A Szociális Szakmai Szövetség hírlevele
IX. évfolyam, 1-2. szám 2003. január-február
BEKÖSZÖNTŐ
A hajléktalan ellátás területén dolgozó szakemberekről bizton állíthatjuk, hogy mindig igyekeztek a lehető legjobban megfelelni annak a
„megbízatás”-nak, amit a közösség rájuk rótt.
Munkájuk során számos olyan probléma merül fel, melyet saját eszközeikkel megoldani ugyan nem tudnak, de megfogalmazni igen. Ilyen
például a szegénység, munkanélküliség, lakástalanság, alkoholizmus,
betegségek, a családok helyzete. Ilyen helyzetekben sokszor csak a remény marad … arra, hogy lassan, kis lépésekben oldódik a baj.
A hajléktalanság az a csepp a tengerből, amely magában hordozza az
óceán minden tulajdonságát: az országban felvetődő összes probléma,
nehézség mind a hajléktalanok táborába taszíthatja az embereket.
Ha a segítő folyamatot megpróbáljuk végigelemezni, mindenütt találhatunk javítani valót. S már az első lépésnél felmerül az örökzöld kérdés: vállalja-e az állam a szükséges költségeket? S ha igen, milyen mértékben.? Vajon mire elegendő az a pénz, amit a hajléktalanokat ellátó
szervezetek kapnak? Pillanatnyilag arra sem, hogy eleget tegyünk törvényi kötelezettségünknek, és az előírt szakmai létszámot foglalkoztassuk.
Az ellátás végső felelőssége az önkormányzatoké. De komolyan vehető-e ez a felelősség, ha a feladat-meghatározás csak az intézmény-működtetést jelenti, de hogy mekkorát, és milyen feltételekkel, az nincs
meghatározva. Az önkormányzati lelkiismeret pedig lehet tág is, meg
szűk is. S ahol civil szervezetek kapcsolódnak be az ellátásba, ott sem
szűnik meg az önkormányzat ellátási és koordinálási feladata!
A pénzszűke a szervezeteket és a hajléktalanokat egyaránt ügyeskedésre (hogy szalonképes kifejezést használjak!) készteti. Lehet, hogy
100%-os feladat-támogatás mellett kevesebb lenne a nyilvántartott hajléktalanok száma? Talán. Akkor talán esélye lenne annak is, hogy egy
kliens, egy szervezetnél horgonyozzon le. Ma még „túra-szerűen” vándorolnak az ellátott emberek egyik szervezettől a másikig. Mindig tudják, hogy hol van ruhaosztás, hol kaphatnak reggelit, stb.
Úgy érezzük, hogy a mi munkánk az összes szociális tevékenység közül talán a legnehezebb, de koránt sincs ekként számontartva. Nem érezzük, hogy nehézségeinket megfelelően elismernék és számon is tartanák. Pedig napi munkánkat akkor tudjuk megfelelően ellátni, ha
„több ember”-ként dolgozunk egyszerre: ha étkeztetési, egészségügyi,
pénzügyi, jogi, műszaki, közlekedési, lelkészi, pedagógusi, stb. felkészültséggel is rendelkezünk. Az évente kapott, aprólékos ellenőrzések
pedig nemcsak a szabályzatokat, hanem a szakszerű végrehajtást is firtatják.
Most mintha jó szelet kapott volna a „hajónk”. Még a végén azt is
megérjük, hogy a szakmánkban megkérdeznek bennünket, s el is fogadják javaslatainkat a törvény- és rendelet alkotásban.
(VARGA SÁNDOR)
(aveabvarga@vnet.hu)
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Bemutatkozik a:

dosítása -, a szakmában keletkezett dilemmák megoldása - újragondolása joggal igényli a hajléktalan-ellátásért tevékenykedő
civil szervezet érdekvédelmi és szakmai munkavégzését. A
„HAJSZOLT” Egyesület az eddigi tevékenysége alapján minden valószínűség szerint meg fog felelni ezeknek az új kihívásoknak.
Sütő Csaba

„HAJSZOLT” Egyesület
A történetiségében több mint 10 éves múltra visszatekintő
„HAJSZOLT” Egyesületet 1992. április 8-án, Szolnokon alapították a hajléktalan-ellátásban
tevékenykedő
szakemberek. Az azóta
eltelt időszakban az Egyesület több fontos
fejlődési fokon és átalakuláson ment keresztül.
A Magyarország teljes
területére kiterjedt szerveződés önálló közhasznú szervezetként
végzi munkáját.
A „HAJSZOLT” Egyesület Alapszabálya szerint, céljaink és
feladataink a következők szerint foglalhatók össze:
Legfontosabb célként a hajléktalan-ellátással kapcsolatos érdekképviselet jelölhető meg, ezen belül külön figyelmet fordítunk a
hajléktalanná vált és a hajléktalanná válás veszélyének kitett személyek
érdekeinek védelmére. Természetesen a hajléktalanokkal foglalkozó szakemberek érdekképviselete is fontos az Egyesület tevékenységében. Az érdekképviseletben kiemelt szerepet játszik a speciális szakmai érdekek megjelenítése.
A fenti tevékenységet az országos regionális és helyi kezdeményezések nyomán szerveződött megmozdulások és rendezvények véleményformálásában, tudatos szakmai képzései során
végezzük. Tartalmi szempontból nézve: a témakörök széles
spektrumát feldolgoztuk, a társadalmi előítéletek oldásától
kezdve, az oktatáson át, a jogszabályok módosításával kapcsolatos álláspontok kifejtéséig.
Az Egyesület tagsága elsősorban a hajléktalan-ellátás területén
tevékenykedő személyekből, illetve önálló jogi személyiséggel
rendelkező szervezetekből rekrutálódik. Megjegyzendő, hogy az
utóbbiak számára tagsági viszony létesítésére csak az elmúlt évtől van mód, így tehát a pártoló és tiszteletbeli tagok mellett a
jogi személyiséggel rendelkező szervezetek is lehetőséget kaptak tagsági viszony létesítésére. A rendelkezésre álló adatok szerint Egyesületünkben már több mint 300-an rendelkeztek tagsági viszonnyal. A jelenlegi taglétszám: 140 fő. A számszerű adatok mellett a tagság megoszlása tekintetében megfigyelhető a
vidék teljes körű reprezentációja.
Az ország határain belül tevékenykedő Egyesület lehetőségeihez mérten igyekezett nemzetközi kapcsolatokat is kialakítani.
1998-ban, több mint 30 szakemberből álló munkacsoport egyhetes angliai tapasztalatcserén vett részt. Egyesületünk tagja az
európai hajléktalan-ellátók ernyőszervezetének a FEANSZTAnak. Épülő nemzetközi kapcsolataink részeként a közeljövőben
közös szakmai projektben dolgozhatnak a „HAJSZOLT” Egyesület tagjai az osztrák kollégáikkal.
A rendszerváltás óta eltelt időszakban szociális ellátások differenciált kiépülése mellett a hajléktalan-ellátás is megerősödött.
A szabályozás folyamatos finomítása - ezt mi sem bizonyítja
jobban, mint az 1993. III. törvény 40 alkalommal történő mó-
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! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! FELHÍVÁS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS
TERÜLETÉN DOLGOZÓKHOZ

Kedves Kolléganők és Kollégák!
Amióta nem jelenik meg a „HAJSZOLT” Egyesület lapja,
minden fórumon szóvá teszi valaki, hogy nincs sajtónk.
Viszont már elég hosszú ideje a mi rendelkezésünkre is áll
a „HÁLÓ”. A „HAJSZOLT” Egyesület megbízásából
magamra vállaltam a lapkészítés szervezési részét. Ezért
ezúton kérek minden munkatársat, hogy alaposan nézzen
szét maga körül: mi az, amit érdemes lenne leírni, megörökíteni. Minden olyan ügy, gondolat, szempont, ami valamennyiünket szakmailag megerősít, kerüljön be ebbe a
lapba, hogy más is olvashassa. Az írások műfaja nincs
meghatározva. A legapróbb hírnek is örülünk, de szívesen
veszünk tudományos igényű tanulmányt, dolgozatot, levelet, esettanulmányt, verset, javaslatot, fényképet. Nyithatunk vitát egy-egy témában, végezhetünk felméréseket,
bemutatkozhatunk, összefoghatunk más területek dolgozóival …
Fizessük elő a Hálót! Ha minden „ház”-ban megjelenik a
„HÁLÓ”, akkor ez is összeköt bennünket. Ehhez kérem
segítségeteket, minden adathordozón keresztül, a Szerkesztőségbe vagy közvetlen hozzám. Ez utóbbi esetre legalkalmasabb címem: aveabvarga@vnet.hu Köszönettel:
VARGA SÁNDOR
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A rókáknak van vackuk, az ég madarainak fészkük,
de az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.
(Lukács ev.9,58)

nek esik meg a szíve, pedig az a bajokból bőven részesül. Ehhez a gondolkodás-átformáláshoz hívja az összes hívő embert,
vallási gyülekezetet, közösséget, mert a hit és annak tanítása
megmondja, hogyan
kell bajba jutott embertársunkra
néznünk, és mit tehetünk
érte.
A másik fontos teendőnek tartja, hogy a
SEGÍTŐ, aki hívatásának tekinti, hogy lehajoljon a bajbajutottakhoz, megértse és
szakszerűen segítse őket. A segítőt is meg
kell becsülni, hogy
ebben a munkában
jól érezze magát és ne
égjen ki. Ez a két forrás az, amitől azt reméli, hogy az elkövetkező 1-2 évben, vagy a ciklus végére hathatós előrelépés történjen.

Találkozás VECSEI MIKLÓS,
miniszteri biztossal
Nagy karácsony és kiskarácsony között látogattam meg a Minisztériumban. Hosszasan beszélgettünk megbízásáról, elképzeléseiről, elhatározásairól. Mi maradt meg bennem a szavaiból?
Az alábbi sok emlékkép vagy interjú-féle.
Miniszteri biztost olyan témákban szoktak kinevezni, ahol valami nagy probléma van. Ilyen terület lenne most a hajléktalan ellátás? Igen, igen, erősített meg, hiszen ezen a téren vannak a
társadalomnak legnagyobb adósságai. Ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló szerény eszközökkel, rövid idő alatt valami érdemlegeset tegyünk e téren, szükséges a mai helyzet tisztázása.
Annak áttekintése, hogy mi az, amit 10-12 év alatt felépítettünk,
és mi az, ami még hiányzik. Hasonlóan az árvízi helyzethez, amit sajnos már többször is át kellett együtt élnünk. Ilyenkor sok
minden elpusztul, de abban a pillanatban a szakemberek már az
újjáépítésre gondolnak, azt tervezik.

Konkrét terveit, elképzeléseit megfogalmazva azt hangsúlyozta,
hogy legfontosabb az „életveszély” elkerülése: hogy ez a tél is
nagyobb fennakadás nélkül múljon el, a következőkre pedig sikerüljön egy olyan összefogást kialakítanunk, ami sűrűbb hálót
sző a bajbajutott emberek alá. Azonnal kell, illetve kellett olyan
ügyben intézkedni, hogy ahol nincs télire megnyitható szállás,
ott a nappali melegedőt rendezzék be ideiglenes szállásnak, éjszakára. Fontos szempontnak tartotta a „helyi megoldás” kialakítását, hogy ne kelljen valakinek pl. egész Budapestet átutaznia
egy éjjeli szállásért. Sürgősen kialakítandónak tartja egy gyors,
országos információs rendszer felállítását, hogy az embereket
szinte azonnal fedél alá lehessen juttatni. Ennek érdekében a
meglevő fővárosi és regionális kapcsolatokat kellene rendezni,
kicsit átalakítani, megerősíteni.

Beszélgetésünk – mint a szakmában annyiszor – a fogalmak
tisztázásával , a hajléktalanok számának megítélésével folytatódott: A mi küldetésünk a szélesebb értelemben vett hajléktalanokhoz szól, mert aki ma elveszíti a lakását, annak holnap csőstől jönnek az életében a problémák. A szociális törvény meghatározza a hajléktalanság fogalmát, előírja a tennivalókat is. Az
Állam magára vállalja a költségeket, az önkormányzatok kialakítják az ellátási rendszert, de nem biztos, hogy a rendelkezésre
álló forrásokat a legjobban használjuk fel, és ha tovább akarunk
lépni, újabb forrásokra van szükség. Első lépésként nagyon
pontos térképet kell elkészíteni. Területenként megnézni a hajléktalanok számát az ellátási kapacitással összevetni, ez mutatja
nekünk a fejlesztés irányát, mert ott kell elsőnek lépni, ahol ez a
két adat messze van egymástól. Hosszú időn keresztül nem viselhető el az, hogy az utcán élő emberek ilyen kis hányada jut
hozzá a hathatós segítéshez. A hajléktalanságban megjelenik a
társadalom összes problémája. A sor elején: lakáshelyzet, egészségi állapot, alkoholizmus, munkanélküliség, a családok helyzete, a fiatalok problémái. Ez a sor nagyon hosszú. A hajléktalan
ember a magával hozott problémával sajátos helyzetben van.
Beteg ember van más is, de ha a hajléktalan beteg, akkor arról
csak mi tudunk gondoskodni, mert nincs családja. Ha foglalkoztatásról van szó, akkor hosszú és fáradtságos előkészítésre
van szükség ahhoz, hogy lelkileg alkalmassá váljon a munkára.
Ezért van szükség arra, hogy külön foglalkozzunk ezekkel a
problémákkal.

