sokkal nehezebb, mint a felvételi
pillanatában a megfelelő intézménybe irányítani az érdeklődőt. Sajnálatos módon kevés olyan
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hajléktalanellátó intézmény található Budapesten, ahol kifejezetten az idősebb, egészségügyi
problémákkal rendelkező hajléktalan embereket fogadni tudnák.
6.2. Munkaerőpiac, jövedelem, dilemmák
A klasszikusnak mondható átmeneti szállós lakhatás, mely a munka  előtakarékosság
 albérlet tengely mentén mozog, csak egy kicsivel lett jellemzőbb lakóközösségünkre. A
szakmai munka egy állapotfelmérésből indul, ami az orvos által leírt egészségügyi állapotnál
sokkal többről szól, de része a képnek. Az esetkezelő szociális munkás feladata, hogy az első
pár hónapban feltérképezze a lakóval közösen, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik,
melyekre támaszkodva tovább tud lépni egy minőségibb lakhatás felé. Ez nem feltétlenül
albérletet jelent, sőt a jelenlegi albérletárak mellett, sajnos egyre inkább nem azt jelenti. De egy
sok évig utcán élő ember számára, már önmagában az átmeneti szállóra való beköltözés is
komoly lépés.
A 2019-es évben kilencvenhét lakó fordult meg intézményünkben, voltak, akik többször
is laktak nálunk az év folyamán. Közülük ötvenhárom fő volt, aki valamilyen vagy fekete. vagy
bejelentett munkát végzett. Ötvenöt év felett a legtöbb lakónk feketén végez nehéz fizikai
munkát, ahol munkájuk kifizetése is esetleges. A nálunk megforduló kilencvenhét emberből
harminchat főnek volt 100.000 Ft-nál magasabb havi jövedelme, és közülük is csak tizennyolc
fő volt, aki bejelentett, munkajövedelemmel rendelkezett. Ötvenöt éves kor felett munkát
találni,
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a
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munkaviszonyból pedig megélni is kétséges, nemhogy önálló lakhatásba kerülni.
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6.3. Kiutak
A négy évvel ezelőtti albérleti árak jelentős növekedése továbbra sem áll le. Egy
átlagfizetéssel rendelkező ember számára is komoly megpróbáltatást jelent egy új albérletbe
való költözés, ahol nem ritka, hogy két havi kauciót és az első havi bérleti díjat egyben kérik
kifizetni a tulajdonosok, mely egy kisebb garzonlakás esetében is százezres nagyságú lehet. Az
átmeneti szálló ügyfelei többszörös hátrányból indulnak a lakáspiacon. Nem elég, hogy gyakran
nem bejelentett jövedelemmel rendelkeznek, de a feketemunka hátulütőjeként ott van az az
instabil háttér is, amit a kifizetés bizonytalansága okoz. Ahhoz, hogy egy hajléktalan ember
albérletbe tudjon költözni, komplex segítség kell. A pénzügyi háttér, előtakarékosság megléte
nem elég.
Az egyén szintjén szembesülnünk kellett azzal, hogy olyan alapvető skillek hiányoznak,
mint, hogy hogyan történjen egy telefonos érdeklődés egy adott albérletről vagy egyáltalán
hogyan keressenek, hogy az célravezető legyen. Manapság legtöbben internetes oldalakon
hirdetik meg lakásukat, ez a nálunk lakó ötvenes korosztálynak már eleve egy nem könnyen
megugorható dolog. Amint felkerül egy hirdetés, rögtön el is kel, így fontos a gyors reagálás,
ami internet vagy telefon elérhetőség nélkül nehézkes. Lakóink sokkal inkább hisznek az
„ismerős ismerősének az ismerőse” keresésben, ami sokszor vezet buktatókkal teli, szerződés
nélküli lakáskiadásokhoz. Mindezen nehézségek ellenére három lakónknak sikerült albérletbe
költözni az év során, akik legjobb tudomásunk szerint, azóta sem kerültek vissza a
hajléktalanellátásba.
Élesen látszik a munkajövedelemből élő, aktív korú lakók és a nyugdíjas korú lakók
közti határvonal. Merőben más igényeik vannak a két csoportnak, azonban az igényeket nehéz
összehangolni. A nagy korcsoporti különbségek miatt élesen elhatárolódik egymástól az aktív
és az inaktív korosztály. Az inaktív, de önellátó lakóink esetében egy nagyobb megindulás
tapasztalható a REVIP szálló felé. A hosszú várólistájuk ellenére, 2019-ben, öt lakónk tudott
átköltözni a szállóra, ami kifejezetten 55 év feletti, nyugdíjszerű jövedelemmel rendelkező
embereket fogad. Az öt lakó közül négy fő azóta is ott lakik, és további három lakónk van
jelenleg is várólistán. A hosszú bekerülési idő miatt, a hozzánk frissen beköltöző, idősebb,
inaktív, nyugdíjszerű jövedelemmel rendelkező lakóinkat igyekszünk odairányítani már a
jogviszonyuk elején.

15

7. Az átmeneti szálló statisztikái
KIHASZNÁLTSÁG ALAKULÁSA
2019

rendelkezésre álló kapacitás

vendégéjszakák száma kihasználtság

15 330

15 263

(vendégéjszakák
száma)

99,5%

Az átmeneti szállónk idén is teljes kihasználtság mellett működött, és emellett a
várólistára is folyamatos volt a jelentkezés.
Az átlagéletkor szállónkon 55 év, ami három évvel kevesebb, mint a tavalyi átlag. Az
elsődleges bekerülés közvetlenül az utcáról történt. Hatvan lakónk költözött be ily módon. Ezt
követően huszonhét fő érkezett éjjeli menedékhelyről és tizenkét fő átmeneti szállóról költözött
be hozzánk.

átmeneti szálló

5%

éjjeli menedékhely

24%

kórház
lábadozó

65%

munkásszálló

3%
1%

1%
1%

szívességi lakáshasználat
utca

Az intézményi ellátásból valamilyen oknál fogva kikerülő lakóink közül a legtöbben
(tizenkilenc fő) visszamentek az utcára, ők azok, akik először kerültek intézményi keretek közé,
és nem sikerült jól a szocializáció és a szabályok elfogadása. Azonban közülük egy fő azóta
újra a várólistánkon van. Ebből is látszik, hogy ha csak kis lépésekben is, de lehet haladni az
intézményesített irányba, és egy hosszú ideje utcán élő ember is fel tudja fedezni az átmeneti
szálló nyújtotta különbséget. Sajnos nagyon alacsony azok száma, akiknél a kikerüléskor
minőségi váltásról beszélhetünk, azonban idén is két fő költözhetett önkormányzati lakásba, és
három főnek sikerült albérletbe költöznie. Tizenegy fő másik átmeneti szállóra költözött, és
külön kiemelve öt további lakó költözhetett a Revip szállóra, ahol reményeink szerint
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hosszútávon tudnak lakni. Kiemelendő továbbá a két fő rehabilitációs szállóra való költözése,
és egy fő munkásszállóra való átköltözése.
Sajnos továbbra is elég magas a házirendsértések miatti jogviszonyszüntetések száma,
melyek leginkább azokra a lakókra voltak jellemzőek, akik korábban még nem szociálizálódtak
intézményi körülmények között. Két lakónk elhunyt, és négy lakónknál azért kellett intézményi
jogviszonyt szüntetnünk, mert a Házirendben is meghatározott nyolc napon túl nem jelent meg
az intézményben, távolmaradását nem jelezte, mentő nem szállította. Az intézményi jogviszony
megszűnésének/megszüntetésének hátterében a következő okok álltak 2019-ben:

Jogviszony megszűnés/szüntetés oka
25
20
15

20

10
5

7

7

5

4

4

3

3

2

2

2

2

1

1

1

1

0

8. Az átmeneti szálló speciális programjai
8.1. „Közterület helyett emberibb körülmények” program
Szállónkon tovább folytatódott a „Közterület helyett emberibb körülmények” program.
2019-ben összesen nyolcvanhat tartósan utcán élő lakóval dolgoztunk együtt. Továbbra is
elmondható, hogy a kezdeti nehézségek elsősorban az eltérő higiéniai szokások, illetve a többi
lakóval való együttélés megszokását jelentette, de ügyfeleink az esetek többségében sikerrel
megugrották ezeket. A szociális munkások szakmai beszámolói alapján kialakult egy olyan
séma, mely alapján el lehet indulni a frissen beköltöző lakókkal és a korábbi tapasztalatokat
figyelembe véve haladni.
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Átmeneti szállónkon a konzorciumi férőhelyek számát az eddigi húsz főről harmincra
tudtuk bővíteni. Az elmúlt év tapasztalatai alapján azt látjuk, hogy mind a várólistáról való
előbb bekerülés, mind pedig a térítési díj kedvezmény motiváló a szállóra történő jelentkezés
szempontjából. Évtizedes utcán élések után is költözött be hozzánk ügyfél, akinek tudtunk
segítséget nyújtani az elhelyezésével és a komplex segítőmunkával egyaránt. Mind a tárgyi,
mind a személyi feltételek adottak ahhoz, hogy szállónkon a kifejezetten közterületről
beköltözők számát növelni tudjuk és ezáltal a legelesettebbeknek tudjunk alternatívát nyújtani.
Azt gondoljuk, hogy nem a hajléktalanellátó-rendszerben való cirkulálást szeretnénk
elősegíteni, hanem a közterületről való bekerülést, és a fedél alá kerülést követően, közös
munkával egy minőségibb lakhatásba való bekerülést. Már azt is óriási előre lépésnek tartjuk,
hogy éves-évtizedes utcán élés után valakit motiválni tudunk a szállóra való jelentkezésre,
azonban az elmúlt években azt is tapasztaltuk, hogy ennél akár távolabbi célokat is ki lehet
tűzni a hozzánk beköltöző ügyfelekkel.
8.1.1. Beköltözési csomag
A tavalyi évben való bevezetést követően, továbbra is azt tapasztaltuk, hogy
szükségesnek látszik egy „kezdő csomag”, amely két részből áll. Tisztálkodó szerekből és
élelmiszerekből. Mivel átmeneti szállónkon a jövedelem megléte nem feltétel, így olyan
emberek is bekerülhetnek hozzánk, akik ugyan nem rendelkeznek jövedelemmel, de jogosultak
lennének rá, vagy az utcáról való munkavállalás lehetetlensége miatt nem tudják ezt
abszolválni. A beköltözéskor azonban szükségesnek látszott egyfajta beköltözési csomag
biztosítása, mellyel a közterületről beköltözők szocializációját könnyítenénk meg.
Ez a csomag a következőket tartalmazta:
-