Vecsei Miklós megbeszélést folytattott a lakásügyért felelős Csabai Lászlóné kormánybiztossal, és azt határozták el, hogy elsőként azoknak a családoknak, embereknek kívánnak együttesen
segíteni, akik hátrányos helyzetben, talán szükséglakásban laknak, fűteni sem tudnak rendesen, s kilátásuk sincs arra, hogy
hamarosan jobb körülmények között lakhassanak. A hagyományos fűtéssel melegedőket célzó akciót „vaskályha akció”-nak
nevezték el. Távlatokban persze mindenkinek emberhez méltó
lakást képzelnek el.
Óriási probléma a beteg hajléktalanok ellátása. Ma is működik
„lábadozó” a fővárosban több helyen, a vidéki nagyobb városokban pedig beteg-szoba. Ennek az ellátási formának olyan irányú fejlesztését tartja szükségesnek, hogy azt az Egészségbiztosító finanszírozhassa. Egyrészt megérti, hogy a drága kórházi ágyon nem tarthatók lábadozó betegek, de sajnos a jelenlegi
szálló-körülmények nem alkalmasak nagy mennyiségű beteg
hajléktalan ember ellátására.

A legnagyobb problémának azt tartja Vecsei Miklós, hogy az emberek nagy része megvetéssel néz a hajléktalan emberre. Az útcán, a hivatalban, a kórházban, a legkülönbözőbb helyeken
nem veszik emberszámba. A balesetet szenvedő emberen megesik a szívük, neki azonnal segíteni akar mindenki. A beteg ember segítséget mozgósít. A hajléktalan emberen kevés ember-

3

hajszolt - HÁLÓ
Országosan elfogadható megoldást kell keresni a fertőtlenítés
problémájára is. Ebben az egészségügyi szervek, minisztériumi
vezetők partnerek.
„Örömmel teszek eleget rendkívüli megbizatásomnak, s érzem,
hogy szinte az egész ország megmozdult azért, hogy hajléktalan
embertársainknak legyen hova lehajtani esténként a fejét.” –
mondta befejezésül vendéglátóm, majd lekísért az ESZCSM garázsába, ahol megmutatta nekem azt az eredetileg gépkocsivezetőknek berendezett tartózkodó-helyet, amelyet 40 férőhelyes
alkalmi „éjjeli menedékhely”-lyé alakítottak át, ezzel is példát
mutatva más intézményeknek.
VARGA SÁNDOR
(aveabvarga@vnet.hu)

Szoc. Tv., 1./2000. Sz.Cs.M. rendelet, stb.) előírásait követve,
50 fős, különálló, független intézményekkel számoltunk
(3.) Tárgyi feltételek, működési költségek tekintetében nehezebb az egységes, vagy egzakt számítási mód, hiszen ezek a
költségek nagy mértékben függenek az adott intézmény állapotától, a fűtésrendszer fajtájától, stb. Működési költségek számolásakor az intézményektől beküldött 2002. évi költségvetések
átlagaival számoltunk úgy, hogy a 2003. évre várható 20 %-os
költség-növekedést feltételezünk. (Miskolc, 2002. 07. 30.)
ARDAY ZSOLT
(vkhajlek@axelero.hu)
Magyar Vöröskereszt Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Szervezete, Hajléktalanokat Gondozó Központja
3527 Miskolc, Baross G. u.13.-15. Tel: 06 (46) 412-816
A hajléktalanok otthona
működtetésének 2003. évi
várható költségei (50 férőhelyes, önállóan működtetett intézményre kalkulálva). Rövidítések: az egyenletek bal oldalán szereplő
„Ft”-összeg „Ft/hó”-t, a
jobb oldalán pedig „Ft/év
” -et jelent.

JAVASLAT
A HAJLÉKTALAN-ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKBAN ELŐÍRT
MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
2003. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁS SZÁMÍTÁSÁRA
A 2003. évi „hajléktalan normatívák” költségszámítása során az
alábbi szempontokat vettük figyelembe:
(1.) Minden egyes intézménytípus külön-külön, független, önálló intézményként kezelendő, mind tárgyi, mind működési feltételeit tekintve, hiszen az állami normatíva számításakor kizárólag önállóan működtetett intézményekben lehet az előírt feltételeket számonkérni. Kiindulópontjaink voltak:
▪ az állami normatívának fedeznie kell a törvényben előírt
feltételeket
▪ a kormányzati ellenőrző szerveknek (Közig.Hiv., TÁH) ugyanezen szempontok érvényesülését kell ellenőrizniük.
(2.) A bérjellegű kiadások számítása során az új közalkalmazotti
bértáblát és annak járulékos költségeit vettük figyelembe, mely
összegeket minden fenntartónak biztosítania kell a hatályos
költségvetési törvény alapján. Ezeken felül figyelembe vettük:
▪ az előírt szakmai létszámot
▪ a kiegészítő (nem szakmai) létszámot
▪ a szakmai létszámnál 20.500 Ft-os jelenlegi bérpótlékot
(személyes gondoskodás esetén)
▪ a 13. havi fizetést
▪ a bérek számításakor a közalkalmazotti bértábla átlagértékeként a különböző besorolási kategóriák (A, B, C, stb.) ötödik fokozatát vettük figyelembe, vagyis átlagosan 15 év
munkaviszonyt feltételezve végeztük a kalkulációt minden
dolgozónál
▪ az ellátásban alkalmazottaknak - akárcsak a gyermekjóléti,
vagy egészségügyi intézményekben dolgozóknak - munkaruhát kell biztosítani
A kalkulációkat intézménytípusokra lebontva külön - külön végeztük úgy, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok (1993./III.

Hajléktalan Otthon (50 fős)
(A.) Személyi jellegű kiadások
Intézményvezető, F5 (117.000 + 20.520 x 1.32 + 4.500) =
187.500 Ft x 12 hó = 2.250.000 Ft
Vezető Ápoló, E5 =
139.000 Ft x 12 hó = 1.668.000 Ft
Ápoló gondozó, D5 (7 fő) =
[(69.600 + 20.520) x 1,32 + 4.500] x 7 fő =
864.208 Ft x 12 hó =10.370.500 Ft
Szociális mentálhigiénés munkatárs, E5 =
187.500 Ft x 12 hó = 2.250.000 Ft
Könyvelő/gazd.vez., E5 = 112.000 Ft x 12 hó = 1.340.000 Ft
Karbantartó és gk.vez.,C5= 94.000 Ft x 12 hó = 1.128.000 Ft
Takarító, A5 (2 fő) =
158.000 Ft x 12 hó = 1.896.000 Ft
Orvos (6 h/hét)= 4.000 Ft/óra x 6 h x 52 hét = 1.248.000 Ft
13. havi illetmény
= 1.838.000 Ft
Bér és járulékai =
1.838.000 Ft x 12 hó = 25.138.000 Ft
Étkezési hozzájárulás=(1.400 Ft/fő/hó x 14 fő = 19.600 Ft)
19.600 Ft x 12 hó = 235.200 Ft
Munkaruha =
15.000 Ft/fő x 14 fő = 210.000 Ft
∑(A.)Szem.jell.kiad.össz.= 1.857.600 Ft x 12hó=25.583.200 Ft
(B.) Működési költségek (a beküldött idei költségvetések átlagszámaival, és 365 napos nyitvatartással számolva)
Étkezési = (450 Ft/fő/nap x 50 x 365 nap = 684.375 Ft)
684.375 Ft x 12 hó = 8.212.500 Ft
Gyógyszer(2.000 Ft/fő/hó) 100.000 Ft x 12 hó = 1.200.000 Ft
Víz
= 100.000 Ft x 12 hó = 1.200.000 Ft
Fűtés
= 120.000 Ft x 12 hó = 1.440.000 Ft
Villany
= 75.000 Ft x 12 hó = 900.000 Ft
Telefon (fax, pc)
= 50.000 Ft x 12 hó = 600.000 Ft
Közüzemi díjak
= 25.000 Ft x 12 hó = 300.000 Ft
Tisztítószer
= 20.000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft
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(A.) Személyi jellegű kiadások
Intézményvezető, F5 + Vezető ápoló, E5 + Ápoló gondozó (2
fő), D5 + Szociális mentálhigiénés munka (4 fő), F5 + Könyvelő-gazdasági vezető, E5 + Gazdasági ügyintéző és pénztáros
(2 fő), D5 + Karbantartó és gépkocsi vezető, C5 + Takarító,
A5 + Orvos (heti 2 órában) + 13. havi iletmény + Étkezési
hozzájárulás + Munkaruha.
(B.) Működési költségek (365 nap nyitvatartás)
Víz 65 eFt/hó + Fűtés 95 eFt/hó + Villany 55 eFt/hó + Telefon (fax, pc) 35 eFt/hó + Közüzemi díjak 25 eFt/hó + Tisztítószer 20 eFt/hó + Irodaszer, nyomtatvány 10 eFt/hó + Rovarirtás 5 eFt/hó + Tisztálkodási szerek 10 eFt/hó + Textília
mosatás 20 eFt/hó + Karbantartási munkálatok 20 eFt/hó.
(C.) Az átmeneti szállás törvényes működtetéséhez szükséges költségek összesen
Személyi kiadások
= 23.686.900 Ft
Működési költségek (20%-os emelkedéssel) = 5.184.000 Ft
Mindösszesen
= 28.870.900 Ft

Irodaszer, nyomtatvány = 10.000 Ft x 12 hó = 120.000 Ft
Rovarirtás
= 5.000 Ft x 12 hó =
60.000 Ft
Tisztálkodási szerek
= 20.000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft
Textília mosatás
= 20.000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft
Karbantartási munkálatok= 20.000 Ft x 12 hó = 240.000 Ft
∑ (B.) Műk.költs.össz. 1.249.375 Ft x 12 hó =14.992.500 Ft
A működtetési költségekben 2003. évre várható 20%-os emelkedéssel számolva, a várható működési költség =17.991.000 Ft
(C.) A hajléktalanok otthona törvényes működtetéséhez
szükséges költségek összesen
Személyi kiadások
= 25.583.000 Ft
Működési költségek
= 17.991.000 Ft
Mindösszesen
= 43.574.000 Ft

Egy főre jutó normatíva =

(43.574.000 Ft : 50 fő) = 871.480 Ft/fő/év

Egy főre jutó normatíva

Az összeg nem tartalmazza:
▪ az esetleges - és az intézmények jelenlegi állapotát tekintve
várható - nagyobb beruházást igénylő felújítási karbantartási munkák költségeit
▪ a munkatársak továbbképzésének, szakvizsgáztatásának
költségeit
▪ a működési költség számításakor nem vettük figyelembe a
várható szállásdíj bevételt, amit 20.000 Ft/hó/fő költséggel kalkulálunk (ez kb.12.000.000 Ft bevételt jelent)

Éjjeli menedékhely (50 fős)
(A.) Személyi jellegű kiadások
Intézményvezető, F5 + Vezető ápoló, E5 + Ápoló gondozó (2
fő), D5 + Szociális mentálhigiénés munka (4 fő), F5 + Könyvelő - gazdasági vezető, E5 + Gazdasági ügyintéző, D5 + Karbantartó és gépkocsi vezető, C5 + Takarító, A5 + Orvos (heti
2 órában) + 13. havi iletmény + Étkezési hozzájárulás + Munkaruha.
(B.) Működési költségek (365 nap nyitvatartás)
Víz 50 eFt/hó + Fűtés 75 eFt/hó + Villany 45 eFt/hó + Telefon (fax, pc) 25 eFt/hó + Közüzemi díjak 15 eFt/hó + Tisztítószer 15 eFt/hó + Irodaszer, nyomtatvány 5 eFt/hó + Rovarirtás 5 eFt/hó.
(C.) Az éjjeli menedék törvényes működtetéséhez szükséges költségek összesen
Személyi kiadások
= 22.402.100 Ft
Működési költségek (20%-os emelkedéssel) = 3.384.000 Ft
Mindösszesen
= 25.786.100 Ft

Nappali melegedő (50 fős)
A fenti számítást követve:
(A.) Személyi jellegű kiadások: Intézményvezető, F5 + Szociális munkás, F5 + Utcai szociális munkás (2 fő), F5 + Szociális segítő (0,5 fő), E5 + 13.havi juttatás + Munkaruha (2 fő útcai munkásnak: 50.000/fő!) + Utcai munkások közlekedési térítés 15.000 Ft/fő + Étkezési költségtérítés + Gazdasági ügyintézés, D5 (4 órában) + Takarítás
(B.) Működési költségek (261 nap nyitvatartás)
Víz 35 eFt/hó + Fűtés 35 eFt/hó + Villany 30 eFt/hó + Telefon (fax, számítógép) 25 eFt/hó + Üzemanyag (utcai gondozáshoz) 10 eFt/hó + Élelmiszer (50 fő x 50 Ft x 261 nap=)
652,5 eFt + Tisztítószer 3 eFt/hó + Irodaszer, nyomtatvány 5
eFt/hó + Karbantartási, felújítási munkálatok 10 eFt/hó.
III. A nappali melegedő törvényes működtetéséhez szükséges költségek összesen
Személyi kiadások
= 12.217.000 Ft
Működési költségek (20%-os emelkedéssel) = 2.953.800 Ft
Mindösszesen
= 15.170.800 Ft

Egy főre jutó normatíva

= 577.418/fő/év

Egy főre jutó normatíva

= 515.722/fő/év

Népkonyha (100 fős)
(A.) Személyi jellegű kiadások (100 főre, 365 napra)
Konyhavezető/élelmezésvezető, D5 + Szociális segítő, D5 +
Szakács (2 fő), C5 188 eFt/hó + Konyhalány (3 fő), A5 237
eFt/hó + 13. havi juttatás + Étkezési hozzájárulás.
(B.) Működési költségek (Élelmiszernorma x fő x nap)
A népkonyhai adag, a törvényi előírás szerint egy felnőtt 1 napi
teljes kalória-szükségletének 40%-a. 1.080 kcal adag nyersanyag
normája: 110 Ft/fő/nap x 100 fő x 365 nap = 4.015.000 Ft
Az előállítás, mosogatás, karbantartás és a rezsi költségei a saját
konyhával rendelkező népkonyhánál: Víz 35 eFt/hó + Fűtés 35

303.416 Ft/fő/év

Átmeneti szállás (50 fős)
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eFt/hó + Villany 30 eFt/hó + Telefon 5 eFt/hó + Közüzemi
díjak 10 eFt/hó + Tisztítószer 15 eFt/hó.
(C.) A népkonyha törvényes működtetéséhez szükséges
költségek összesen
Személyi kiadások
= 8.138.600 Ft
Működési költségek (20%-os emelkedéssel) = 6.690.000 Ft
Mindösszesen
= 14.828.600 Ft

Egy főre jutó normatíva

sokat megismerő kollégák is találtak kisebb-nagyobb bakikat.
Például nem számoltunk a folytonos nyitvatartással üzemelő
intézmények délutános/éjszakai műszakpótlékaival, ami legalább15-25 %-os éves bérköltségnövekedést jelenthet az adott
intézményben, és még sorolhatnánk. Abban azonban biztosak
vagyunk, hogy túlzott költségekkel nem számoltunk, sőt az
1/2000-es SzCsM rendelet módosításának tervezetét ismerve
kijelenthetjük, számításainkra alapvetően a szerénység jellemző.
Úgy gondoljuk, hogy e számítások vitaindító anyagként megállják a helyüket, és a szakma képviselőinek további bevonásával
még egzaktabb képet kapunk a szociális intézmények működési
költségeiről, amit reményeink szerint a szaktárca és a kormányzat is figyelembe vesz költségvetésének kialakításakor.
MOLNÁR JÓZSEFNÉ és ARDAY ZSOLT
(vkhajlek@axelero.hu)

= 148.286/fő/év

Záró gondolatok
Az elkészített számítások fő célja az volt, hogy ha nem is teljesen pontos, de legalább nagyságrendileg megközelítő képet
kapjunk arról, hogy a hajléktalan-ellátó intézmények működési
költségei várhatóan hogyan alakulnak 2003-ban.
A normatív állami támogatásból működtetett hajléktalanellátó
intézmények évek óta finanszírozási gondokkal küszködnek, s a
helyzet mindezidáig nem javult, sőt a legtöbb intézmény egyre
súlyosbodó pénzügyi helyzetről számol be. Mindez történik egy
olyan változó jogszabályi környezetben, ahol az intézmények
tárgyi feltételeire vonatkozó előírások egyre több minőségi követelményt, egyre szélesebb körű szolgáltatási rendszert fogalmaznak meg. Az ellátottak alkotmányos jogait garantáló, európai követelményeket támasztó törvényeket, rendeleteket minden, az ellátásban dolgozó szakember csak üdvözölni tudja, hiszen alapvető érdekünk és célunk a minél hatékonyabb, minél
humánusabb ellátási formák megszervezése. A legnagyobb ellentmondás azonban - a szakma egyöntetű véleménye szerint a támasztott követelmények és az azokhoz csatolt financiális
háttér közötti különbségben keresendő.
Magyarországon a szociális intézmények normatívájának, működési költségeinek számításáról ezidáig széleskörű (kormányzati szakértői - szolgáltatói – fenntartói - ellátotti) párbeszéd
még nem kezdődött el. Nem tudunk olyan vizsgálatokról vagy
kialakított szakmai standardokról, amelyek a normatíva számításához, a működési költségek tervezéséhez útmutatóul szolgálnának.
A fenti (erősen kivonatolt!) számítások készítőiként úgy gondoljuk, hogy meg kell kezdeni a párbeszédet a törvényhozók, és
a szolgáltatást működtető szervezetek között. Eljött az ideje,
hogy a problémákkal, a financiális gondokkal szembenézve közösen gondolkodjunk a lehetséges kiutakon, megoldásokon.
Szándékunk szerint, tanulmányunk is ennek jegyében készült. A
számításokkal elsősorban a nagyságrendeket (az eddigi normatíva minimális voltát) érzékeltettünk. Utólag mi is, és a számítá-

KONFERENCIA

Szegénység és hajléktalanság
a Balti államokban
Helyszín: Rendsburg, Németország
Időpont: 2002. november 20-21.
Szervező: Diakonisches Werk

A konferencián a Balti tengerrel határos tíz ország1 képviselői
ismertették a szegénységgel és hajléktalansággal kapcsolatos
problémáikat és e problémák kezelésére kialakult megoldásaikat. Megfigyelőként jelen voltak más EU-, és közép-európai országok képviselői (köztük mi) is.
A volt szocialista országok képviselői jellegzetesen hasonló
problémákról számoltak be (pl.. növekvő munkakélküliség, alacsony bérek, magas lakbérek, lakásmaffia tevékenysége, munkásszállók felszámolása, az új támogató-rendszer kiépítetlensége, stb.), amit a nyugati résztvevők viszonylag kevéssé értettek,
illetve gyakran hangzott el részükről olyan megjegyzés, hogy
1
Dánia, Észtország, Finnország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,
Németország, Norvégia, Oroszország, Svédország
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„…és preventív intézkedések nincsenek ? …” vagy „…és a kiléptető
rendszer ?…”. Tény, hogy Nyugat-Európában sokkal fejlettebb a
hajléktalan ellátás rendszere, és ott már kialakultak a
jó, partneri kapcsolatok az állami, civil és a piaci szektorok szereplői között, s ennek következtében egészen más gyakorlati
problémáik vannak, mint a keletről érkezett kollégáiknak.
Beszélgetéseink visszatérő motívuma volt: a lakosság véleményének pozitív befolyásolása, a szolidaritás ébresztgetése ill. az
önkéntesek mozgósítása. Több előadó hangsúlyozta a kliensek
jogainak tiszteletben tartását, és annak fontosságát, hogy a segítők minél hatékonyabban be tudják őket vonni a saját életük
rendezésébe; továbbá azt, hogy a kliensi problémák megoldásánál az ő szempontjaikat, kívánságaikat, értékeiket tartsák szem
előtt, illetve a felmérések készítésénél a kliensek véleményét is
megvizsgálják.

megközelítés dominált, amit fokozatosan felváltott a kliensközpontú szemlélet – a kliens többé nem a szociális munka tárgya, hanem az alanya. Míg régebben a hajléktalanságot aszociális viselkedésnek tekintették, ma már országos problémaként
kezelik. Nem osztják a segítségre szorulókat arra érdemes és érdemtelen csoportra, hanem a létezés jogán mindenkinek megpróbálnak segíteni. Elsősorban az otthon megtartásában nyújtanak prevenciós segítséget, de fontos céljuk a társadalmi elkötelezettség, a szolidaritás erősítése (pl. önkéntesek toborzásával és
képzésével), az ügyfél „képessé tétele”, emberi méltóságának
megőrzése vagy annak visszaszerzése is. Részt vesznek törvények előkészítésében, országos méretű megmozdulásokat szerveznek, lobbyznak.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Németország ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Hannu Puttonen, az Y Alapítvány képviselője, a finn kor-

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Finnország ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
mány hajléktalanság-csökkentő programjairól tartott előadást.
A finn alkotmány a lakáshoz való jogot alkotmányos emberi
jogként rögzíti. A kormány célja a hajléktalanok számának
csökkentése, a támogatások átgondolása és stabil lakbérek mellett megfelelő mennyiségű bérlakás építése. Más országokhoz
hasonlóan Finnországban is elsősorban a fővárosban és más
nagyvárosokban koncentrálódik a hajléktalan emberek többsége, míg vidéken sok az üresen álló ingatlan. A jóléti szolgáltatásokért a 400 önkormányzat felelős.
A 80-as években a kormányzat a hajléktalanság teljes megszüntetését tűzte ki célul. Teljesen megszüntetniük ugyan nem sikerült, de sikerült valamelyest visszaszorítaniuk: míg 1987-ben
19.000 hajléktalan embert, 2001-ben már csak 11.000 hajléktalant írtak össze. Közülük 5.000 fő szállón, 2.000 fő szabadban
lakott, a többiek pedig más intézményekben vagy rokonoknál,
ismerősöknél húzódtak meg. Finnországban is problémát jelent
az intézmények bezárása, az intézményrendszer leépítése (pl. a
pszichiátriai bennlakásos intézményeké).
A szociális bérlakás-helyzet a magyarországinál jóval kedvezőbb: 57.000 igénylőből 1998-ban 11.000 fő, vagyis valamivel
több, mint minden hatodik jelentkező, szociális bérlakáshoz jutott. Az állami költségvetésbe is bekerült az a vállalás, hogy az
elkövetkező 4 évben 1.000 új bérlakást kell létrehozni hajléktalan személyek (egyének és családok) számára. Új lehetőségnek
tekintik a jelenleg üresen álló, volt pszichiátriai intézmények lakóépületté való átalakítását.
(Érdekes folyamat, melynek 1.lépése: a szolgáltatás tárgyi és személyi
feltételeit egyaránt megszütető intézménybezárás, 2.lépése: a célcsoport
szolgáltatási problémáinak és a kihasználatlanná vált tárgyi erőforrások felismerése, 3.lépése: a tárgyi erőforrások „visszaadása” szinte ugyanannak a társadalmi célcsoportnak, más ideológiával /már nem
pszichiátriai intézet, hanem bérlakás pl. a hajléktalanná vált, korábban kiebrudalt gondozottaknak ?/, de személyi szolgáltatás nélkül a szerk.)
Puttonen tapasztalatai szerint a szociális bérlakás-építés önmagában nem tudja felszámolni a hajléktalanság problémáját, ha
nem társul hozzá egyéb szolgáltatás-nyújtás, hiszen 1986 óta
már 50.000 ilyen lakást utaltak ki, de a hajléktalanság (bár csökkent) még mindig létezik.

Horst-Dieter Fischer (államtitkár) beszámolt arról, hogy a

nizzai megállapodás értelmében minden uniós tagországnak
szociális akciótervet kell kidolgoznia, melynek megvalósulását
két évenként vizsgálják. Németország a szegénység csökkentését tűzte ki célul, az alábbi szegénység-definíciót használva: szegény az, akinek olyan kevés erőforrás áll rendelkezésére, hogy
nem tud a társadalom életében, a társadalmilag elfogadott mértékben és módon részt venni. Hajléktalanság tekintetében a három leginkább veszélyeztetett csoportnak a sokgyerekes családokat, a bevándorlókat, és a tartós munkanélkülieket tekintik.
Bevezetője végén azt hangsúlyozta, hogy a pénzbeli segítség
önmagában nem elég, fontos a társadalmi szolidaritás, egymás
kölcsönös segítése.

Petra Thobaben (lelkész) szervezete küldetését mutatta be. A
szegénység és a hajléktalanság problémáját holisztikusan kezelik, a fő problémát az Istentől való (egyéni) elszakadásban látják. (Vajon mivel magyarázhatja az előadó a hívő szegények és a hívő
hajléktalanok helyzetét? – a szerk) Statisztikai adatokkal támasztotta alá, hogy Németországban is létezik szegénység2, de azt is elismerte, hogy ez egy relatív
fogalom és a különböző országokban más-más mértékű
szegénység okoz problémát.