7 db egytálétel konzerv

- 7 db tésztaleves

-

5 db mosókapszula

- 1 db kanálgép

-

1 db körömcsipesz

- 1 db alsónadrág

-

1 pár zokni

- 1 db szappan

-

1 db ételtároló doboz

- 1 db bögre

-

2 db borotva

- 1 doboz multivitamin pezsgőtabletta

-

1 csomag instant kávé
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A hét db konzervet és a hét db tésztalevest az első egy hétben kapta meg az újonnan
beköltöző lakó. Ezzel próbáltuk megkönnyebbíteni az átállást a korábbi esetleges
melegedőzésekről, mivel a mi átmeneti szállónkon lakók nem vehetik igénybe a szintén az
intézményben működő nappali melegedőnk szolgáltatásait.
Az öt db mosókapszula nagyon jó ötletnek bizonyult, ezeket nem kapták meg a lakók
beköltözéskor, hanem a mosások alkalmával kérhették el, így még jobban nyomon követhető
volt a higiéniás elvárásoknak való megfelelés. A beköltözést követően, a lakónak rögtön ki
kellett mosnia minden ruháját, amit az intézménybe hozott, amire külön mosószert
biztosítottunk. Ennek köszönhetően a 2019-es évben, a kötelező évi két bogárirtáson túl, nem
kellett irtást megrendelni az intézményben. A beköltözési csomag többi része azt gondolom,
nem szorul különösebb magyarázatra.
8.1.2. Csoportok
Háromféle csoportot találtunk ki, melyeket havi egy alkalommal, ugyanabban az
időpontban tartunk meg, és azt gondoljuk, hogy ezekkel hozzájárulunk bizonyos skillek
visszaépítéséhez, kialakításához, melyek a későbbiekben hasznukra lehetnek lakóinknak.
A tavalyi három csoport után, idén négy különböző csoportot indítottunk, vagy vittünk tovább.
A december az ünnepek miatt egy sűrűbb időszak, így oda a szálló szokásos karácsonyi készülődése,
ajándékozása mellé nem terveztünk csoportokat.
Háztartásvezetési csoport: A tavalyi évi
sikerek után, ezt a csoportot mindenképp szerettük
volna tovább folytatni. Alapítványunk három éve
együttműködik

a

Magyar

Élelmiszer

Bank

Élelmiszermentés programjában, melynek keretén
belül minden hétköznap átvehetjük a közeli
Tescoban az előző napi péksüteményeket és azokat a
zöldségeket és gyümölcsöket, melyeknek a pulton
tarthatósági ideje lejárt, de még fogyaszthatóak.
Gyakran előfordul, hogy olyan zöldségeket kapnak
lakóink, melyeket nem minden esetben ismernek. Ez
a csoport arra épült, hogy a hozzánk érkező
zöldségeket és gyümölcsöket jól tudják felhasználni
az urak, amíg szállónkon laknak és ezt a szolgáltatást
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igénybe tudják venni, illetve a későbbiekben akár egy önálló háztartásvezetés során is kamatoztatni
tudják az itt elsajátított tudást.
Májusban a krumpli volt a középpontban, miután rengeteg krumpli érkezett az
élelmiszermentésben. Sütöttünk rakott krumplit, főztünk burgonyakrémlevest és készült kétféle
krumplisaláta is, egy majonézes és egy lilahagymás-ecetes.
Júniusban mentaszörpöt készítettünk, abból, ami a kertünkben termett, majd ezt a szörpöt az
év során, a közösségi programok alkalmával fogyasztottuk el.
Júliusban minden résztvevő
elkészíthette a saját, napon
érlelt kovászos uborkáját.
Augusztusban
központúak

kukorica

voltunk,

egy

élelmiszeradománynak
köszönhetően, készült belőle
kukoricakrémleves,
bab

és

chilis

majonézes

kukoricasaláta is.
Szeptemberben a rengeteg beérkező almából és körtéből kompótot készítettünk, illetve
sütőtökkrémlevest főztünk.
Októberben mákosguba és káposztasaláta volt a menü, hogy az élelmiszermentésben érkező
kicsit már keményebb kifli is felhasználásra kerüljön, illetve a szezonális káposztára is kínáltunk
alternatívákat.
Novemberben pedig lilahagyma chutneyt és narancslekvárt főztünk, amelyek kis üvegekbe
töltve, akár karácsonyi ajándéknak is megfeleltek.
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Megküzdési csoport: A közterületről bekerülő lakóink nincsenek jó egészségügyi állapotban.
Többen közülük alkohol- vagy drogproblémával küzdenek. Egy átmeneti szállóra való bekerülés
közvetlenül az utcáról lelkileg megterhelő és fontos az alkalmazkodási és adaptálódási képesség.
Reményeink szerint ezeket a kompetenciákat segített fejleszteni egy megküzdési csoport, ahol lehetett
beszélni ezekről a mindennapi problémákról, és közösen megtalálni azokat a megküzdési stratégiákat,
amelyek támaszt nyújthatnak a nehezebb időkben is.
Május: Beköltöztem a Twistbe: költözés nehézségei, házirend. A csoporttagokkal azt a kérdést
jártuk körbe, hogy ha most beköltözne valaki az utcáról, akkor mit tanácsolnának neki, mire
készüljön fel és hogy nekik, mi volt a nehézség beköltözéskor.
Június: Konfliktuskezelés. Olyan szituációk bemutatása, ahol valamilyen mindennapi, a
szállón jelen lévő konfliktus jelenik meg. Ezekről a szituációkról beszéltünk, hogy ki hogyan
reagálna, és hogy mi lenne a megfelelő reakció.
Július: Megküzdési stratégiák – jógyakorlatok, kapaszkodók. Különböző probléma halmazok
közül kellett választania a csoporttagoknak, majd a választott probléma halmazra próbáltunk
közösen megoldást/jó gyakorlatot találni.
Augusztus:

Egyedül?

Másokkal?

–

Kapcsolódási

pontok.

Eldöntendő

kérdések

megfogalmazása, ami a csoporttagok érdeklődési körét, ízlését próbálta feltérképezi. A hasonló
választ adóknak egy oldalra kellett állni.
Szeptember: Döntések. Készségfejlesztő játék: kit mentenél először ki a barlangból?
Október: Mi lennél, ha….? Előre megfogalmazott kérdések, amire általában négy lehetőség
tudtak választani (pl.: Mi lennél, ha épület lennél?).
November: Nemet mondani. Előre megfogalmazott állítások segítségével különböző döntési
szituációk megteremtése, amire igennel vagy nemmel kellett válaszolni.
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Alkotás útja csoport: Ez egy újonnan bevezetett csoport volt, ahol a kolléganő kicsit az alkotás
örömét szerette volna felszínre hozni a lakókban. A kezdeti döcögősség után, már sikerült jól bejáratni
a csoportot.

Május: Tavasz (kinek mit jelent, milyen érzéseket hoz elő, színei, formái, illatai, képei)
Június: Téma: a szeretet. A szeretetről beszélgetünk, mit jelent, hogyan szeretek én, hogyan
szeretném, ha szeretnének.
Július: Megismerkedünk a wabi-sabi filozófiájával, beszélgetünk arról, hogy egy-egy hibának,
különcségnek, vacakságnak, tökéletlenségnek megbélyegzett dolog, tulajdonság stb. miért és
hogyan gyönyörű és tökéletes mégis a maga sajátos módján. Ezt a témát körül járva fogunk
alkotni, ki-ki saját magából vagy a saját életéből merítve erre példát.
Augusztus: "Laknak e nálatok állatok". Milyen állat fejez ki legjobban engem, milyen állat
lennék, ha lehetnék? Erről fogunk beszélgetni (kinek mi ez az állat, mit jelképez számára, miért
választotta pont azt stb) és megrajzoljuk a bennünk szunnyadó állatalakot.
Szeptember: "Szürrealisták a kertünkben". Kertünk felfedezése más szemmel, a kert
élővilágának megfigyelése, színei, formái, tapintása, közben az érzéseink megfigyelése. A
fantázia szabadon szárnyalhat, az átmeneti szálló kertjébe hirtelen "oda nem illő, varázslatos
dolgok, lények" költöznek, a séta után ezeket fogjuk megrajzolni, megfesteni.
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Október: "Mesél az erdő". Rohanás, zaklatottság, szorongás-lassítás, elcsendesülés,
megnyugvás. (Azt szokták mondani, ha valami bajod van, vidd be az erdőbe, az majd
meggyógyítja. Mikor ez megtörténik, rájössz, ez az erdő is te magad vagy.)
November: "Ahogy mások látnak engem, ahogy én látom saját magam". Vajon ez mindig
ugyanazt jelenti? A környezetünk, a külvilág számára ugyanaz vagyunk, mint saját magunk
számára? Mit és hogyan láthat belőlünk valaki, aki csak felületesen ismer minket? És mi hogyan
látjuk saját magunkat, aki a legjobban ismer minket?
Eszközök: olaj és porpasztell, akvarell, tempera, színes ceruza, akril festék. Minden alkalommal
szabadon választható volt.

Szabadidő csoport: Ezt a csoportot a lakók igénye hívta életre. Többször felmerült, hogy
szabadidejüket nem töltik hasznosan, unatkoznak, és szívesen részt vennének több közösségi
programban.