Jürgen Gohde (lelkész) a

Diakonisches Werk (DW)
országos szervezetét mutatta
be, ill. a szegénység és hajléktalanság németországi sajátosságairól számolt be. A
DW Németországban 400
intézményt működtet, és más
szervezeteket is támogat (pl.
Kelet- és Közép-Európában). A 80-as években szemléletváltás
történt a hajléktalan ellátás terén: addig az intézmény-központú

2
Schleswig-Holstein tartományában a lakosság 21,9%-a él az átlagjövedelem 60%-a alatt, míg 3,8% „nyomorog (vagyis az átlagjövedelem 40%-ánál
is kevesebbet keres).
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rozott ingyenkonyha, mosoda, fürdő. A szervezet a helyi önkormányzatoktól próbál pénzt szerezni - hol több, hol kevesebb sikerrel. A téli krízisellátásra november 19-éig még ők sem
kapták meg a plussz-pénzeket, annyi különbséggel, hogy ott
novemberben már igazi tél volt.
A szervezet másik pénzforrása a pályázatok útján nyert támogatás. Országszerte 1.100 önkéntest3 sikerült bevonni a munkájukba, a pályázati pénzekből részben az ő képzésüket és csoportos szupervíziójukat finanszírozzák (viszont munkabérre
nem kell költeniük). Az önkéntesek bizonyos célcsoportokat
(pl. időseket, munkanélkülieket, egyedülálló anyákat, alkoholbetegeket) „támogató csoportokat” (ún. support group) szerveznek, melyek célja a kliensek mentálhigiénés segítése. Az önkéntesek preventív szolgáltatást nyújtva kapcsolódnak a hajléktalan-ellátáshoz. Tapasztalataik szerint azok, akik ilyen támogató
csoportokhoz tartoznak vagy hozzájuk fordulhatnak lelki segítségért, sokkal hamarabb kihevernek olyan megrázkódtatásokat,
amelyek miatt magányosként már rég elvesztették volna a lakhatásukat.
Az evangélikus egyház rigai diakóniai központjában fontosnak
tartják a PR-munkát, a nyilvánosság gondolkodásának átformálását. Ennek érdekében készítettek egy videófilmet, amely bemutatja hogy milyen rettenetes körülmények között (is) élnek
emberek, és arra buzdítja az átlagpolgárt, hogy vállaljon felelősséget a szomszédaiért.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Oroszország ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Svetlana Stephenson számolt be az orosz helyzetről – könyve

is jelent meg ebben a témakörben.
Történelmi visszatekintéséből kiderült, hogy a Szovjetúnióban
a hajléktalanság törvénybe ütköző cselekedetnek számított a
politikai rendszerváltozás előtt, s egyetlen „megoldásként”, akkoriban a börtönt alkalmazták. A munkavállalás miatti városba
áramlást munkásszállók építésével bátorították, a lakosságot
politikai szempontok alapján költöztették egyik településről a
másikba. Közveszélyes munkakerülésért akár három évnyi börtön-büntetést is lehetett kapni. Részben ennek tudható be,
hogy a 80-as évek elején 100.000 lakosra 400-700 elítélt jutott
(ugyanebben az időben Nagy Britanniában 97, Franciaországban 81 volt ez a mutató).
A peresztrojkával egy időben a magyarországihoz hasonló folyamatok játszódtak le: a gyárak bezárása miatt megnőtt a
munkanélküliség, különösen a szakképzetlenek körében, és
nőtt az elvándorlás. Sokan háborúk és etnikai konfliktusok miatt váltak földönfutóvá, mások az állami bentlakásos intézmények (pszichiátriák, árvaházak) megszűntével kerültek utcára.
Oroszországban is jellemzőek a magas lakbérek, kialakult a lakásmaffia. A börtönből szabadulóknak különösen nehéz lakást
és munkát találni, de egyre több gyerek és fiatal él az utcán. Bejelentett lakcím nélkül lehetetlen hivatalosan munkát vállalni
(bár ez az állapot alkotmányellenes).
A helyzet elég reménytelennek tűnik (ehhez képest a magyar
kollégák a hazai helyzetet akár rózsásnak is minősíthetik): a segélyszervezetek Moszkvában 100, Szentpéterváron 50 ezer hajléktalanról tudnak; más városokból nincs adat. A moszkvai hajléktalan emberek kb. 30%-a, a szentpéterváriak 50%-a szabadult börtönből. Számukra (elvileg) a területileg illetékes önkormányzat lenne köteles lakást biztosítani, de ennek a kötelezettségnek csak ritkán tesznek eleget.
Az intézményrendszer túltelítettsége miatt az éjjeli menedékhelyeken 30 napig alhat valaki, majd egy évig nem jogosult újra igénybe venni a szolgáltatást! Tavaly télen egyedül Moszkvában
430 ember fagyott meg - jelentős részük hajléktalan volt.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Svédország ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Weddig Runquist (volt hajléktalanügyi kormánybiztos) arra
hívta fel a figyelmet, hogy a hajléktalanság kezelése során fontos, hogy ne csak az egyéni fogyatékosságokat vegyük észre, hanem a strukturális problémákat is. Svédországban a 90-es években csökkent a hajléktalanok száma (1993-ban 10.000 fő; 1999ben 8.400 fő volt). Náluk is gondot okoz a hajléktalanság definíciója : vajon azok is hajléktalannak tekinthetőek-e, akik barátoknál, családtagoknál húzzák meg magukat?. Míg a 90-es évek
elején a hajléktalanok több mint fele 3 nagyvárosban élt, mára
már csak az egyharmaduk. 2002-ben a Hajléktalanügyi Kormánybizottság javasolta, hogy foglalják törvénybe a hajléktalan
emberek lakáshoz való jogát, de ez a szándék még ott sem érett
törvénnyé. Ugyanakkor az előadó hangsúlyozta, hogy nem
mindegy az, hogy a szociális bérlakás jog vagy jutalom, amit jó
magaviselet, együttműködés, stb. esetén kaphat az illető. Felvetette, hogy reális igény-e egy több éve hajléktalan embertől elvárni, hogy szokjon le az italról/drogról, járjon tiszta ruhában,
és akkor majd lakást kap. Nem inkább fordítva kellene-e tennünk? Tehát az illetőt lakáshoz juttatva értelmet adni annak,
hogy józan és tiszta életet éljen.
Kritizálta a „kiléptető lakások” rendszerét, mert:
▪ erősen befolyásolni kívánja a lakó magánéletét
▪ rövid időre szól
▪ nem biztosít jogi védelmet a kilakoltatás ellen
▪ a szerződés megkötésekor a lakó nincs alkupozícióban.

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Lettország ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Iveta Berkolde, az evangélikus egyház rigai diakóniai központ-

jának (Lettország egyik legnagyobb karitatív szervezetének)
képviselője elmondta, hogy a szocializmus idején szegénység,
mint olyan, nem létezett, és az átalakulás után megjelenő hajléktalanságot - egészen mostanáig (!) - egyéni és nem társadalmi
problémaként kezelték. Lettországban is jellemző, hogy a minimálbér és az átlagnyugdíj is a létminimum alatt van. Magas a
munkanélküliségi arány; nemkülönben a lakbér és a rezsi kiadások, és emiatt a kilakoltatások is igen gyakoriak. Ugyan a törvény előírja, hogy a gyerekes családoknak joguk van a fedélhez,
a kilakoltatásoknál ez a jog csorbul. Terjed a lakásmaffia áldozatainak köre: ők teszik ki az éjjeli menedékhelyek lakóinak egy
részét.
Lettországban nincs hivatalos statisztika a hajléktalanok számáról, és az ellátások is hiányosak: a 800 ezres fővárosban két éjjeli menedékhely működik, 200 ággyal; nincs államilag finanszí-

3

Az önkénteseket elsősorban az evangélikus egyház híveiből toborozzák, de
a képzéseket az önkormányzatoknál és más civil szervezeteknél is hirdetik.
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A Hajléktalanügyi Kormánybizottság azt javasolta, hogy az ilyen lakásbérletek is legyenek hosszabbtávúak és feleljenek meg
az albérletről szóló polgári törvénynek.

kodástól. Problémát jelent, hogy a lakóknak egyre komolyabb
és többrétűbb segítségre van szükségük: nehéz olyan szervezetet találni, akik képesek ezeknek az igényeknek megfelelni.
Arra a kérdésre, hogy honnan van pénzük lakások vásárlására,
elmondta, hogy Finnországban a pénznyerő (vagy inkább: nyelő) játékgépek bevételét az állam a civil szervezetek között osztja szét, ami tetemes összeget tesz ki. A lakók természetesen lakbért fizetnek, mely valamivel alacsonyabb, mint az állami szociális bérlakások bérleti díja. Létezik lakásfenntartási támogatás,
amit nem csak a kimondottan alacsony, de a középjövedelműek
is igénybe vehetnek.
A lakókkal az albérleti törvénynek megfelelő szerződést írnak alá: első körben egy rövid távú (hathónapos) szerződést, melyet
egy hosszú távú követ. A lakókat ugyanolyan biztonság illeti
meg, mint más albérlőket, még a lakbér ill. rezsi elmaradás esetén is csak bírósági határozattal szüntethető meg a bérleti szerződésük.

Az előadó egy vizsgálatról is beszámolt, melynek során hajléktalan embereket kérdeztek meg a problémáikról (hogy ne mindig a szociális munkások és az intézmények válaszoljanak helyettük). A svéd hajléktalanok az alábbi problémákat jelezték:
▪ túlzott kontrollt kell elviselniük
▪ nincsenek jogaik
▪ nem akarnak gettóban élni (nyilván arra gondoltak, hogy a
hajléktalan szállók általában a város szélén vannak, vagy arra, hogy a szociális bérlakások egyazon háztömbben vannak)
▪ nem kapnak tájékoztatást arról, hogy mennyi idő alatt léphetnek feljebb az egyes lépcsőkön(lakásfokozatok-a szerk.)
▪ a lépcsők be vannak dugulva, nem átjárhatóak
▪ amíg hajléktalan szállón vagy rossz minőségű lakásban élnek, nem tudnak leszokni az italról.

Fehér Boróka
(fboroka@freemail.hu)

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Litvánia ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Vita Karpuskiene (a Vilniusi Egyetem professzora) a lakásügyi
kirekesztésről beszélt. Az ország 3.5 milliós lakosa 1.349 háztartásban él, miközben 1.356 millió lakás van Litvániában – a
szovjet rezsim alatt nem volt senkinek több lakása, és hajléktalanság sem létezett. Litvániában sincsenek felmérések, pontos
adatok a hajléktalanok számáról: az egyetem saját kutatásában
16.600–ra becsülte számukat, de ideszámították az állami gondozott gyermekeket és a bentlakásos intézményekben lakókat is
(hiszen potenciális hajléktalanok). Az utcán, szállásokon élők
kb. kétezren lehetnek. Bár iskolázottságuk szerint nincsenek
rosszabb helyzetben, mint az átlagnépesség, átlagéletkoruk 3050 év közé esik, kevesüknek van több, mint 5 év munkaviszonya.
A hajléktalanság okai között dominál a válás, ill. a rokonsággal
való konfliktus, továbbá a díjhátralék miatti kilakoltatás (ha a
klienseket kérdezik). A szakemberek szerint a szállók lakói
35%-ban elítéltek voltak és szabadulásuk után váltak hajléktalanná, 7%-uk szociális és pszichológiai intézményekből hullik
ki, 20% „csavargó és koldus”, ill. 5% családi erőszak elől menekült el.
Prevenció egyelőre nem létezik. Állami részről az is nehezíti a
hatékony problémamegoldást, hogy a kormányok gyakran váltják egymást és eddig még nem sikerült átfogó koncepciót készíteni a hajléktalanság problémájának felszámolásáról.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ Finnország ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Hannu Puttonen (második előadásában) az Y Alapítványról

beszélt. Az alapítvány fő profilja támogatott lakások megszerzése és szervezetekhez kiszerződése.
Az előadó úgy vélte, hogy a hajléktalan emberek 1/3-ának a
hajléktalanság csak lakásprobléma, míg egy további 1/3 segítő
támogatással képes lenne az önálló életre. Az alapítvány egyik
célja e segítők képzése – egyfelől arra, hogy az ügyfelet segítse,
másfelől azért, hogy a lakóközösséget védje az eseteleges duhaj-
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BUDAI ERZSÉBET: A BUDAPESTI
MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT
ÉS INTÉZMÉNYEI

tásaként és 8%-a pedig nappali melegedőként működik. Az átmeneti szállón belül 24 férőhellyel anya-gyerekszállást, - és 66
férőhellyel a X kerületben (Vaspálya utcában) egy absztinens
intézményt alakítottunk ki.

A szakemberek véleménye szerint a hajléktalan emberek több mint
fele Budapesten él. A BMSZKI több éves tapasztalata és kezdeményezőkészsége jelenik meg az ez évi téli krízisellátás programjaiban. Munkájuk ismertetését azért tartjuk fontosnak, mert a vidéki
városokban is igény volna hasonló megoldásokra. Az elképzeléseket Budai Erzsébet szállásvezető ismerteti.

A Fővárosi Önkormányzat 1993. március 1-én, alapította az
„FSZKI”-t 5, amely az 1993. évi III. tv-ben meghatározott és
az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendelet szakmai előírásainak megfelelő szakosított ellátás keretében átmeneti elhelyezkedést
biztosító személyes gondoskodását - a 188/1999. (XII. 16.)
Kormányrendeletben előírt feltételek szerint -, a Fővárosban
tartózkodó hajléktalanok számára ideiglenes jelleggel, átmeneti intézményi elhelyezés és egyéb kapcsolódó szakmai tevékenység formájában végzi alaptevékenységét, s működtet:
▪ éjjeli menedékhelyet
▪ átmeneti szállást
▪ nappali melegedőt
▪ szociális- és mentális gondozást
▪ módszertani csoportot
▪ hajléktalan betegellátást.
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férőhelyszám

*
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 1999-ben indította el először téli krízis-kezelő
programjait, amely az utcai gondozó szolgálatból és a lábadozóból állt. Ezeket a téli programokat fokozatosan tovább fejlesztettük, amelyeknek létrehozása az BMSZKI szervezetének és
ellátásainak bővülését jelentette. Új programként jelent meg a
téli ellátásrendszerünkben, hogy megnyitottunk egy 40 férőhelyes menedékhelyet, amelyben lehetőségünk volt kialakítani 3
páros elhelyezést az utcán, illetve az éjjeli menedékhelyet különkülön igénybevevő hajléktalanok
részére. Ugyancsak újdonságot
BMSZKI Intézményeinek férőhelymegoszlása
jelentett, hogy ugyanabban az intézményben, ahol a női éjjeli
menhelyet és a páros elhelyezést
1567 1522
1800
alakítottunk ki - elkülönített egy1600
ségként - létrehoztunk egy 30 fé1400
rőhelyes nappali menedékhelyet.
1200
Célcsoportként a nappali mene1000
dékhely szolgáltatásánál azokat
800
600 403
az éjjeli menedékhelyeket igény261
225
400
be venni nem tudó hajléktalano129
80 120 120
64
66 26 73
200
kat tekintettük, akik éjszakai mű0
szakban dolgoznak és ezért nem
tudják igénybe venni az éjjeli
menedékhelyeket. További programjaink között működik a
BMSZKI ellátórendszerén belül
a „fapados téli lábadozó” (betegszobás elhelyezés a téli időszakban) és a „bon program” („szállójegy” = munkásszállóra való
beutalás) is.
Téli krízisellátás néven foglaljuk össze a nem állandó intézményként (ideiglenesen) megszervezett, valamilyen aktuálisan
fellépő szükséglet kielégítésére szolgáló, alapvetően válságkezeBMSZKI rövid bemutatása
lő céllal létrehozott ellátásokat. Ide tartoznak a téli időszakban elsősorban az időjárás által indokolt - ideiglenesen működtetett
A BMSZKI a főváros (és az ország) hajléktalan-ellátásának legúgynevezett ”lábadozó” férőhelyek, a közterületen működő tenagyobb szociális intézménye 15674 férőhellyel. A hajléktalanás-járatok és a népkonyhai ellátást kiegészítő étkezési prograság problémájának szinte valamennyi területét lefedi. Az átmemok, valamint az utcai szociális gondozás és a kiegészítő progneti időre szállást nyújtó fővárosi kapacitás felét, (az országosramok.
nak közel negyedét), a hajléktalanok egészségügyi ellátásának
több mint felét működteti. A férőhelyek 60 %-a átmeneti szállóként, 27%-a éjjeli menhelyként, 5%-a beteg hajléktalanok elláA Fővárosi Önkormányzat 2002.március 1.-től megváltoztatta a Fővárosi
Szociális Központ és Intézményei nevét „Budapesti Módszertani Szociális
Központ és Intézményei”-vé. A változtatással az intézmény jogállása nem változott.

5

Nappali melegedővel, a Vaspálya utcai szállással együtt. Lásd: BMSZKI Alapító Okirat módosítása, 163/2002 (II. 28.) Főv. Kgy. határozat
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Lábadozó program

Az ideiglenes szálláshelyek
működtetésének három típusa

Téli lábadozót a téli krízis ellátás keretében
már negyedik éve létesítettünk (először kísérletképpen az Előd-Éjjeli Menedékhelyen nyitottuk meg, majd az utolsó három téli időszakban a Dózsa-Éjjeli Menedékhelyen.) A
Fapados téli lábadozó elsősorban azon a
BMSZKI éjjeli menedékhelyeken és az utcán
élő hajléktalan férfiak részére létesült, akiknek
az egészségi állapota nem indokolja a kórházi
ápolást, ellenben legyengült fizikai állapotuk
nem teszi lehetővé a hajléktalan intézményesített ellátás igénybevételét. Az utcára, éjjeli
menedékhelyre visszakerülve ezeknek a hajléktalanoknak az állapota tovább romlana. A
programban elsődleges célunk az BMSZKI éjjeli menedékhelyeken és az utcán élő beteg hajléktalanok ellátása (krízis-intervenciója). Ez elősegíti a hajléktalanok számára a hideg téli időszak túlélését. Másodlagos célunk, hogy a megfelelő információt nyújtva motiváljuk a klienseket arra, hogy magasabb szintű
ellátást vegyenek igénybe.
A program működési funkcióinak bemutatása előtt néhány lényeges fogalmat kell tisztáznunk. Tudnunk kell, hogy a krízisintervención belül megkülönböztetünk krízishelyzetet és
sürgősségi helyzetet:
▪ A sürgősségi helyzet (amelyet mi a Fapados Téli Lábadozó projektünk működése alatt nem tudunk felvállalni)
életveszélyt, vagy károsodás lehetőségét felvető azonnali
beavatkozást igénylő helyzet. Ez elsősorban a kórházak, a
mentősök feladata.
▪ A krízishelyzet fókuszába (amelyet lábadozó programunkban elsődleges feladatunknak tekintünk) pedig egy
egyensúlyi állapot megtartása, a megelőzés, illetve egy esetleges egészségi állapotromlás megakadályozása tartozik
(példa erre, hogy a téli időszak során, amikor klienseink
immunrendszere megterhelt, lehetőséget biztosítunk arra,
hogy egy éjjeli menhelyen, vagy utcán élő kliens kipihenhesse a megfázását, influenzáját, kisebb betegségét.)

Az első csoportba sorolhatóak azok a férőhelyek, amelyek különböző átmeneti szállást nyújtó intézmények férőhelyeinek bővítésével jönnek létre. Ez esetben a szükséghelyzetre való tekintettel nő a zsúfoltság, de
a menhely befogadóképességét meghaladó
számú igénybevevők kizárása az ellátásból
kívül maradó kliensek életét és testi épségét
veszélyeztetné. Ennek elkerülésére a színvonalcsökkenést, a jogszabály ellenes működést jelentő helyzetet az ellátó szervezetek államilag támogatva hozzák létre.
A krízis-szállások második csoportjába
a kifejezetten erre a helyzetre - férőhely kialakítással, ingatlan
felújítással - létrejövő szálláshelyek tartoznak, amelyek újabb ráfordítások révén többnyire tovább működnek.
A harmadik csoportba bérlemények tartoznak, olyan férőhelyek, amelyeket munkásszállók, albérletek igénybevételének finanszírozásával hoznak létre a szolgáltató szervezetek. A krízisférőhelyek e harmadik csoportja a legfigyelemreméltóbb, mert a
hajléktalanellátó rendszer több szempontból is kívánatos, a támogatott lakhatási formák irányába való elmozdulásának lehetőségét modellezi.
Alapelvek,
amelyek mentén embermentő munkánk szerveződik
•
•
•
•
•

Az egyén autonómiájának feltétlen tiszteletben tartása.
A teljes életre törekvés, a szabadon megválasztható életvitel biztosítása.
A diszkriminációtól mentes ellátás biztosítása.
A szükségleteknek megfelelő differenciált szolgáltatások
biztosítása.
A téli időszakban védett körülményekkel a túlélés lehetőségének a megteremtése.

A „Lábadozó program” funkciói
Intézményünk további téli krízis programokat is működtet, amelynek célja, hogy a rendszerünkben megjelent hajléktalan
emberek legyengült állapotán lehetőségeinkhez mérten differenciált módon - a valós igényekhez alkalmazkodva - segítsünk.
Így a BMSZKI rendszerében utcai gondozó szolgálat, az éjjeli
menedékhelyeken Mozgó Orvosi Szolgálat működik. Az éjjeli
menedékhelyeinken kiegészítő étkeztetést biztosítunk az intézményeket igénybe vevő lakóink részére, valamint egy 40 férőhelyes lábadozót hoztunk létre az utcán és az éjjeli menedékhelyeket életvitelszerűen igénybevevő hajléktalanok részére. Ezen kívül működnek az éjjeli menedékhelyeket megcélzó női és férfi
férőhelybővítések, valamint a munkásszállásra beutaló, támogatott elhelyezések („Bon-program”).

▪

▪

▪
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Védett környezetben ideiglenes elhelyezést nyújtani azoknak az utcán élő, elesett, leromlott állapotú hajléktalanoknak, akik elutasítanak mindenfajta intézményes ellátási formát.
Teljes ellátást, napi háromszori étkezést, orvosi, illetve
ápolói felügyeletet, tisztasági felszerelést nyújtani. A lakók létminimum alatti jövedelme ellenére megteremteni a
körülmények között lehető legegészségesebb életmódot,
az emberi lét minimális méltóságának lehetőségét.
A pihenés, lábadozás időszakára mentálhigiénés szakember közreműködésével elhelyezést, vagy más feltételrendszerű segítséget felkínálni a hajléktalan férfiak számára.
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▪

A nappali menedékhely részleg

Áthidaló ellátást kíván nyújtani a téli időszakban az
utcán élő beteg hajléktalanoknak - az éjjeli menedékhelyek, illetve a nappali melegedők ellátási formája között.

Programunkban a cél egy új ellátási forma megteremtése, kísérleti jelleggel. Ezt a szolgáltatást azoknak éjszakai munkakörben
dolgozó hajléktalan férfiak és nők részére biztosítjuk, akik munkabeosztásuk miatt nem tudják igénybe venni az éjjeli menedékhelyeket és a nappali időszakban sem tudják, kipihenni magukat.
A projektben a téli kritikus időszakban a hajléktalan intézményeket igénybevevő 30 hajléktalan nő nappali időszakra kiterjedő pihenését biztosítjuk. Az elhelyezés 2 hálóban (24 férfi és
16 női) történik. A nappali időszakban, pályázati forrásból, egy
pohár meleg teát és szendvicset biztosítunk. A programban a
résztvevők intézményi jogviszonya egy napra szól. A nappali
menhely nyitva tartása minden nap 07:00 - 17:00 közötti.
A nappali menedékhely szolgáltatását bármely Budapesten működő éjjeli menedékhely és nappali melegedő szociális munkásai vagy a Menhely Alapítvány Kürt utcai információs iroda előrejelzése alapján és előzetes helybiztosítással lehet igénybe venni. A nappali menhely bekerülési feltételéhez tartozik, hogy az
ügyfél igazolható munkaviszonnyal rendelkezzen. Ha a jelentkező nem rendelkezik bejelentett munkahellyel, akkor elegendő
a küldő intézmény szociális munkásának igazolása arról, hogy
az ügyfél éjszakai munkakörben dolgozik. A továbbiakban feltétel a Dózsa - Éjjeli menedékhely házirendjének és speciális
szabályainak elfogadása és aláírása. A bekerülés további feltétele
érvényes ÁNTSZ-papír és maximum féléves tüdőszürő igazolás.

Szolgáltatásaink
A 40 férőhelyes téli lábadozó, a rászoruló hajléktalanok részére, a téli időszakban, napi 24 órás tartózkodást, háromszori étkezést, egészségügyi ellátást, szociális ügyintézést, mentális segítséget és szükség szerint gyógyszert, ruházatot biztosít.
Tehát:
▪ állandó szociális munkás ügyeletet
▪ ügyintézést és mentálhigiénés tevékenységet
▪ orvosi vizsgálatot és a szükséges gyógyszerekkel történő ellátást
▪ naponta háromszori étkezést
▪ mosást, szárítást, tisztálkodást, tisztálkodási felszereléseket
(mosóport, sampont, szappant …)
▪ ápoló személyzetet.
A téli lábadozó szervezeti formája, működése
Ellátási formája: éjjeli menedékhely
A program 2001.november 27-től 2002.március 31-ig működött, a BMSZKI Dózsa György úti Éjjeli Menedékhelybe integráltan, téli lábadozó egységként. A továbbiakban (2003.április
16-tól) egészségügyi háttérrel rendelkező férfi védett éjjeli menedékhelyként fog működni.

A „Bon rendszer”

Kálvária program

A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata 1995. óta működteti a téli kríziselhelyezés keretei között az ún. "bon"rendszerét. A szolgáltatás lényege, hogy a fővárosban működő
éjjeli menedékhelyek, a Szolgálattal szerződve és rendszeresen
együttműködve, a Szolgálat által megpályázott pénzből, mun-

A Kálvária programunk egy komplex projekt. Három részprogramból áll, amely egyrészt egy 40 férőhelyes női éjjeli menedékhelyből, másrészt 3 szobában hajléktalan párok éjjeli menedékhelyes elhelyezéséből, és egy 40 férőhelyes koedukált nappali
menhelyes szolgáltatásból tevődik össze.
Éjjeli menedékhely és a páros részleg
Az éjjeli menedékhely minden nap 18-08 óráig működik. Elhelyezés 4 ágyas szobákban kétemeletes ágyakon. Minden ágyhoz
egy csomagmegőrző szekrény tartozik, amelyben az ügyfelek tárolhatják a személyes felszerelésüket. Az éjjeli menedékhelyen a
szolgáltatás kizárólag az alapvető létszükséglet ellátására korlátozódnak. (fürdési, mosási, alapvető higiéniás felszerelésekre, mint
pl. eü.felszerelés, szappan, toalett papír). Esténként lakóink számára egy pohár meleg teát és szendvicset tudunk biztosítani. A
szállás és a szolgáltatás ingyenes.