Május: Kertrendezés, virág és zöldségültetés.
Június: Filmvetítés projektoros kivetítőn. A Tiszta szívvel című magyar filmet néztük meg
közösen, ami kicsit szemléletformáló is volt.
Július: Megrendeztük az első házi ping-pong versenyünket, hagyományteremtő céllal, ahol
értékes ajándékokat nyerhetett az első három helyezett.
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Augusztus: kártyaversenyt rendeztünk, ahol a klasszikus kártyajátékokban mérhették össze
erejüket lakónk.
Szeptember: A klasszikus Gazdálkodj okosan! társasjátéké volt a főszerep.
Októberben: gondoltunk a madarakra és az elkövetkezendő hideg időjárásra is, így
madáretetőket készítettünk az urakkal közösen, illetve házi készítésű cinkegolyót is.
Novemberben: szappant készítettünk a lakókkal, melyek olyan színes-szagos és szépek lettek,
hogy karácsonyi ajándéknak is lehetett ajándékozni.

8.1.3. Szakmai nap
A Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorciumot vezető két gesztor szervezet április 30-án,
szakmai napot tartott, melynek célja, hogy megismerjük egymás munkáját, megbeszélhessük
tapasztalatainkat. Az intézményi beszámolók, jó gyakorlatok is bemutatásra kerültek, és itt volt
alkalmunk bemutatni az átmeneti szállón folyó munkát is, mint felkért előadók.

9. Közösségi programok
9.1. Nyárnyitó- és nyárzáró bográcsozás
A már hagyományosnak tekinthető
módon, idén is megrendezésre kerültek a
nyár eleji és végi bográcsozások. A lakók
találták

ki,

beszereztük

mit

szeretnének

az

alapanyagokat

főzni,
és

lakógyűlésen megbeszélt szerepek alapján
elkészítették a lakók, majd közösen
elfogyasztottuk.

A

kertnyitó

bográcsozásunkat egybekötöttük egy kis
kertrendezéssel.
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9.2. Seeds for hope kertrendezés
2018-ban kialakításra került a Budapest Bike Maffia önkénteseivel közösen a Seeds for
hope projekt keretében egy raklapkert, ahová az ő önkénteseik által nevelt paradicsom-, uborkaés cukkini palánták kerültek elültetésre. Ezeket a raklapot idén is megtölthettük, az önkéntesek
által nevelt palántákkal. A kiskerteket az év hátralévő részében lakóink gondozták és az arról
betakarított zöldségeket közösen elfogyasztották.

9.3. Te Szedd!
Március 19-én, ismételten csatlakoztunk az országos szemétgyűjtő akcióhoz, és a közvetlen
környezetünket tisztítottuk meg a szeméttől.
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9.4. MKKP kövirózsa gekkó, kertrendezés, kutyaház
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt két alkalommal is járt intézményünkben. Egyszer egy
kövirózsa gekkót alakítottak ki kertünkben a lakókkal együtt, majd egy másik alkalommal a
leszedett választási plakátokat tartó farostlemezekből készítettünk közösen házakat, menhelyen
élő kutyáknak.
9.5. Szalonnasütés, ping-pong verseny
A 2019-es év leglátogatottabb közösségi programja volt. Hagyományteremtő céllal,
megrendezésre került az I. Twist ping-pong verseny. A lakók és munkatársak egyaránt részt
vettek a versenyen. A több körös versenyt követően pedig, közösen szalonnát sütöttünk a
kertben. Az ilyen és ehhez hasonló programok sikerességén felbuzdulva, a következő évtől
kezdődően, szeretnénk még több közösségi és egyben intézményen kívüli programot szervezni
lakóinknak.

9.6. Karácsony
A tavalyi évhez hasonlóan idén is egyéni ajándékokat kaptak lakóink. A kis költségvetés
ellenére igyekeztünk mindenkinek azt megvenni, amire szüksége lehet, és amivel örömet
tudunk szerezni számára. Azt gondolom nagyon jól sikerült a Szenteste napján megtartott közös
ebéd is. A hagyományokhoz híven most is egy önkéntes zenélt gitáron lakóinknak, hogy
megadja a karácsonyi hangulat az ebédhez és az ajándékozáshoz. Azt tapasztaljuk, hogy az
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ünnep nehézsége ellenére jól esik lakóinknak, ha ebben az időszakban kicsit csendesebben
ugyan, de ünnepelünk a házban is.

9.7. Lakógyűlések, szobacsoportok
A 2019-es évben is, minden hónap első hétfőjén került sor a lakógyűlésekre. Ezen
alkalmakkor lehetőségünk nyílik, a lakókkal közösen átbeszélni az intézmény ügyeit. Itt kapnak
a lakók tájékoztatást a házat érintő bármiféle működésbeli változásról, de itt beszéltük meg
közösen a csoportok kialakításának a tervét is.
A lakógyűlés mellett a másik fórum, melyet rendszeresen tartottunk a házban, a
szobacsoportok voltak. Ezen alkalmakkor, az egy szobában élőkkel közösen ültünk le
beszélgetni, az esetlegesen felmerülő problémákról, konfliktusokról, együttélési szabályokról.
Jó lenne, ha nem csak problémák mentén jutnánk el a szobákba, hanem esetlegesen
közösségteremtő jelleggel is, de egyelőre ezt még nem sikerült abszolválnunk.

10. Pályázatok
10.1.

Önkormányzati bérlakás

László 2016 szeptemberében költözött be a Fóti úti szállóra. Előtte közterületen töltötte
az éjszakáit 2013 óta, Újpesten az összekötő hídnál a Duna-parton. Az ottani horgászok
segítették, akikkel jó kapcsolatot alakított ki, illetve az utcai gondozó szolgálat.
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Lászlónak 1990 óta sokáig nem volt bejelentett munkahelye, alkalmi munkákból élt, de
mindig dolgozott, amikor utcán élt, akkor is. Utcás múltja ellenére hamar tudott alkalmazkodni
az intézmény házirendjéhez és szobatársaihoz egyaránt. 2019 januárjában pályáztunk egy
önerőből felújítandó újpesti önkormányzati lakásra, melyet László sikeresen elnyert és
márciusban meg is tekintettünk. Az ott található állapotok ellenére, László úgy döntött, hogy
az alapítvány segítségével belevág a felújításba. Mivel mindenhez ért, vagy van egy ismerőse,
aki ért, így nem okozott számára gondot a munkaerő megtalálása. Mivel László maga is hosszú
évek óta lakásfelújításokon és építkezésen dolgozik, így kevés olyan dolog volt a felújítás során,
amihez nem értett, de ezekhez is megvolt az az ismerős, akin a korábbi László által nyújtott
szívességeket és segítségeket „be tudta hajtani”. Így a kölcsönös segítséggel alakulgathatott
László lakása. A munka mellett késő délutánonként, és hétvégente tudta végezni a felújítási
munkálatokat. A lakás állapotát tekintve nem volt lakhatásra alkalmas, előbb tégláig vissza
kellett bontani, majd újra kialakítani. Az alapítvány a felújítási költségeket állta, ami
lényegében az eszköz- és anyagbeszerzést fedte lesz, hisz a munkaerőt László és ismerősei
biztosították.
A felújítási munkálatok júliustól kezdve egészen novemberig tartottak. Illetve a
november-decemberi időszak volt, mire minden bútort és háztartási eszközt is be tudtunk
szerezni a lakásba. László 2019 december 1-jén aludt először a kész, felújított önkormányzati
bérlakásban, és ekkor három év után szüntettük meg a férőhelyét, átmeneti szállónkon.
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10.2.

Hajléktalanokért Közalapítvány

2019-ben sikeresen pályáztunk a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán. Egy-egy
darab automata mosó- illetve szárítógépre pályáztunk sikerrel, illetve egy a teljes szervezetet
érintő berlini tanulmányútra, melynek megvalósítása a 2020-as évben fog megtörténni.

Nappali melegedő
1. A nappali melegedő működése
1.1. Team
A 2019-es évben két fő nyolcórás szociális asszisztens kolléga dolgozott a nappali
melegedőben. A két kolléga mellett egy fő négyórás kollégát is alkalmaztunk a
meghosszabbított nyitvatartás miatt. 2019 júliusától azonban már nem tudott a stáb tagja lenni,
ugyanis ő is babát várt.
2019. december 31-ig dolgozott a már júliusban nyugdíjas kort elérő kolléganő is, aki a
nappali melegedő tíz évvel ezelőtti nyitása óta dolgozik az intézményben. Az ő pótlására már
novemberben elkezdtünk hirdetni, hogy legyen átfedési idő, amikor az új kolléga be tud tanulni.
Sajnos az idei évben nem sikerült megtalálnunk az új kollégát.
Kéthetente hétfőnként a két-három szociális asszisztens és az intézményvezető közösen
tart teamet, ahol megbeszélik az elmúlt két hét aktuális eseményeit, és reagálnak a történtekre.
A két utcai szolgálattal és az átmeneti szálló stábjával is szoros a kapcsolat, jó az
együttműködés. Több lakó is korábban melegedő használó volt, mielőtt úgy döntött, hogy
beadja felvételi kérelmét az átmeneti szállóra. Az utcai szolgálattal való együttműködés
mindennapos. A tavalyi évben megfogalmazódott, hogy legalább a krízisidőszakban havonta
egyszer közös teamet tartsunk. Az ügyfelekkel kapcsolatos információáramláshoz a melegedő
eseménynaplóját használják a kollégák, ami egy jól működő gyakorlat.
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1.2. Hétvégi nyitvatartás
2018. október 15-én módosult az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a nappali melegedők
működését illetően. A rendelet értelmében, a nappali melegedőknek meghosszabbított, az éjjeli
menedékhelyek nyitvatartásához illeszkedő nyitvatartási rendet kellett tartaniuk, illetve minden
napos működést írt elő. Ennek értelmében, 2019. január 1-jétől az intézmény nappali
melegedője, a korábbi munkanapokra vonatkozó hatórás nyitvatartás helyett, minden nap 8 és
18 óra között fogadta ügyfeleit. Mivel a nappali melegedő és az átmeneti szálló egy azon
épületben található, így ez a fajta működés mérhetetlenül leterhelte az intézményt. Az
amortizáció mértéke szemmel látható volt, a folyamatos nyitvatartás mind az épületet, mind
pedig a használt eszközöket megviselte, továbbá a két fő nyolcórás asszisztens kolléga vállalta
a hétvégi napokat is váltásban, így ez számukra is megterhelő volt.
Mivel az átmeneti szálló lakói és a nappali melegedőt igénybe vevők ugyanazokat a
mosó- és szárítógépeket használják, szükségesnek látszott egy korlátozás bevezetése a nappali
melegedő használóinak részéről. Így a nappali melegedő 8 és 15 óra között a „nem a szállón
lakókat” fogadta, de 15 és 18 óra között a szálló lakói vehették igénybe a nappali melegedő
működését. Továbbá hétvégente, a nappali melegedő igénybe vevői nem tudták használni a
mosógépeket, mivel azokat az átmeneti szálló lakóinak tartottuk fenn, hogy aki hétköznap
dolgozik, és nem tud mosni, annak is lehetősége legyen korlátozás nélkül ezt a szolgáltatást
továbbra is igénybe venni.
A fürdési és a melegedési lehetőség folyamatosan, míg a mosási és szárítási lehetőség
feliratkozást követően állt az ügyfelek rendelkezésére. Ezen túl a melegedőbe érkezőknek
lehetőségük van mobiltelefonjaik feltöltésére és hajnyírásra is. Amennyiben szükséges
váltóruhát is tudunk biztosítani. A hozzánk érkező vendégek regisztrációjuk után teát és
péksüteményt vehettek fel, illetve zöldséget és gyümölcsöt. Egy közeli pékségtől évek óta
adományként megkapjuk az előző napról megmaradt péksüteményeket, emellett meleg
egytálételt, melyek a nappali melegedőben kerülnek kiosztásra az ügyfeleink nagy örömére.
A számok azt mutatták, hogy a hétvégi nyitvatartás idején, messze elmaradnak az
igénybevételi számok a szokásos, hétköznapi nyitvatartáshoz képest. Volt olyan hétvégi nap,
amikor nyolc ember vette csupán igénybe a nappali melegedő szolgáltatásait. Ez az egy év,
ezzel a nyitvatartással komolyan próbára tette, mind a szálló lakóit, mind a dolgozókat. A
kihasználtsági adatokat folyamatosan jelentettük. 2020. január 1-jétől kijelölésre kerültek azon
nappali melegedők, melyeknek folyamatos nyitvatartást kell biztosítaniuk, így a nappali
melegedőnk is visszaáll a korábbi, munkanapokon lévő hatórás nyitvatartásra.
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1.3. Helyettesítés
A helyettesítések ebben az évben a 2,5 kolléga megléte miatt nem okoztak gondot. A
problémákat a nappali melegedős asszisztensi és sofőri munkákat egyaránt ellátó kolléga
hosszabb szabadságai jelentették, helyettesítés szempontjából, ugyanis az ő munkaköréhez
hozzátartozik, hogy munkakezdéskor ő megy el az adomány péksüteményért és az
élelmiszermentésért, azokat átvenni. A hosszabb szabadságait így az utcai gondozó szolgálatok
és az intézményvezető beugrásával sikerült megoldani. Erre hosszútávon keressük a megoldást.
1.4. Élelmiszermentés
2017 óta a Magyar Élelmiszer Bank Egyesület élelmiszermentés programjában veszünk
részt. A cél, hogy az élelmiszeradományoknak köszönhetően hozzájussanak ügyfeleink,
vitaminokban gazdag zöldséghez és gyümölcshöz, amit saját jövedelmükből (amennyiben
rendelkeznek egyáltalán vele) nem tudnak megvenni. Ezáltal a társadalom leromlottabb
egészségügyi állapotú emberei is változatosabban étkezhetnek és talán valamennyire
csökkenthetőek a hiányos táplálkozás okozta egészségügyi hatások, melyekkel napi szinten
szembesülnek munkatársaink a hajléktalan emberek körében.
Ügyfeleink a társadalmon belül a legrosszabb egészségi állapotban vannak, így azon túl,
hogy munkatársaink segítik őket a szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, komoly segítség,
hogy a zöldség és gyümölcs adomány által vitaminhoz juthatnak, hisz helyzetükből kifolyólag
ők azok, akikre leginkább jellemző a hiányos táplálkozás.
Az élelmiszermentés következtében minden munkanapon lehetőségünk van átvenni a
közeli Tescoban (Garam u.) az előző napról megmaradt pékárut, illetve a pulton tarthatósági
szempontból már nem kirakható, de fogyasztható állapotú zöldségeket és gyümölcsöt. Továbbá
munkaszüneti napok előtt, záráskor szintén átvehetjük ezeket a termékeket. A nappali melegedő
kollégája megy minden munkanapon reggel a Tescoba, ahol egy adminisztrációs folyamat után
megkapja ezeket a termékeket.
Továbbra is óriási sikere van mind a nappali melegedőt igénybe vevők, mind az átmeneti
szállót használók részéről, és az utcai gondozószolgálat munkatársai is visznek ki belőle az
utcán/kunyhókban élőknek. Olyan vitamindús zöldségekhez és gyümölcsökhöz jutnak hozzá
ezáltal lakóink és melegedős ügyfeleink, amelyeket nem tudnának megengedni maguknak, így
nagy segítséget jelent számukra az egészségük szempontjából is. A könnyen fogyasztható,
előkészítést nem igénylő zöldségeket és gyümölcsöket a nappali melegedőben osztjuk, továbbá
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az utcai gondozó szolgálat munkatársai viszik ki. A főzéshez használható, vagy
körülményesebben fogyasztható zöldségeket és gyümölcsöket pedig az átmeneti szálló lakói
között osztjuk ki minden délután. „Az élelmiszermentés hatalmas pluszt jelent az ügyfeleknek,
rengeteg zöldségre, gyümölcsre tesznek szert, amihez nem igazán jutnának hozzá alapesetben.”
(Tarcsafalvyné Sebők Magdolna, szociális asszisztens.)
A 2019-es évben 27,2 tonna zöldség-gyümölcsöt és péksüteményt tudtunk szétosztani
az alapítvány ügyfelei között.
2018 márciusától egy ismert gyorsétterem-lánc az Élelmiszerbankon keresztül szintén
felajánlja a megmaradt, gyorsfagyasztásos technikával lefagyasztott csirkehúst. Ezek a
termékek 24 óra kiolvasztási idő után, egyszerű melegítés után fogyaszthatóak. Minden héten
hétfőn és pénteken tudjuk átvenni a termékeket. A nappali melegedő és az utcai gondozó
szolgálat ügyfelei kapják a csirkehúst.
Továbbra is elmondható, hogy rengeteg adományt kapunk a lakosságtól, melyek 95%a ruhaadomány.
A 2019-es évben is tartottunk két alkalommal ruhaosztást a melegedőben. Krízisidőszak
után és előtt is. Sajnálatos módon nagyon nagy mennyiségű használhatatlan ruhaneműt is
kapunk, ezeket kénytelenek vagyunk saját költségre elszállíttatni.
1.5. Egészségkonyha
2019 októberétől az Egészségkonyha és a Budapest Bike Maffia projektjének
köszönhetően, előre csomagolt, egytálételeket is tudunk osztani a nappali melegedőt igénybe
vevőknek. Az Egészségkonyha online ételrendelős felületén lehet vásárolni adományba +1
ételt, amit napi szinten kiszállítanak hozzánk, és azt a nappali melegedőt igénybe vevők kapják
meg. Hatalmas segítség ez az utcán élő emberek számára, akik így már napi egyszeri, minőségi
meleg ételhez is hozzájuthatnak melegedőnkben.

2. A nappali melegedő statisztikái
A nappali melegedő a 2019-es évben 364 napon tartott nyitva. Összesen 610 ügyfél vette
igénybe szolgáltatásainkat. Köztük 442 férfi és 168 nő.
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férfi

nő

28%

72%

Az átlagéletkor összességében negyvenkilenc év volt. A legfiatalabb melegedő használó
a hölgyeknél és a férfiaknál is húsz éves volt, míg a legidősebb a férfiaknál nyolcvanhárom,
míg a hölgyeknél nyolcvanegy éves volt.
A tavalyi évhez képest tovább növekedett az újonnan regisztrálók száma. Ebben az
évben 175 fő regisztrált szolgáltatásunkba. 31 fő volt, aki száz napnál többször vette igénybe a
melegedő szolgáltatásait. 147 ember csak egy alkalommal jelent meg nálunk. A melegedő
szolgáltatásait legtöbbször igénybe vevő ember 313 alkalommal járt nálunk az elmúlt évben.
Az átlagos találkozások száma 23,4 találkozás fő/év.
Klienseink közül, a hozzánk visszajutott információk szerint öt fő hunyt el a 2019-es év
során. Tizennyolc alkalommal történt hosszabb ideig tartó kitiltás, ezek általában agresszív
viselkedés vagy verekedés miatt történtek. Két ügyfelünknek született babája, közülük egy
került nevelőintézetbe, egy pedig a nagymamához. Öt olyan ügyfelünk van, akik lakásban
laknak, de annyira kevés a jövedelmük, hogy az itt kapott élelmiszer szinte elengedhetetlen
számukra. Tizennyolc alkalommal történt hosszabb (3-9 hónap) kitiltás verekedés vagy
agresszió miatt.
Szolgáltatásaink közül továbbra is az étkezés, melegedés, fürdés, mosatás a
legkeresettebbek. Emellett az asszisztensek információt és segítséget nyújtanak minden
hozzájuk fordulónak. Az év során több melegedő használónak is segítettek a jövedelme
intézésben, illetve rajtuk keresztül többeknek sikerült bepillantást nyerniük az átmeneti szálló
működésébe, melynek köszönhetően később a felvételi beszélgetés mellett döntöttek.
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3. Utcai szolgálattal való együttműködés
Nagy átfedés van a nappali melegedő használók és az utcai gondozószolgálat által
látogatott emberek között. Az információnyújtás a két szolgálatról kölcsönös, ugyanis igaz,
hogy aki az egyik szolgáltatást igénybe vette, annak a másikra is igénye lehet. Sokszor fordul
elő, hogy a melegedőbe betérő ember mondja el, hogy hol található meg éjszaka, mire lenne
szüksége és ezen információ alapján jutnak el hozzá az utcai szociális munkások, vagy épp
fordítva, a közterületen élő embernek hívják fel a figyelmét utcás kollégáink, hogy milyen
lehetőségek vannak a nappali melegedőben. Az együttműködés az utcai szolgálatokkal
gördülékeny és kölcsönös.