Ebben az épületben lehetőség nyílt olyan hajléktalan párok elhelyezésére, akik jelenleg az utcán élnek, és együtt

szeretnék igénybe venni az éjjeli menedékhelyeket.
3 utcán élő hajléktalan pár elhelyezésére van lehetőségünk (3
szobában). A szobákban csomagmegőrző szekrények állnak
rendelkezésre. Ez a szolgáltatás is éjjeli menedékhelyünkön belül működik, így a lakók 18-08 óráig vehetik igénybe.
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kásszálló férőhelyeket vehetnek igénybe, fizetőképes lakóik számára. A munkásszállók térítési díjának 2/3-ad részét pályázati
forrásból az Alapítvány, 1/3-át az igénybevevő hajléktalan ember fizeti. A rendszerbe csak azok a hajléktalanok kerülhetnek
be, akik előtte meghatározott időn keresztül az éjjeli menedékhelyen laktak. Ezzel kerülhető el az a helyzet, hogy a munkásszállók fizetőképes lakói kiszorítsák a szállókról a hajléktalanokat. A szolgáltatást igénybevevők a lakhatási költségeikhez való
hozzájárulás vállalásával, az éjszakai szállók elhelyezési körülményeinél sokkal komfortosabb és nagyobb szabadságot jelentő elhelyezést vásárolnak maguknak. A szolgáltatás közvetett eredménye az, hogy a fizetőképes kliensek magasabb színvonalú
elhelyezésével tehermentesítik a menhelyeket, ezáltal hozzájárul
ahhoz, hogy az éjjeli menedékhelyek funkciójuknak megfelelően működjenek. Az ideiglenes szálláshelyek finanszírozása
1997-re normatív alapúvá vált, az elhelyezés közvetlen költségeihez a Minisztérium a normatív állami támogatás időarányos részének 120 %-ával járul hozzá férőhelybővítés esetén, és 150
%-ával, új szálláshely létesítésénél, illetve bérlésénél.

A bónos rendszer működéséhez az intézmények együttműködési megállapodást kötöttek. E megállapodás szerint a bónos
programban a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata vállalja
a koordinációs feladatok ellátást és a kapcsolattartást, a férőhelyeket biztosító munkásszállókkal, a beutaló intézmények pedig
vállalják a hajléktalanok közvetítését, az ügyfelekkel való kapcsolattartást- utógondozást.
A beutaláshoz szükséges bónokat a beutaló intézmény minden
hónap első és harmadik csütörtöki napján veheti át a Menhely
Alapítvány Diszpécser Szolgálatánál. Az intézményben foglalkozó szociális munkások a hajléktalanok számára névre szóló, személyi igazolványszámot tartalmazó, a kiállító intézmény pecsétjével és a kiállító szociális munkás aláírásával ellátott bónt állít
ki, amelyeket közvetlenül a beutalt hajléktalannak ad át, tájékoztatva a felhasználás módjáról, és az adott munkásszálló térítési
díjáról. Az ügyfelek részére legfeljebb kétheti bónokat adhat ki a
beutaló szociális munkás.
A lelki egészség megőrzése

BMSZKI belépése a bon rendszerbe
A téli időszak beálltával érezhetően megnő az éjjeli menedékhelyeket igénybevevő hajléktalanok száma. A klienskör kiegészül
azokkal, akik az év melegebb hónapjaiban közterületeken, romokban, egyéb viskókban húzzák meg magukat, vagy időszakos
munkák végzése során jutnak szálláshoz, munkáltatóik révén.
Ennek hatására jelentős mértékben tapasztalható a kollégáink
leterheltsége, amely a kiegészítő téli programok működésével és
megnövekedett igényekkel magyarázható. Ezért szükséges a
munkatársainkat érintően lelki egészséget megőrző, feloldási lehetőségek megteremtése. Ennek egyik eleme a (csoportos) szupervízió, amelyet havonta egy alkalommal biztosítunk a munkahelyi kollektívák részére, valamint igény szerint biztosítunk
egyéni szupervíziós lehetőséget. A másik eleme -, amely szorosan összefügg a szakmai tevékenységgel - a rendszeres teamek
működtetése. Fontos tudnunk, hogy a teamek résztvevői nemcsak a munkafeladatokat vitatják meg egy-egy ülésen, hanem a
lakók és a munkatársak közötti esetleges konfliktusokat, problémákat is. Fontos tudnunk, hogy nincsen emberek közötti kapcsolat felgyülemlő érzelmek nélkül. A team egyik feladata tehát
a munka során keletkezett érzelmek feldolgozása. Egy team-ülés
már emiatt sem egyszerű munkaértekezlet: itt nem csak a munkafeladatok elosztásáról és végrehajtásáról kell beszélni. A szakértelem itt is hasznos: pszichológiai és pszichiátriai ismeretek
birtokában könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb az érzelmek
feldolgozása.
BUDAI ERZSÉBET

1999 telén, a Menhely Alapítvánnyal közösen, lehetőségünk
nyílt arra, hogy a minden éjjeli menedékhely részéről igénybe
vehető; bérleti díjkiegészítéssel - az ún. bónos rendszerben – támogatott szállás lehetőségével éljenek gondozottaink. Ez a
rendszer tekinthető a középutas elhelyezés első lépcsőfokának,
mert részben önellátó, részben támogatást is igénybe vevő – érdekeltté teszi a klienst a rendszeres munkavégzésre és további
lépésben előtakarékosságra is ösztönöz. A rendszeres munkavégzés visszahat az egyén igényszintjének emelésére (öltözködés, higiénés ellátottsága rendezettebbé válik) későbbiekben a
kisebb közösségbe való elhelyezés kialakíthatja azt a törekvést,
hogy már magasabb színvonalú lakhatást alakítson ki magának.
Ez az ellátás a 3 évvel ezelőtt a téli idősszakban kísérleti jelleggel a BMSZKI Előd utcai és a Dózsa éjjeli menedékhelyen valósult meg. Az idei téli időszakban mindhárom éjjeli menedékhelyünk belépett bónos- programba:

▪
▪
▪

a BMSZKI Dózsa György úti Férfi és Női Éjjeli Menedékhely
a BMSZKI Előd utcai éjjeli menedékhely, és
a BMSZKI Könyves Éjjeli Menedékhely

A intézmény lakóival folytatott segítő munka összetett és sokrétű: egyrészt biztosítani kell
a megfelelő színvonalú szállást (vagy lakhatáshoz jutást), ruházatot, étkeztetést, a szociális és mentálhigiénés ellátást. Ez a munka sokféle képzettségű szakembert igényel. Bármelyikük tevékenysége csak akkor lesz eredményes és hatékony, ha egymással jól koordináltan, összhangban dolgoznak. Eredményeket csak jó team munka mellett lehet elérni. A
hajléktalanság okai, problémái és a felmerülő betegségek ismerete nélkül nem végezhető
például megfelelő színvonalú mentálhigiénés ellátás. A team munka további fontos eleme
a rendszeresség. Például: hetente, azonos időben, azonos helyen. A team akkor hatékony, ha a résztvevők felkészülten érkeznek az ülésekre. A team ülés ideje alatt biztosítani
kell a nyugodt munka feltételeit, azaz hogy a látogatók, zajok ne zavarják a teamet.
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Módszertani Csoport

Esetleírási Pályázati Kiírás
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Módszertani Csoportja

Esetleírási, -elemzési pályázatot
ír ki, a budapesti hajléktalanellátó intézményben dolgozó szociális munkások részére.
A pályázat célja, hogy elősegítse a szakmai munka fejlődését a budapesti hajléktalanellátó intézményekben,
és lehetővé tegye, hogy nagyobb ismertséget kapjanak a legjobb szakemberek.
A pályázatokat hajléktalan ellátásban dolgozó szakemberekből álló zsűri bírálja el.
Az első három helyezett a következő díjazásban részesül:

I. díj:
II. díj:
III. díj:

70.000 Ft (nettó)
50.000 Ft (nettó)
40.000 Ft (nettó)

A zsűri gondoskodik a díjazott esetleírások publikálásáról.

Az esetleírás elkészítéséhez ajánlott szempontjaink a következők:
▪
▪
▪
▪
▪

A hajléktalan személy életútja, különös tekintettel a lakás-, és munkaútra
Hajléktalanná válásának körülményei és lehetséges okai
Hajléktalanná válása óta történt változások
A jelenlegi, intézményen belüli és intézményen kívüli kapcsolatrendszerének leírása,
melytől segítség várható
A támogatott és a szociális munkás eddigi együttműködése és további terveik

Formai követelmények:
A pályázatot Microsoft Word programban, Times New Roman, 12-es betűtípussal, szimpla sorközzel,
1 nyomtatott példányban és elektronikus formában (lemezen, Word és Rich Text formátumban elmentve)
lehet benyújtani a BMSZKI Módszertani Csoportjához (1134 Budapest, Dózsa György út 152.).
Az esetleírás ajánlott terjedelme: 15-20 oldal.
A pályázati borítékba helyezett külön lap tartalmazza a pályázó nevét,
munkahelyi beosztását, végzettségét, intézményének nevét, postacímét, telefonszámát.
A pályázati borítékba helyezett külön lap tartalmazhat javaslatot a szakmai zsűri 3 tagjára vonatkozóan.
A határidő lejárta után postára adott, vagy benyújtott, illetve hiányosan benyújtott pályázatot nem fogadunk el.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2003. április 30. A nyerteseket írásban értesítjük.

A pályázat beadási határideje: 2003. március 31.
Győri Péter (gyori.peter@yahoo.com)
1134 Budapest, XIII. ker. Dózsa György út 152. ∗ Levélcím: 1385 Budapest pf. 882
telefon: 06 (1) 236-50-80/141 mellék ∗ fax.: 06 (1) 320-30-97
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Hajléktalanszálló - adományként
Újabb hajléktalanszálló nyílt a főváros IX. kerületében, a Táblás
u. 31. szám alatt. Az egykori munkásszállót egy magánszemély
bocsátotta a Főváros rendelkezésére, aki egyéves, ingyenes
használatra adta át az ingatlant. A hajláktalanszálló átadása
nemcsak azért fontos előrelépés a budapesti szociálpolitika történetében, mert a Főváros nyolcvannal több hajléktalan embernek tud helyet biztosítani, hanem azért is, mert ez az első alkalom, amikor egy magánember, egy vállalkozó, segítségével bővül a Főváros szociális ellátása.
A Táblás utcába (át)költözők zöme valamelyik fővárosi hajléktalanszállón lakik, tartós párkapcsolatban él és rendszeres jövedelemmel rendelkezik, továbbá vállalja, hogy jövedelme egy részét havonta félreteszi, hogy valamelyest nagyobb eséllyel hagyhassa maga mögött a hajléktalan-ellátás segítő rendszerét.
A téli krízis idején Budapesten minden évben 30 százalékkal nő
a hajléktalanok száma, mivel vidékről is Budapestre jön az ellátásra szorulók nagy része. A Főváros több mint 3.000 helyet
tart fenn; közülük 1.400-at civil szervezetek közreműködésével.
Esetükben a Fővárosi Önkormányzat állja működési költségeik
egyharmadát.
(budapest.hu 2003. 01. 21.)

KÉRDÉS AZ OLVASÓKHOZ

VALÓSÁG - HÁLÓ

(Jelszó: „fő a bizalom!”)
Egy fiatalasszony gyógyszer-segélyért keresett meg bennünket.
Gyakorlatunk az volt, hogy egy megszokott helyre mi magunk
mentünk a gyógyszert kiváltani, s úgy adtuk át. Ezért ez neki
két utat jelentett. Ez alkalommal azonban egyedül voltam, sok
volt a tennivaló, ezért gondoltam, hogy „fő a bizalom”, odaadtam ezer forintot a fiatalasszonynak, s kértem, hogy vásárolja
meg a gyógyszert, hozzon számlát, a Patikában már tudják a címünket. Egy fél óra múlva meg is jött az anyuka, hozta a számlát, elszámolt a pénzzel. Pár hét múlva ismét jött, s nagyon
kért, hogy „Csak most az egyszer, utoljára segítsek”, váltsuk ki
a gyermekének felírt gyógyszert. Megint egyedül voltam. Gondoltam, hogy ha a múltkor becsületesen megvásárolta a gyógyszert, akkor biztos most sem lesz probléma, ezért ismét odaadtam neki ezer forintot. Visszajött, elszámolt. Ez az eset harmadszor is megismétlődött. Gondoltam, hogy csak segítek,
mert a szomszédságban lakott, úgy láttam, hogy áldozatosan
neveli gyermekeit. Megint odaadtam neki a pénzt. Most azonban hiába vártam, nem jött elszámolni. Másnap se, harmadnap
se. Egyszer azután találkoztam vele. Megkérdeztem: „Mi történt, hogy nem jött vissza a pénzzel és a számlával?” Nagyon
kurtán-furcsán válaszolta: „Kifújta a szél a zsebemből a pénzt.”
Többet nem jött segélyért.