Utcai gondozó szolgálat
1. Működési feltételek és feladatok
Az alapítvány 1998-óta végez utcai szociális munkát Budapest IV. kerületében, ill.
Rákospalota területén, az M3-as autópálya bevezető szakaszáig. Az utcai gondozó szolgálat
működését a törvénynek megfelelve, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján végzi. A
szolgálat az utcai szociális munkát, az ellátási területen, munkanapokon hat órában biztosítja.
November 1-jétől április 30-áig - úgynevezett krízisidőszakban - ez a hat óra, minden
munkanapon a 16 óra és 22 óra közötti időszakot jelentette, de jogszabályi változások
következtében már hetente váltott munkarendben végzik a feladatokat a szociális munkások.
Ennek értelmében délelőttös héten 8 órától 14 óráig, míg délutános héten 16 órától 22 óráig
tevékenykednek. Az ellátási terület minél nagyobb lefedettsége miatt, a szomszédos ellátási
területek utcai szolgálataival írásos megállapodás keretein belül kölcsönös kapcsolatfelvételt,
diszpécser bejelentésre kiszállást és együttműködést vállal a szolgálat. Így a munkavégzés ideje
alatt szolgálatunk a megállapodásban foglalt szolgálatok területeire is riasztható. Az utcai
gondozó szolgálat munkáját az intézményvezető és fenntartó mellett, a régió ellátóinak a
munkáját összehangoló Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata koordinálja.
Az utcai szociális munka feladata az intézményes ellátásból kimaradó, az utcán
életvitelszerűen tartózkodó egyének, családok, csoportok és közösségek részére közvetíteni a
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megfelelő típusú segítséget, a szükséges szolgáltatások elérését szociális, egészségügyi,
pszichés és egyéb problémák megoldásához. Az utcai szociális munka egy másik fontos
feladata, hogy azoknál, akik képesek, vagy képessé tehetők az utcai életmód feladására, a
szociális munka eszközrendszerével és a szolgálat kapcsolati rendszerének felhasználásával,
illetve egyéb lehetőségek felkutatásával megteremtse ennek lehetőségét. Az, hogy kinél mit
jelenthet az utcai életmód feladása, egyénenként változó. Éppen ezért szükséges, hogy az egyén
szükségleteinek, igényeinek felmérése mellett képességeinek meghatározása is megtörténjen.
Ezáltal az utcai gondozó szolgálat feladatai a következők:
•

az ellátási területen, utcán élő hajléktalan emberek segítése,

•

a hajléktalan emberek mentális, fizikai, egészségi állapotának a felmérése, életmódjuk
és szociológiai jellemzőik megismerése,

•

az ismeretlen, újonnan feltűnt ügyfelek megismerése, lakóhelyük, mozgásterük
felderítése,

•

a későbbi együttműködés előkészítése,

•

tájékoztatás, információnyújtás az igénybe vehető szolgáltatásokról, azok feltételeiről,
az együttműködés formáiról,

•

szükség esetén a fizikai alapszükségletek kielégítése (ruhanemű, takaró stb.),

•

az esetleges krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele,

•

alapvető ügyintézésekben segítségnyújtás (iratpótlás, jövedelemhez juttatás, szociális
ellátásokhoz való segítés),

•

információs segítségnyújtás (jogok, szociális ellátások, egyéb),

•

lehetőség szerint az utcai életmód felhagyására motiválás, az erőforrások és lehetőségek
feltérképezésével a társadalmi reintegráció elősegítése.
Az alapítvány utcai gondozó szolgálata az ellátási területet 2019-ben egy Suzuki SX4

típusú gépjárművel biztosította. Ez az év minden munkanapján a rendelkezésére állt, a területet
naponta az autó segítségével járta be. A szolgálat működéséhez szükséges felszereléseket az
alapítvány Fóti úti telephelyén, egy külön, erre a célra kialakított raktárhelyiségben
(konténerben) tudta tárolni, a rendszeresen érkezett ruhaadományokkal együtt. Az ellátottak
részére nyújtott természetbeni juttatásokat (takaró, ruhanemű stb.) nagyrészt lakossági
adományokból tudta biztosítani. A krízisidőszak alatt továbbra is a felszereltség alapját képezte
a már évek óta rendszeresített meleg tea, amelyet a szolgálat munkaidejének kezdetekor
készítettek el a kollegák minden munkanapon. Élelmiszerrel is lehetőség volt segíteni az utcán
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élőknek, ezek rendszeresek voltak az alapítvány átmeneti szállójára beérkező élelmiszer
adományokból, amelyeket a rászoruló, utcán élő hajléktalan emberek részére biztosított a
szolgálat.

1.1. Team
Az utcai gondozó szolgálat idén is, mint az előző években, szoros együttműködésben
dolgozott a szomszédos ellátási területen tevékenykedő Léthatáron Alapítvány utcai gondozó
szolgálatával. Az esetmegbeszélő, kis teamben nem történt változás, a korábbiaknak
megfelelően a kétheti történések, ill. dilemmás esetek adták-adják a gerincét, valamint az
információk megosztása egyéb, munkához kapcsolódó témákban.
Mivel a két szolgálat egynegyed arányú közös ügyfélkörrel bír, szükségszerű az esetek
alapos átbeszélése. A megbeszélésekről minden alkalommal feljegyzés készül. Azok
struktúrája jellegzetes, a szolgálatok beszámolói és azok átbeszélése után, a munkavégzés
egyéb területeit érintő kérdésekről esik szó.
A munkát meghatározza a Menhely Alapítvány diszpécserszolgálatával létrejött
együttműködési megállapodás, melyet évente hosszabbítunk meg, így a szolgálat annak
keretein belül részt vállal a minden hónap első hetében összehívott, a Budapesten működő és a
Menhely Alapítvánnyal szintén megállapodásban lévő utcai gondozó szolgálatokkal közös
megbeszélésen.
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1.2. Szupervízió
A szupervízió továbbra is az egyik nagyon fontos eleme, ill. kiegészítője a szakmai
munkának. Enélkül jóval nehezebb és megterhelőbb lenne a napi feladatok elvégzése. Az oldott
légkör, a szupervízor személye, szakmai felkészültsége, szakértelme mind segítik a szakmai
önismeret fejlődését. Az utcai gondozó szolgálat két tagja, és a Léthatáron Alapítvány utcai
gondozó szolgálatának két tagja közös szupervíziós alkalmakon vesz részt, Gáspár Gabriella
szupervízor segítségével.
1.3. Adminisztráció
Az elvégzett munka adminisztrációs kötelezettségekkel is jár. A napi eseményeket,
intézkedéseket a 2007-től rendszeresített, ”Menedék” elektronikus nyilvántartó programban
kerül rögzítésre. A törvényi előírásnak megfelelően minden ellátottról gondozási lap készül.
Emellett a terepen szerzett információkat kézzel írott naplóba vezetjük fel. A diszpécser
bejelentéseket Excel formátumú dokumentumban rögzítjük.

2. Pályázatok
2.1. „Közterület helyett emberibb körülmények”
A 2019-es tárgyévben négy esetben nyújtottak be pályázatot a Menhely Alapítványhoz
a kollégák. Mindkét esetben kis összegű egyszeri támogatásról volt szó. Egy alkalommal egy
ügyfélnek nagy dioptriás szemüveget készíttetek a támogatásból. Emellett egy, a
hajléktalanságból kiutat talált családnak pedig tűzifa és élelmiszer vásárlásával támogattuk az
önállósodását.
2.2. Személygépjármű
Az alapítvány az Észak-pesti régióban segíti az utcán élőket. Budapest ezen részén az
ügyfelek javarészt erdős területeken, lakott övezetekben és elhagyatott épületekben élnek,
amiknek eléréséhez nagyon hasznos a személygépjármű megléte. Így a szociális munkások teát,
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takarót, ruhát tudnak szállítani részükre, szükség esetén pedig el tudják juttatni az ügyfeleket
egészségügyi vagy szállást nyújtó intézményekbe.
A napi átlagos táv 30-40 km közötti, így ahhoz, hogy a szolgálat munkatársai minden
igénybe vevőhöz el tudjanak jutni, a Suzuki SX4 típusú személygépjármű nélkülözhetetlenné
vált a mindennapi munkavégzésben.
2019 októberében egy sikeres Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósági
pályázatnak köszönhetően, új Fiat Qubo típusú, dobozos autót tudtunk szolgálatba állítani az
utcai gondozó szolgálatnál.
Azonban a Suzuki időközben nélkülözhetetlenné vált a napi működésünkben, az utcai
megkereső munkán túl is a mindennapi adomány szállításhoz.
2.3. Téli krízis
A fejlesztési program jóvoltából nőtt szolgálatunk hatékonysága: a téli hónapokban
tovább segítettük az utcán élő hajléktalan emberekkel kapcsolatos krízishelyzetek megoldását,
elhelyezésük, gondozásuk pedig lehetőséget biztosított, hogy mentális és egészségi állapotuk,
szociális helyzetük javuljon.
A téli krízisidőszakban sokszor olyan problémákkal szembesültünk, melyek azonnali
beavatkozást igényeltek a részünkről. Ez a beavatkozás némely estekben más szolgálatok
(főként egészségügyi) bevonását is igényelte. De előfordult olyan eset is, mikor ez a külső
beavatkozás prevenciós munkával megelőzhető volt. Célkitűzésünk, hogy a területünkön élő
kliensek gyakori látogatásával olyan képet kapjunk mindennapjaikról, életkörülményeikről,
melynek segítségével felkészíthetjük őket a krízisidőszakban várható veszélyekre. A rossz
egészségi állapotban lévő klienseket akár heti több alkalommal vagy napi rendszerességgel
látogatjuk.
A pályázat megvalósításánál nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy az ügyfelek minél
felkészültebben várják, illetve éljék túl a telet. Ez a tájékoztatáson túl természetesen az arra
rászoruló ügyfelek ellátását jelentette – meleg alsóruházattal, cipővel, takaróval, hálózsákkal,
vízálló fóliával. A látogatások folyamán mindig hőálló badellában tárolt meleg teával érkeztünk
ügyfeleinkhez, ezzel is elősegítve a nehéz tél átvészelését. Vitaminnal is támogattuk ügyfeleink
szervezetének erősödését.
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3. Utcai gondozó szolgálat statisztikái
Az alapítvány utcai szolgálata 160 utcán élő ügyféllel foglalkozott a 2019-es évben. Az
utcai szociális munkások hetvenegy helyszínt látogattak meg, összesen 2097 alkalommal, és
negyvenhat új ügyfelet regisztráltak.
A szállításokat tekintve elsősorban egészségügyi állapotban történő romlás miatt volt
szükség a kollégák segítségére. Összesen 147 szállításra került sor a tavalyi évben, melynek
hangsúlyos részében orvoshoz való eljutást segítettek elő a szociális munkások. Az éjjeli
menedékhelyekre (fapadra) való szállítások mindig nagyobb rábeszélést igényelnek, hiszen az
utcán élő ügyfelek tele vannak rossz tapasztalatokkal, előítéletekkel, így inkább akkor kerül
szóba ez a lehetőség, amikor lehűl a levegő, és a szabadban való kinti lét már nem tűnik annyira
vonzónak.
A legidősebb ügyfél egy hetvennyolc éves úr, míg a legfiatalabb ügyfél egy-egy
tizenkilenc éves nő és férfi volt. A látogatott ügyfelek átlag életkora negyvenkilenc év.

25%

75%

férfi

nő

A legtöbbet látogatott ügyféllel az év során 139 alkalommal találkoztak kollégáink.
Átlagosan egy fővel, tizenhárom alkalommal találkoztak, de ebbe beletartoznak azon ügyfelek
is, akikkel az első találkozást nem követte több. Egy olyan kliens van, aki az utcai gondozó
szolgálat működése óta az ügyfélkörünkhöz tartozik, sajnálatos módon ő a 2019-es évben
elhunyt. Azokat a szolgáltatásokat nézve, amik elősegítették az ügyfelek lakóhelyükön
maradását, komfortosítását, látható, hogy az élelmiszer osztása, - ami javarészt teaosztásból,
péksüteményosztásból állt -, volt a legnépszerűbb szolgáltatás, amit igénybe vettek.
Ezen kívül nagy népszerűségnek örvend a ruhák pótlása, illetve a takarók osztása is,
főleg a hidegebb idő beköszöntével.
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Élelmiszer, tea

Egyéb típusú segítségnyújtások

Orvoshoz szállítás

Ruhapótlás

Takaró

Hajléktalan igazolvány

Vitamint, gyógyszer

Lábadozóba szállítás

Fertőtlenítésre szállítás

Mentő hívás

Éjjeli menedékhelyre szállítás

Az utcai gondozó szolgálat igyekezett minél szélesebb körű segítséget nyújtani az
ügyfelek életét érintő hivatalos ügyintézések, segélyezések, leszázalékolások ügyében. Az
iratpótlások alkalmával, a szociális munkások segítséget nyújtottak az elveszett, hiányzó
személyes okmányok beszerzésében (személyi igazolvány, lakcím igazolvány, születési-,
házassági- vagy halotti anyakönyvi kivonat, iskolai bizonyítvány, munkaviszony igazolás, TAJ
szám, adókártya, költségmentességi igazolás, hajléktalan igazolvány). A hajléktalan emberek
részére igényelhető segélyezési formák kérelmezési, jogosultsági módjáról is informálták az
ügyfeleiket a kollégák. Az ügyfelek részéről a leggyakrabban igényelt átmeneti segély típusok:
„krízis” települési támogatás, munkaképtelen hajléktalan emberek települési támogatása,
rendszeres ellátást kérelmezők települési támogatása, néhány esetben a munkába állási
támogatás. Lakcímtől függetlenül, szinte az összes kérelmező esetében igazolást kellett
biztosítani az ügyfél részére, legitimmé téve ezzel a hajléktalanságát, rászorultságát. Sok
esetben igényelte az ügyfél a szociális munkás kíséretet, ügyintézési típustól függetlenül.
Rendszeres jövedelemhez juttatás tekintetében az öregségi nyugdíjigény beadásával, e kapcsán
a hatósági eljárás nyomon követésével sikerült néhány ügyfél ellátáshoz segítése.
Az ügyfélkör egészségi állapota a korábbi években tapasztaltaktól kevésbé tér el. A
nappali melegedő működése sokat segít az oda látogató ügyfelek higiénés szükségleteinek a
kielégítésében. Az utcai gondozó szolgálattal kapcsolatban álló kliensek több, mint fele
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használja rendszeresen a melegedő nyújtotta tisztálkodási, mosási és étkezési lehetőségeket. A
tapasztalatok

szerint

lényegesen

kevesebb,

az

elsősorban

az

elhanyagoltság

következményeként kialakuló bőrbetegségben vagy élősködők által okozott fertőzésben
szenvedő ügyféllel való találkozás. Nagyobb fokú fertőzöttség esetén a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat által működtetett fertőtlenítő állomás igénybevétele jelent megoldást.
A munkavégzés során nagy figyelmet fordítunk az ügyfelek mentális és fizikai
állapotának a felmérésére, tájékoztatásra, indokolt esetekben a minél előbbi szakszerű
segítséghez való juttatásra. Több, egészségügyi problémái miatt kevésbé mobilis ügyféllel
foglalkoztak a szolgálat szociális munkásai. Őket betegségeik kivizsgálása miatt, vagy
szakorvosi, háziorvosi kontroll vizsgálatok okán volt szükséges kísérnie a munkatársaknak. A
téli időjárás viszontagságai miatt előforduló egészségügyi problémák kialakulása –
tüdőgyulladás, fagyási sérülések, kihűlés – szerencsére csak néhány ellátott esetében jelentettek
problémát. Mindegyik esetben, az ügyfél együttműködése mentén, akut helyzetének
beláttatásával, időben sikerült az ellátást biztosítani.
2018. október 15. volt a napja, hogy a már korábban is létező szabálysértési törvény
módosítására került sor. Bár a törvény hatályban van, tényleges intézkedés, ismert ügyféllel
szembeni eljárás nem történt az ellátási területen. Látszólag a szankciókat kezdeményezhető
szerv is humánusan áll a szabálysértési törvény betartatásához.
3.1. Esetleírás

E. az alapítvány utcai gondozó szolgálatának 2005-től kezdődően ügyfele. Több,
különböző helyszínen is élt az ellátási területen belül. Főként kunyhóban, ritkábban sátorban.
Jellemzően aktuális élettársával, vagy hajléktalan sorstársai közvetlen közelében, kisebbnagyobb csoportok tagjaként. 55 éves. Volt egy hosszabb időszak, amikor élettársával egy
ismerősüknél laktak szívességből, majd szakításuk után E. B-típusú éjjeli menedékhelyen lakott
hosszabban, ez nagyjából másfél év volt összesen. 2017 nyarán ismét utcára került, majd
néhány hónapra visszaköltözött a korábban is használt BMSZKI Váci úti Éjjeli
Menedékhelyére. 2018 tavaszán innen kikerült, azóta folyamatosan közterületen, kunyhóban
él. Családi kapcsolatai mára teljesen megszakadtak. Szülei már régen elhunytak,zömében
nagymamája nevelte, a XX. ill. a XIII. kerületben. Korán, az általános iskola elvégzése után
munkába állt. Szeretett volna kórházban, nővérként dolgozni, ezt gyakran emlegeti, de ahogy
mondja, nehéz a feje, nem tudott továbbtanulni. Munkahelyei közül legtöbbet a MAHART
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kézbesítői pozícióját emlegeti, ahol nagyon szeretett dolgozni. Ezen kívül takarítói állásokban
tevékenykedett. Az elmúlt öt évben több munkaviszonya volt, dolgozott utcaseprőként,
valamint takarítóként. Ezek jellemzően közepes hosszúságúak voltak. Viszonylag korán férjhez
ment, egy lánya született, akivel nincsen semmilyen kapcsolata. Házassága válással végződött,
de jóban maradt volt férjével, aki azóta már elhunyt. Jellemzően párkapcsolatban élt mindig, az
utóbbi két évben egyedül volt. Van ugyan egy társa valamivel több, mint fél éve, de nem élnek
együtt. Egészségügyi problémái az évek során fokozódtak. Néhány évvel ezelőtt, régóta
fennálló hasi sérvét meg kellett műteni. Valamiért ehhez köti bélrendszeri problémáját –
időszakos széklettartási nehézségek – melyhez az idő múlásával igen gyakran extrém fokú
inkontinencia is társult. Nagyjából három éve kezdődött ez a mindennapjait, munkavállalását
alapjaiban meghatározó egészségügyi probléma. E. alkoholfüggő, azonban ő maga
következetesen tagadja, hogy alkoholfogyasztása problémás lenne. A külső szemlélő számára
nyilvánvaló, hogy rendszeresen iszik, s bár ritkán részegedik le igazán, nagyon is lehet, hogy
idült

alkoholfogyasztása

okozta

idegrendszeri

leépülés

következtében

inkontinens.