Letartóztatták a hajléktalan-horror rendezőit
(Index, 2002. szeptember 25., 12:01)
A rendőrség három hónapos nyomozás után letartóztatta a 24
éves Zachary Bubeck-et, és a 19 éves Ryan Edward McPhersont, akiket azzal vádolnak, hogy ők rendezték a brutális
„Bumfighter 1 - A Cause For Concern” című filmet. A kézi kamerával készített felvételeken látható például, amint egy lángoló
hajú férfi próbálja a fejét eloltani. A filmben hajléktalanok
puszta ököllel verik egymást félholtra vagy fogóval tépik ki egymás fogait.
Bubecket és McPhersont azzal vádolják, hogy pénzzel vették rá
a szereplőket a verekedésekre. Feltételezések szerint a két fiatalember készpénzzel, étellel, itallal toborozta a „szereplőket”,
majd arra kérték őket, hogy erről ne szóljanak a hatóságoknak.
A készítők szerint filmjük csak a „hajléktalanok kegyetlen világát” mutatja be.
Emberjogi szervezetek máris tiltakoztak, amiért a fiatalok a kiszolgáltatott helyzetben lévő, esetenként pszichiátriai kezelés alatt álló embereket vettek rá egymás bántalmazására.
Ezzel szemben az interneten mintegy húsz dollárért árult filmből 300 ezer darabot adtak el az elmúlt hónapokban. „A leggyorsabban fogyó független film, amelyen piások és nyomottak
verekednek” - így hirdette a két Las Vegas-i fiatalember az amatőr, realitytévé-stílusú filmjét.

Kedves Olvasó!
Mit gondolsz erről az esetről?
Te mit teszel hasonló esetben?
Írd meg a 3Sz-be, vagy közvetlenül nekem!
(VARGA SÁNDOR)
(aveabvarga@vnet.hu)
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Valóságshow munkanélküliekkel

ITT A MAGYAR SZOCIÁLIS VALÓSÁG - SÓ!

(Index 2002. október 8., 17:20)
Új “valóságsó” elindítását tervezi az egyik hazai kereskedelmi
TV-csatorna menedzsmentje. Elképzeléseik szerint a műsor valódiságát a hazai “gazdag szegények és szegény gazdagok” életének ellenpontjaira építő feladatok és a “Hajlék” kiemelten
közhasznú szociális alapítvány szakmai támogatása garantálja. A
3 hónap időtartamra tervezett műsort - fomabontó módon nem színesben, hanem végig fekete-fehérben közvetítik. Az új
“valóságsó”-ra vállalkozók – szó szerint – csak vállalkozók lehetnek, hiszen az ötlet kitalálói a fiatal hazai menedzserek
körében szeretnék (2003.márciusig elsejéig) megtalálni azt a 6
önként jelentkezőt yuppiet, aki 12 hétig a hajléktalanok életét
fogja élni. A résztvevők ugyanis semmi mást nem vihetnek magukkal, mint a rajtuk lévő ruházatot és egy (kifogástalan állapotban lévő) nagyméretű bevásárlókocsit, melyet a verseny helyszínéül szolgáló város szeméttelepén tölthetnek meg olyan építőanyagokkal, amelyekből aztán - a TV-csatorna által meghatározott helyszínen - saját maguknak kell felépíteniük a “fedelet a fejük fölé”. A tervek szerint a 6 yuppi mindennapi létfenntartását a
szeméttelepen összeguberált hulladék fogja biztosítani. A KÖJÁL szakemberei már keresik a jogi lehetőségeket arra, hogy a
résztvevők egészségére igen komoly veszélyt jelentő programot
- járványveszélyre hivatkozva - már az első adásnapon betiltsák.
Az első díj (egy 50 millió forint összértékű, berendezett álomvilla) várhatóan még a jól fizetett ifjú menedzserek szívét is
megdobogtatja, de a vesztesek sem mennek el üres kézzel, hiszen mindegyikőjük egy-egy kétüléses sportkocsi boldog tulajdonosa lehet. “Ráadásképpen” minden résztvevő - örök mementóként - magával viheti azokat a tárgyakat, melyeket a program során guberált össze.
A műsor igen alacsony költségigényű, hiszen ebben a „hajléktalan valóságban” sem a „villa” létesítésére, sem annak fenntartására, sem pedig a résztvevők élelmezésére nem kell költeni. A 6
vállalkozó szellemű fiatal minden mozdulatát az őket árnyékként kísérő 6 videokamera optikáin keresztül láthatja az, aki előfizet az emelt díjas online szolgáltatásra. A TV-csatorna vezetői
a kereskedelmi jellegű program-finanszírozási technikák mellett
a jótékony célú adományozást is ösztönözni kívánják azáltal,
hogy a győztesre nemcsak az eddigi “reality show”-k során bevált, emeltdíjas telefonhívás és SMS-küldés útján lehet szavazni,
hanem a még hagyományosabb postai úton is. A kizárólag hajléktalanoktól megvásárolható, 100 forint névértékű szavazó-kártyákat 2003. május 31-éig kell - díjmentesítés nélkül - postára
adni. A “Fedelet a fejünk fölé” elnevezésű adománygyűjtő programban az ország valamennyi hajléktalan-ellátó intézménye
részt vehet, hiszen a TV-csatorna menedzsmentje azt szeretné,
ha az így befolyt összegeket, a szociális munkásokkal együttműködő hajléktalanok, a saját lakáshelyzetük megoldására fordítanák.
A fenti megpróbáltatásokra bejelentkezni kizárólag az Internet
segítségével, az alábbi e-mailre küldött (a.) szándéknyilatkozattal
és az ahhoz csatolt (b.) szakmai önéletrajzzal (!) lehetséges:
< valosagso@hajlek.hu > További információk a program:
< http://www.hajlek.hu > honlapján olvashatók.

„Humánerőforrás” (Recursos humanos) a címe annak az argentín valóságshow-nak, melyben munkanélküliek versenyeznek
különböző állásokért, készpénzért, díjakért és kedvezményekért. Az egyórás élő show-t hétköznaponként sugározzák a délamerikai országban, ahol - a közel 50%-os munkanélküliségnek
köszönhetően - azonnal megdöntött minden addigi nézettségi
rekordot.
A mindenható Sony médiabirodalom televíziós vállalata rögtön
lecsapott az ígéretes vállalkozásra, és rövid huzavona után megszerezte a produkció nemzetközi forgalmazási jogait. Az Imagen Real-tól vásárolt licencet hamarosan Cannes-ban dobja piacra, az egyik legjelentősebb nemzetközi televíziós vásáron.
A „Humánerőforrás” nem az első ebben a műfajban: Hongkongban „Munkakerítő” címen fut egy munkanélküli műsor, és
a német 9 Live kábelcsatorna is tervezi egy képernyőre aplikált
munkaközvetítő beindítását. Ezeket a show-kat egyelőre csak a
kritikusok támadják, de már akadnak olyan elfajzott példányok
is, amelyek a hatóságok figyelmét is felkeltik. Nagy port kavart
nemrég a 'Bumfighter' című - csak fű alatt terjesztett – háziprodukció, melyben hajléktalanok verték egymást félholtra némi
zsebpénzért vagy egy üveg alkoholért cserébe.
A Sony hivatalos közleménye szerint egyébként a „Humánerőforrás” egyik legnagyobb értéke, hogy mindenki számára betekintést enged a munkanélküli lét nehézségeibe, és a nézők is elsajátíthatnak olyan készségeket, melyek később átsegíthetik őket a nehéz napokon.
Az argentínok, úgy tűnik, hamarosan valóságshow-nagyhatalom
lesznek, hiszen egy korábbi hír szerint hamarosan elindítanak
egy olyan kiszavazós tévéshow-t, melynek szereplői valódi közéleti posztokra - például képviselői mandátumra - pályáznak.
Az HBO még ezen is túlmegy: a 2012-es elnöki választáson saját jelöltet indít, akinek kampányát és magánéletét nap mint nap
közvetítik majd a kábelcsatornán.

A tábla felirata
magyarul:

„Sörre, drogra és
szemétkaparó
kampóra kell pénz.
(Hé, én legalább
nem …lak át.)”

( A cikk folytatása a 32.oldalon ! )
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lektalansagrol szol. Szerepel benne a hajlektalanok kulonfele kihasznalasarol szolo cikk is. Ehhez kapcsolodna nemi ValoVilag-BigBrother
cikizes is, es itt jon a keresunk:
Volt egy 2-3 emilbol allo jopofa es okos levelvaltas a Nemeth Laci-fele
levelezo-listan arrol, hogy a valosagshow-ban szavazok tobbet koltenek a betelefonalasra es az sms-ekre, mint az Aranyag c. musorban
osszegyujtott adomany. Szeretnénk ezt a levelvaltast lekozolni, de sajnos en kitoroltem a leveleim kozul. Segitenel megtalalni? Elore is koszonjuk. Szia:
GOSZTONYI GEZA
(gosztonyi@budapest.hu)

SZEMELVENYEK
NEMETH LACI
ELEKTRONIKUS
LEVELESLADAJABOL

(enel@enternet.hu)

Tisztelt Gosztonyi úr, Intézkedtem levelek elküldéséről. Arra kérném,
hogy említessék meg az Ittk neve, weboldal címe a műsorban, cikkben.
G (gergely.javor@ittk.hu)

A Valo Vilag elozo kiszavazasan jatekos kedvu honfitarsaink
850 ezer szavazatot adtak le, emelt dijas telefonon vagy smsben. Ezzel minimum szazmillio
forintot koltottek el. A magyar gyermekegeszsegugy megsegitesere rendezett „Aranyag” cimu televizios musorban legutobb 11,5 millio forint
adomany gyult ossze. Ez a valo vilag …
JÁVOR GERGELY
(ittk@ittk.hu)
Kedves Jávor Gergely!
Esetleg ezt a gondolatmenetet magoszthatnád a Való Világ nézőivel is!
Például küldhetnél sms-t a BeleValó Világba, vagy felmehetnél a
chetre. Így azokhoz is eljuthatna, akik maguktól nem valószínű, hogy
elgondolkoznak ilyesmin. Én negyedéves szociálpolitikus hallgató vagyok és úgy gondolom a szociális szakma egyik fontos feladata, hogy
elgondolkodtassa az embereket, hogy felhívja a figyelmet olyan társadalmi jelenségekre, ami sokak számára rejtve marad, hogy megismertesse a sokszor közönyös és vak "töbséggel" a "kisebbség" problémáit,
stb. Az ilyen jellegű figyelemfelkeltés, vagy pusztán információközlés
segíthet abban az általános szemléletváltásban, ami nélkül a mai magyar társadalom végleg vesztesek és nyertesek társadalmává válhat. Hiábavaló a szociális szakemberek fáradozása, ha egy egész ország – beleértve a politikusok nagy részét is - nem látja be a fontosságát, illetve
nincs tisztában az egésznek az értelmével. Szóval, mondjunk az emberek szemébe olyan dolgokat, amiket nem biztos, hogy hallani szeretnének, de talán elgondolkodnak rajta!
Kedves Jávor Gergely,
Remélem nem bántom meg ezekkel a sorokkal, de ne (csak) azoknak
mondja el mindezt, akik maguk is fel tudnak ismerni társadalmi jelenségeket és alkalmasint gondolkodnak is rajta! Elnézést, ha egyeseket
sért a véleményem, illetve ha ez nem az a hely, ahová személyes reagálásokat lehet küldeni! Minden jót.
KARMAZSIN ESZTER
(karmazsine@hotmail.com)

… a kért levelek még nem érkeznek meg hozzám. Ugye számíthatok
rájuk?
GÉZA (gosztonyi@budapest.hu)
Tisztelt Uram
Szemguvadásig néztük át az ITTK listát, és ott nem születet erre a
mailra válasz. Ha szeretne Ön is csemegézni ebben a levélhalomban
akkor a http://www.ittk.hu/pipermail/ittk/ cimen megteheti. A Németh Laci féle listát nem ismrem, lehet hogy valahol máshol utánközölték a levelet, és ott van rá válasz. Én magam is tudok ilyen helyet a
pl a: http://www.fenyutak.hu/aktinfo/sorstars/sorstars_hirlevel_XXXVII.doc oldalon, ahol a szociális hírhálót jelölik meg forrásként.
Hogy az mi, azt ne kérdezze tölem, mert én oda nem irok, nem is hallottam róluk. Ennyit tudtam segíteni. Tisztelettel:
JÁVOR GERGELY
Kedves Gergely!
Nagyon köszönöm gyors válaszát. Mi tagadás: döbbenten olvastam.
Ezek után széttárt karral állva kérdezem (akárkitől), afféle szónoki kérdésként: vajon miért jó bárkinek a más neve mögé bújnia akkor, ha támad egy ilyen remek észrevétele (ez esetben a Való Világgal kapcsolatban.) Hova küldhetem a HÁLÓ tiszteletpéldányát? Üdvözlettel:
GOSZTONYI GÉZA
Géza! Nem nagyon értem a levelezésed Jávor Gergellyel ..., de a költői
kérdésedre a következő válaszom van (ha a kérdés felém lett címezve):
Az ittk listáról jött át felém a "Való Világra" vonatkozó összefüggés leírása. Azt gondoltam, ez a szociális szakma számára is inspiráló információ, ezért tovább küldtem a "szociális szakma" listán, de nem reagáltam az ittk listára. Ezek szerint az ittk listán nem keltett hatást, a
szociális szakma listán pedig hatott. Nem tudom ki rejtőzködik, vagy
kire utal a rejtözködésed megfogalmazás. Én arra törekszem az információk minél szélesebb körhöz eljussanak, legfeljebb más logika
szerint küldöm tovább az információkat - rejtözködés nélkül, de az eredeti információközlőt mindig feltüntetve. Ha nem nekem szólt a rejtőzködő megfogalmazás, akkor se felesleges, hogy ezeket leírtam Neked. Legalább tudod, mit gondolok erről a kérdésről. Szia:
NL
(enel@enternet.hu)
Laci!
Így igaz! Tényleg nem Neked szántam. No és ugye azt is tudod, hogy
nem minden lépés támadás. … Szóval hiába emileztem Jávorral, hiszen ő se a Hálót, se a Te listádat, se a szochálót, se a Sorstárs Hírlevelet nem ismeri. Miközben a szavai fontossá váltak a Neten. Sőt! Még a
Hálóba is benyomjuk. Hova küldhetem Neked a HÁLÓ tiszteletpéldányát? Ha netán hasonlóra bukkansz, a Hálóban mindig lesz ilyenre felület! Szia:
GOSZTONYI GÉZA