Véleményem szerint ehhez köthető kissé kritikátlan viselkedésmódja, valamint alapvetően
felületes érzelmi hozzáállása és bizalmaskodó magatartása is. Egyértelműen fontosak számára
a személyes kapcsolatok, látszik, hogy szeretne kötődni, fontos számára a pozitív visszajelzés,
és ő maga is szívesen fejezi ki érzéseit mások felé, azonban érzelmei legtöbbször nem mélyek,
nem tartósak. Nem kötődik szorosan. Lehet, hogy ez valamely gyermekkori sérüléséből
eredeztethető alapvetően, de szinte bizonyos, hogy rendszeres alkoholfogyasztása is leépítette
valamelyest az évek során személyiségének ezt a részét. Érzelmei széles amplitúdón mozognak
sokszor egészen rövid időn belül. Lényeges számára, hogy legyen mellette társ, vagy legalább
néhány barát a sortsársak közül. E. látszólag szívesen alkalmazkodik másokhoz, saját igényeit
nagyon gyakran háttérbe szorítja, melyből hosszú távon feszültség és konfliktus adódik.
Nehezen védi meg az érdekeit, gyakran nem is sikerül és hátrányba kerül. Párkapcsolataiban ha
nem is extrém módon, de alapvetően bántalmazták partnerei. Néha értetlenül meg is jegyezte,
hogy nem érti, nem rossz ember ő, de fel nem háborodott különösebben. Tekintélyszemélyekkel
– egészségügyi személyzet, szociális munkás, felettes, munkáltató stb. – legtöbbször nem képes
partneri viszonyt létesíteni, alárendeli magát, közvetett úton próbál kommunikálni, konfliktus
esetén pedig szinte mindig magában keresi a hibát, könnyen megtorpan, elkeseredik. Sok
esetben gyerekesen viselkedik, mint akinek segítségre van szüksége a legalapvetőbb, legapróbb
dolgokban is. Nagy igénye van arra, hogy beszélhessen magáról, mindarról. ami történik vele,
és sok esetben nem lehet konstruktív beszélgetést folytatni vele, mert egyszerűen nem figyel
oda beszélgetőpartnere mondandójára. Így pedig nehéz vele hosszú távú terveket létrehozni.
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Együttműködő – leginkább megfelelni akaró –, de hosszú távon nem kitartó és kilátásait
alapvetően befolyásoló tényekben – alkoholfogyasztás –, nem kommunikál egyenesen. Ha
reálisan is látja magát, felénk, segítői felé nem tudja ezt felvállalni. Rendszeresen igyekszünk
ezt a valószínűleg az ivás miatti szégyenérzetből fakadó játszma helyzetet megtörni,
mindezidáig nem jártunk sikerrel. Többször javasoltunk már neki rehabilitációs kezelést, ahol
professzionális segítséget kaphatna a leszokáshoz leginkább arra utalva, hogy mindennapjait
megkeserítő vizelettartási gondjai megoldódhatnának, azonban ő elzárkózik ettől. Alapvetően
szoros és jó kapcsolatot tartunk fenn E.-el. Igyekszünk leépült szociális készségei közül az
önállóság visszaszerzésében segíteni őt. Próbáljuk őt olyan helyzetekbe hozni, amelyekben
kompetensnek, döntésképesnek, önállónak érezheti magát, bár gyakran nem könnyű nem
helyette elvégezni dolgokat, olyan gyámoltalanul tud viselkedni. Tapasztalható azért fejlődés.
Kezdetben pl. legtöbbször segítséget kért orvosi vizsgálatokon való részvételhez, ma ezt már a
legtöbb esetben önállóan intézi. Egy az életében jelentős és fontos szerepet játszó területen –
egészségügyi ellátás – gyakorlatilag önállóan tevékenyekedik. Hivatali ügyintézésben is némi
iránymutatás után sikeresen jár el ő maga. Önálló lakhatást minden bizonnyal már nem fog
tudni fenntartani ha továbbra is csak sodródik a mindennapokban és nem foglalkozik
behatóbban

egészségügyi

problémáival,

mert

így

munkavállalása

is

kérdéses.

Hajléktalanságára a megoldást esetleg egy megbízhatóan, folyamatosan dolgozó, őt valóban
szerető, nem alkoholbeteg partner megtalálása jelenthetné, amire ebben a miliőben nem sok
esély mutatkozik. Vagy ha őszintén szembe nézne saját magával. Jelen helyzetében legfeljebb
a már említett B-típusú éjjeli menedékhelyre tud majd szintet lépni a kunyhó felől. (Seidel Nóra,
szociális munkatárs.)

Össz-szervezetileg
1. Nagy team
A szociális munkás stáb minden tagjának kötelező a „nagy teamen” való részvétel, ami
az alapítvány minden részlegét érinti. Ezeken a megbeszéléseken az alapítvánnyal szoros
együttműködésben dolgozó Léthatáron Alapítvány illetve a Baptista Szeretetszolgálat REVIP
Szálló vezetői és szociális munkásai is részt vesznek. Kéthetente megbeszéljük, hogy mik
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történtek az elmúlt időszakban a különböző intézményekben. Ezen alkalmakkor van lehetőség az
esetleges közös kliensekkel történt dolgok megbeszélésére is. A nagy team funkciója 2019
áprilisáig nem változott. Mivel a szakmai döntések a kis teameken, illetve a vezetői teameken
születnek meg, funkciója továbbra is értekezlet jellegű volt.
Épp emiatt merült fel az igény, hogy a nagy team fóruma és funkciója megváltozzon. A
vezetői elvonuláson megbeszélve arra jutottunk, hogy májustól új működés lép életbe. A kétheti
alkalmak helyett, havonta egyszer találkozunk csupán, azonban ezen alkalmakkor, az ott lévő
kollégák két csoportra oszlanak és, akár mindhárom, akár csak egy-egy szervezetet érintő
problémáról, dilemmáról, konfliktusról, történésről beszélnek. Ezt követően a nagy team utolsó
húsz percében, megosztjuk egymással, hogy mire jutott a két külön gondolkodó csoport.
A témákat előre megfogalmaztuk az első alkalommal, melyeket folyamatosan bővítünk.
Mindig másik team hozza az épp aktuális témát, ami leginkább őket érinti. Mindkét csoportnak
az akkori teamből van csoportvezetője, aki koordinálja a csoport működését.
Az eddigi visszajelzések alapján, az új nagy team sokkal inkább közelebb áll a
kollégákhoz, hisz így megismerhetik egymás véleményét bizonyos szakmai dolgokról. Lehet
szakmai vitákat is folytatni és nagy segítséget nyújthat a témahozónak a más intézményben,
más ellátásban dolgozó kolléga szempontja, aki esetlegesen nem kapcsolódik a dilemmához,
így kívülről nézve van rálátása egy-egy dologra.
„A közös gondolkodás egy-egy témáról, számomra inspiratív és kifejezetten érdekes.
Kíváncsian veszek részt ezeken az alkalmakon, néha megerősítést kapok egy-egy dilemmámban,
vagy rávilágít munkám bizonyos területeire a kollégáktól kapott új nézőpontok és irányok által.
A szupervízióhoz hasonlóan ezek az ülések kiemelkedve a heti munkavégzésből lehetőséget
adnak a megállásra, körültekintésre, összegzésre, mik a céljaim, merre tartok, hogyan jutok el
oda.” (Seidel Nóra, szociális munkatárs.)

2. Vezetői
2.1. Elvonulás
Az idei vezetői elvonulás februárban volt, de most egy naposra sikeredett. Itt a három
szervezet két igazgatója, illetve három intézmény vezetője vett részt, a tavalyi évhez hasonlóan.
Ezeken a megbeszéléseken a vezetői megbeszélések tematikáját követve, de mélyebben bele
tudtunk menni a stábokat, személyeket, történéseket illetően egy-egy témába. Illetve olyan
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dolgokat is volt idő megbeszélni, amik hosszabb távon alakítják az esetleges működésünket.
Továbbra is szükséges lenne erre évente időt szakítani.

3. Vezetőképző
A szociális szakvizsga 2018-as eltörlését követően, a szociális vezetőképzés lépett a
helyébe. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységet végző, vezetői megbízással rendelkező személyek képzésének rendszere a
szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott. Az
újonnan bevezetett, kötelező képzés a feltétele a vezetői megbízásnak. A korábbi egyszeri
szakvizsga helyett, egy olyan képzési rendszer kialakítása volt a cél, ami egy szélesebbkörű, a
vezetési elméletekhez kapcsolódó ismeretet nyújt, interaktív képzés keretében, egy elméleti,
specifikus képzési terület tudásanyaga helyett. A vezetőképzést követően, két évente megújító
képzésen kell részt venni.
Intézményvezetőnk, 2019. március 1-jén sikeres vizsgát tett mestervezető képzésen.

4. Továbbképzések
Már korábban megfogalmazódott a kollégák körében, hogy jó lenne egy olyan
gyakorlati és elméleti tudással rendelkezni, amely az egészségügyi helyzetekre való reagálásra
készít fel bennünket. Az Országos Mentőszolgálatot megkeresve, 2019. május 29-én egy olyan
képzésen vehettek részt az alapítvány és a hozzá kapcsolódó két szervezet munkatársai, mely
tartalmazott egy alapfokú elsősegélynyújtó tanfolyamot, egy alapszintű újraélesztés képzést, és
emellett egy olyan része is volt a tanfolyamnak, mely a kérésünkre, kifejezetten a hajléktalan
emberek körében, gyakrabban előforduló egészségügyi problémákat, azok felismerését és az
arra reagáló segítségnyújtást foglalta magában. A részt vevő kollégák megtanulták használni a
defibrillátort is. Nagyon hasznosnak bizonyult minden résztvevő számára a képzés. „Jó
kezdeményezés volt a stáb tanfolyami részvétele. Fontos az elviekben meglévő ezen
egészségügyi ismereteinket feleleveníteni, aktualizálni, hiszen a munkánk során számtalanszor
találkozhatunk olyan akut helyzettel, ahol életet menthet a szakszerű beavatkozásunk.” (Csicsák
Gábor, szociális munkatárs.)
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5. Csapatépítők
5.1. Charity Fest
Május 18-án került megrendezésre a Dürer-kertben a Budapest Bike Maffia által a II.
Charity Fest – adományfesztivál, ahol civil szervezeteket és forprofit szervezeteket próbáltak
összehozni egy nagy majálisszerű ünnepség keretében. Volt főzőverseny, és a civil
szervezeteknek lehetőségük volt sátrakban bemutatkozniuk az érdeklődőknek. Erre az
alkalomra az alapítvány stábja által készített interaktív társasjátékot vittük, mely csoportosan
és egyénileg is játszható. A játékosok megismerhetik az alapítványaink által működtetett
intézményeinket játékos formában, továbbá olyan mindennapi problémákkal szembesülnek,
mellyel a mi hajléktalan klienseink is kénytelenek megküzdeni. A társasjáték része továbbá egy
kérdőív, melyben érdekességeket tudhat meg a kitöltő a magyarországi hajléktalan ellátás
történelmével kapcsolatosan, továbbá egy "szocio-szleng", amin keresztül a szociális szakmai
szlenget próbáljuk közelebb hozni a laikus érdeklődőhöz.
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5.2. Közös lábos
A Közös Lábos programban, a
budapesti Szimpla Piacon, minden
héten

más-más

civil

szervezet

képviselői főznek a piacon kapható
alapanyagokból, rendszerint egy húsos
és egy vegetáriánus fogást. Az itt
készülő ételeket adományért cserébe
kóstolhatták, az adományt pedig az
aktuális

szervezet

kapja

céljai

megvalósításához. Május 26-án sikerült
részt vennünk ezen az programon.
Önkéntesek segítségével 100-100 adag
ételt főztünk és adtunk el. Minden
alapanyag kifizetése után 132.000.- Ft
volt a befolyt összeg, amit kerti
bútorokra és biciklitárolóra szeretnénk
fordítani.

5.3. Szentendre
November 18-án az átmeneti szálló és a nappali melegedő stábja egy napos
csapatépítőre utazott Szentendrére, ahol paintball csatákban tehettük próbára magunkat, majd
ezt követően ebédeltünk közösen egyet, majd sétáltunk a városban. Ha csak 1-1 napra is az
évben, de ezeknek az „összetartásoknak” nagy jelentősége van, és új erőt tud adni a
mindennapokhoz. „A csapatépítő elvonulások és a közös főzések nagy élményt jelentettek
számomra. Nagyon szívesen vettem részt benne. A hangulat jó volt, közelebb kerültünk
egymáshoz.” (Rebák István, szociális asszisztens.)
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5.4. Kollégák évfordulója
A 2019-es év egy kolléga számára kerek évforduló volt, az itt eltöltött évek száma miatt.
Nappali melegedős kollégánk tíz éve erősíti alapítványunk stábját. Az ő munkájának a
megünneplése egy gesztus, ami a stáb részéről kifejezi az összetartást és egyfajta hálát és
köszönetet is a mindennapok küzdelmeiért.

6. Magyar Élelmiszer Bank
A 2017-es szerződéskötést követően a napi áruházlánci élelmiszermentésen túl,
lehetőségünk van az Élelmiszer Bank belső pályázatain is részt venni, illetve évente több
alkalommal is kapunk úgynevezett kiajánlásokat, amikor a központi raktárba egy-egy
termékből nagyobb mennyiség érkezik, és ezek átvételére, illetve kiosztására lehet pályázni. A
2019-es év során, több kiajánlást is fogadhattunk, melynek keretein belül mindhárom
intézmény ügyfelei, olyan termékekhez juthattak hozzá, mint pl: kukoricakonzerv, csokoládé,
kávé, mikrózható egytálételek, üdítők, zabkása, puding, fűszerkeverék, joghurt.
A fentieken túl, szintén belső pályázat keretében, két alkalommal is volt lehetőségünk
irodabútorokra pályázni. Egy nagy cég, aki új helyre költözött, az Élelmiszer Bankot kereste
meg azzal, hogy a régi, de még használható irodabútorait eladományozná, és ezekre lehetett
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pályázni azoknak, akik az Élelmiszer Bankkal szerződésben állnak. Ennek köszönhetően
tudtunk hozzájutni többek között: irodai székekhez, tárgyalóasztalokhoz, fogasokhoz, gurulós
kisszekrényekhez. Óriási segítség volt ez számunkra, mert ekkora beruházás komolyan
megterhelné a költségvetésünket, így azonban a pályázatnak köszönhetően, mind a negyvenkét
lakónknak van egységes éjjeli szekrénye és a társalgó bútorait is le tudtuk cserélni.

7. Kisegítő személyzet
7.1. Közfoglalkoztatottak
Az intézmény takarítását közfoglalkoztatott munkavállalókkal láttuk el idén is. Az év
során öt fő takarító fordult meg náluk. Őket a Haller utcai munkaügyi központon keresztül
tudjuk foglalkoztatni. Mindegyik közfoglalkoztatott munkavállalónk hajléktalanként
dolgozott intézményünkben. Volt, aki utcáról/kunyhóból járt be dolgozni, volt, aki a közeli
intézmények valamelyikében lakott. Rövidebb és hosszabb, sikeresebb és kevésbé sikeres
együttműködések voltak ezek. Azonban az összességében elmondható, hogy ekkora havi
jövedelemből nem lehet tisztességesen megélni, és az utcáról való munkába járás is lehetetlen
hosszútávon. Igyekeztünk, hogy ne csússzon össze a munkaadás az esetkezeléssel, de mivel
ugyanolyan problémákkal kellett szembesülniük a munkavállalóknak, mint a klienseinknek is,
így nehéz volt a kettőt szétválasztani.
7.2. Karbantartó
Be kellett látnunk, hogy a karbantartói poszt, nem az a munkakör, amit üzembiztosan
meg tudunk oldani közfoglalkoztatottakkal. A villanykörte cseréken túl, folyamatosan vannak
olyan feladatok az intézményben, amik az amortizációból adódnak, és nem tudtunk olyan
közfoglalkoztatott munkavállalót találni, aki ezekhez a feladatokhoz értett. Emiatt
folyamatosan szakembereket kellett hívnunk a különböző munkákra. Ennek következtében
fogalmazódott meg az igény egy piaci alapon dolgozó, karbantartó kollégára. Heti négy órában
elegendő az intézménybe egy olyan szakember, aki minden felmerülő problémát a
kompetenciájának megfelelően tud kezelni, így olyan embert kerestünk, akinek a főállása
mellett egy jó keresetkiegészítő a heti egy nap munka. 2019-ben két fő dolgozott nálunk ebben
a munkakörben, és reméljük, hogy a jelenlegi kollégával a továbbiakban is hosszútávon tudunk
együtt dolgozni.
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7.3. Közérdekű munkások
2019. október 31-én együttműködési megállapodást írtunk alá a Budapest Főváros
Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával, közérdekű munka büntetés
végrehajtása érdekében történő foglalkoztatásról. Ezen megállapodás célja, hogy azok az
emberek, akiket egy szabálysértési eljárást követően közérdekű munkára ítéltek, a közösség
érdekében olyan munkát végezzenek, ami hasznos egy adott intézmény számára.
Első körben négy főt szeretnénk fogadni, olyan munkálatokra, amiket akár
szakképzéssel, akár anélkül el tudnak végezni intézményünkben. Cél az intézmény teljes
kifestése, apróbb villanyszerelési munkálatok, kerti munka, és az adományos konténer
rendberakás és rendben tartása. Remélhetőleg ennek a „programnak” a keretén belül olyan
ingyen munkaerőhöz jut intézményünk, mely által az amortizáció és a kollégák plusz
munkavégzése is csökkenthető.

Ránézés a 2018-ban megfogalmazott jövőbeni tervekre
A szakmai elvonulások, konferenciák, csapatépítők mind-mind hozzájárultak ahhoz,
hogy hosszútávon egy jól együtt dolgozó stáb tudjon kialakulni a szállón. Ez egy soha meg nem
álló folyamat, de azt gondolom az országos szakemberhiány ellenére is jól állunk e téren.
A nappali melegedő tekintetében továbbra is elsődleges cél lenne annak kiszervezése a
Fóti út 4 szám alól. A folyamatos nyitvatartás következtében még inkább tapasztalhattuk, hogy
ez a fajta zsúfoltság, élhetetlenné teszi az átmeneti szállón lakók részére a mindennapokat.
Rengeteg előnnyel járna, ha sikerülne más ingatlanban elhelyezni a melegedőt. A
kiszervezéssel az átmeneti szállón lakók élete is egyszerűbbé válna. Jelenleg bizonyos
szolgáltatásokat csak időkorláttal tudnak igénybe venni. A nappali melegedő használóknak is
jobb lenne egy erre alkalmasabb helyen, ahol akár egyszerre többen, kényelmesen le tudnak
ülni, melegedni és megenni az ételt. Sajnos ezt a 2019-es évben sem sikerült megvalósítanunk,
azonban történtek előre lepések, még ha azok egyelőre láthatatlanok is.
A ház műszaki állapotát tekintve folyamatos karbantartásra szorul. A sok éves keresést
követően, talán elmondható, hogy ebben az évben ezt sikerült megoldanunk, az ezermester
karbantartónk megtalálásával.
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A konzorcium és a régóta a hajléktalan ellátásban cirkuláló lakók mentén felmerült,
hogy az átmeneti szállóra való bekerülés feltételeit megváltoztatnánk és ezáltal a célcsoportot
is. A szállóra való bekerülés feltétele az épp aktuálisan utcán vagy éjjeli menedékhelyen élés
lenne. Rengeteg szálló van, ahová kifejezetten azokat a nem problémás lakókat „mazsolázzák”
ki, akik átmeneti szállóról, átmeneti szállóra mennek és folyamatosan cirkulálnak a
rendszerben, ismerve a „játékszabályokat”. Mi szeretnénk nyitni azok felé, akikkel ugyan több
a munka, de sokkal inkább rászorulnak egy átmeneti szállós elhelyezésre, mint az évek óta a
rendszerben lévők. A konzorcium adta lehetőségeknek köszönhetően a 2020-as évtől
szeretnénk, ha az összes férőhelyünk tekintetében olyan lakóink lennének, akik utcáról
kerületek be az intézményes ellátásba.

Tervek a 2020-as évre
Átmeneti szálló:
-

konzorciumi férőhelyek számának további növelése

-

csoportok bővítése igény szerint

-

további nyitás a közterületen élők felé

-

szorosabb együttműködés a környező utcai gondozószolgálatokkal, és más
intézményekkel

Nappali melegedő:
-

kiszervezés az átmeneti szálló épületéből

-

kollégák helyettesítésének megoldása

-

nyugdíjba vonuló kolléga pótlása

-

igényfelmérés a nappali melegedőt használók körében

-

szolgáltatások bővítése

Utcai gondozó szolgálat:
-

stábépítés

-

továbbképzések

-

szorosabb együttműködés az integrált intézmény keretein belül
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