Kedves Jávor Gergely és egyéb listatagok
Lehet sajnálkozni, bosszankodni, felháborodni azon, hogy az emberek
nem arra adnak, amire tényleg kéne ... De nem kéne inkább elgondolkodni azon, hogy olyan stratégiákkal kellene elindulni a nemes célért
való pénzszerzési versenyben, amelyek működnek? Nem kéne kitalálni
új stratégiákat? Nem kellene elgondolkoni azon, hogy talán érdemes
áldozni valamennyi pénzt arra, hogy az még több pénzt fialjon?
Szerintem a szociális szakma feladata nem az, hogy megfellebbezhetetlen ítéletet mondjon a társadalom jelenlegi állapotáról, hanem az, hogy
a maga szintjein, az általa üdvösnek tartott változásokat megkísérelje előmozdítani. Egy kínai mondás szerint: ha nem lehet az, amit akarsz,
akard azt, ami lehet. Hát keressük, mit lehet itt és most, a célt szem előtt tartva ... Szeretettel, boldog karácsonyt és hanukát kívánva mindenkinek:
UJVÁRI JÚLIA
(ostrogen@levele.com)
Kedves Javor Gergely !
A HALO szerkesztosege neveben kereslek meg. Egy apro, de gyors
segitsegre lenne szuksegunk. A januar-februari tematikus szam a haj-

Kedves Gergely!
Hülye helyzet, de örülök, hogy végre tisztázódott (?) Ezek szerint én
értettem félre. Ez esetben: bocsánat, bocsánat, bocsánat. Pirandello úr
bátran leckét vehetne tőlünk a félreértések vígjátékához... Akkor tehát
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- biztos ami biztos - visszamondom a leckét, ami matematikai feladványnak se kutya:

szigetelt szegletében zajlott. (7.) Talán nem ér meg az egész levelezéstörténet annyit, hogy indulatokat kavarjon. A hozzászólások által érintett probléma igen talán igen... (8.) Bár én is letöröltem az első hozzászólásokat, de szerencsére elmentve megtaláltam, (mert eljuttattam ezeket Molnár Szilárdnak, meglepetésül, hogy lám a szocszakma hogyan is reagál egy ITTK által "talált tárgyra". Most ezeket mellékelem;
több nemigen jöhetett, mert én nem találkoztam vele. Ezt ellenőrizni
Németh Laci teheti meg a szochálós anyagai között, ha őrzi őket még
december 10-től máig... Köszönetek: Köszönet Jávor Gergelynek a
hírért. Köszönet Molnár Szilárdnak, hogy továbbította hozzám. Köszönet Németh Lacinak, hogy feltette a szochálóra. Köszönet a vélemények okoztra szellemi izgalomért a hozzászóloknak. Köszönet Csató Zsuzsának, hogy a Gosztonyi Géza-féle levelezést eljutatta hozzám;
talán Németh Lacitól is megjön.) És talán abban is lesz köszönet, ha
Gosztonyi Géza közzéteszi a HÁLÓ-ban az egész véleménysort, (nyílván a szerzők megkérdezésével...). Bocsánatkérés: Valamennyi szereplőt, akit érintett az egész gubanc, megkövetek. További jó eszmecseréket kívánva Nektek, a szochálónak, és persze magamnak is, üdv:
Láng László
Kedves Láng László ! (és a többiek!)
Nagyon örülök, hogy a "köszönet"-ekig eljutottunk, mert hisz SENKIT senkinek nem kell megkövetnie. Ugyanis sem nekem sem másnak
nem erről szól a dolog! Szemlátomást mindenkinek tetszett Jávor Gergely eredeti felvetése - mi másért is fordítottunk volna erre a folyamatra ennyi energiát? Meggyőződésem, hogy MINDENKI jószándékúan
járt el. Senkinek kipellengérezése nem cél a HÁLÓ-ban (sem). Én magam sokat tanultam ebből a pörgésből: pl. azt, hogy a Net felgyorsított
kommunikációja "a csábítás trükkje", mert míg az egyik oldalon a
chat-roomok anonimitása kinyitja a "titkos"-nak szánt kommunikációs
fiókokat, addig a másik oldalon elfedi azt, hogy a Net-re tett véleményeinkre is a Guttenberg típusú közlés szerzői jogai érvényesek. Úgy
tűnik azonban, mintha ebben a Net-ezők még nem állapodtak volna
meg! A különbség szerintem abban lehet, hogy az aktuális chat-ünkben mindannyian teljes névvel és lábmérettel vagyunk jelen, nem pedig
a nickname-jeinkkel. Összefoglalva: A nickname-kultúra lemond a
vélemény szerzői jogáról, a saját nevüket vállaló net-lovagok viszont nem. A Net-vélemények közlésekor talán ez lehetne irányadó. (Mit gondoltok erről?)
Lám-lám Te is "figyelmeztetsz" erre: "És talán abban is lesz köszönet,
ha Gosztonyi Géza közzéteszi a HÁLÓ-ban az egész véleménysort, (nyilván a szerzők megkérdezésével...)." Én a saját emilezési gyakorlatomban
arra törekszem, hogy:
a.) az emilben megemlített személyek cc-ben megkapják a levelet
b.) lehetőleg az egész levélfolyam egyben maradjon azért, hogy a korábbi megjegyzések egyazon levélben visszakereshetők legyenek.
Sajnos ezeket az elveket én sem tudom mindig betartani, hiszen sokszor kell újra elküldenem egy-egy levelet amiatt, hogy pl. a fogadó
tárkapacitása nem bírja a rengeteg csatolt file-t, stb.
Nekem mindig szívet-lelket melengető érzés amikor újra és újra kiderül, hogy nem csak a szociális szakma "szociálisan érzékeny".
További jó chat-elést mindenkinek!
Gosztonyi Géza

GG olvasta JG remek szösszenetét NL címlistáján. GG úgy emlékezett, mintha ugyancsak NL címlistáján olvasta volna JG megjegyzésére
küldött reflexiókat is. (Max. 2-3 emilt.) GG fontosnak tartotta közölni
a rövid levélváltást a HÁLÓ-ban. GG emileket irkált ide-oda, mert a
tyúk esze miatt sajnos nem emlékezett a forrásra, és nem akart marhaságokat nyomtatni a papírra (se), de csak JG válaszolt. JG úgy értette,
hogy GG az ittk-listáról kérdezi, miközben GG a NL féle levelezőlista tartalma felől tudakozódott. JG bizonyára azért értette félre, mert
ő nem ismeri NL címlistáját. Tehát NL címlistájára nem JG küldte el a
nevezetes mondatokat. JG olvasta a saját üzenetét pl. a CsZs által
szerkesztett S-Hírlevélben is. Pedig JG nem ismeri a S-Hírlevelét sem.
Tehát a S-Hírlevélbe nem JG küldte el a szöveget. Ott ugyanis a szociális hírháló van forrásként megjelölve. JG nem ismeri a Szociális
Hírhálót, mint lehetséges forrást sem. Feltehetően JG a HÁLÓ-t sem
ismeri. GG újabb félreértésbe került, mert a fentiek alapján azt hitte,
hogy nem JG-től származik a nevezetes idézet. Ebből levonta a saját
következtetését, nevezetesen azt, hogy valaki JG neve mögé bújt. JG
nem értette, hogy GG miért értette félre mindezt. Bizonyára azért,
mert ebben a logikai láncban még mindig nem stimmel valami...Miközben pedig de...Na de...Akkor ki...Hova...Miért…SEGÍTSÉG!!!!!
Gosztonyi Géza
…egy dolog hiányzik csak, hogy ki olvasta az ITTK listán és nyomta
fel a Németh Lacifélére.
Jávor Gergely
Kedves Gosztnyi Géza, Jávor Gergely és Németh Laci!
Döbbenten olvasom a levelezést, (amit most Csató Zsuzsától kaptam
meg, hogyan, hogyan nem...) Szórom fejemre a hamut - valószínűleg
az én bűnöm az egész gubanc, pedig csak annyit tettem, hogy az
ITTK-ból hozzám továbbított Jávor Gergely-féle szösszenetet egy
gyors mozdulattal továbbküldtem Németh Lacinak, aki feltette a
szochálóra. Nem gondoltam, hogy ebből még galiba keveredik.
Csöndes magyarázkodás:
(1.) Izgalmasnak tartottam, hogy a szocszakmán kívülről, de az információs társadalmat kutatóktól jön egy kifeszített észrevétel, ami a nyomorúságos szociális való világot versus a hazug médiabeli "való világot" ilyen plasztikusan ellenpontozza. (2.) A hír nem az INFINIT hírlevélből való, ott nem is található, (mert aznap nem is jött hírlevél). Ha
nem tévedek, Molnár Szilárd küldte el nekem. jó érzékkel, barátilag, az
ITTK-ból. (3.) Azt gondoltam, a szocháló olvasóinak is érdekes lehet;
tudják úgyis, mert megélik naponta, erőfeszítései(n)k a társadalom involválására a szociális segítségnyújtásba - még médiatámogatással is –
milyen hatékonyságúak... Kis adalék ehhez - gondoltam. (4.) Ezért
küldtem tovább Németh Lacinak, kommentár nélkül, nem is gondolva, hogy a kis hírből vita kavarodik. (És Németh Laci nyilván nem
nézte, kitől ment hozzá "forward" az üzenet; így maradt a szerző, Jávor Gergely neve alatta, és maradtam én - helyesen - névtelen. Csak
azzal nem számoltam, és ez nem jutott senkinek eszébe, hogy Jávor
Gergely mit sem tud az egészről). (5.) Megleptek a reagálások (Ujváry
Júlia, Karmazsin Eszter, Ertsey Katalin - és talán mások, nem találom
most a gépemen; és Csató Zsuzsa is feltette a Sortárs hírlevélre december 13-án). Ezelőtt mintha SOHA nem fordult volna elő, hogy a
szochálón megjelent hír után lett volna hozzászólás, reagálás
bármire - úgy emlékszem, egyáltalán... (6.) Gosztonyi Géza leveléből:
"Ezek után széttárt karral állva kérdezem (akárkitől), afféle szónoki
kérdésként: vajon miért jó bárkinek a más neve mögé bújnia akkor, ha
támad egy ilyen remek észrevétele (ez esetben a Való Világgal kapcsolatban.)". Akárki (vagyis én) válasza: senki nem akart elbújni más neve
mögé. Az észrevétel annak a neve alatt futott, aki elkotorta az adatokat, csak az egész levelezés a net "való világának" két, eddig néhol el-

„Évi és Szabolcs diadala ráadásul arról a Magyarországról is sokat elárul, amely
százmillió forintot tárcsáz el egyetlen kiszavazóshow alatt, és ajándék plüssmackót, meg dedikálni való sztárfényképet szorongat órákon át a szakadó ónos
esõben. Olyanok vagyunk, mint õk, na, szeretetre éhezünk, de érzelmi fejlõdésünk
némiképp visszamaradt, legkisebbségi komplexusunk van, amit viszont gyakran
magamutogatással palástolunk. Ez lenne az utóbbi tizenöt hét olcsó tanulsága,
amit akár be is olvashattak volna a finálé végén a tüzijáték expresszív képei alá
keverve, sõt Stohl Buci akár még meg is könnyezhette volna mindezt a hatás
elmélyítése
kedvéért.”
In:Realitynapló26.:http://index.hu/kultur/media/naplo26
SZABÓ ZOLTÁN
2002. december 23., 9:08
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zi őrizetéből, érte mentek és erőszakkal visszavitték a cégek
székhelyére, Hatvanba.
Az adónyomozók februárban kezdtek el nyomozni a gyanúsítottak egyéni vállalkozásaival kapcsolatban. Kiderült, a cégek
semmilyen érdemi szolgáltatást nem nyújtanak, tevékenységük
mindössze fiktív számlák kiállításában merül ki. Több év alatt
színesfém-hulladék értékesítéséről mintegy 700 millió forint értékben állítottak ki számlákat.

EMLÉKSZÜNK-E MÉG EZEKRE AZ ESETEKRE?
Enyhítette a bíróság a hajléktalanverő rendőrök büntetését

(Index/MTI 2002. május 9., csütörtök 13:16)
Csak ’dorgáltak’ és kokit adtak
A korábbi vallomások szerint a rendőrök ütésekkel és rúgásokkal, röhögve bántalmazták a hajléktalant. A bíróság azonban elfogadta azt az érvelést, hogy jogszerű volt az intézkedés, és
csak dorgálás történt.
Jelentősen enyhítette a Fővárosi Bíróság (FB) csütörtökön kihirdetett másodfokú jogerős ítéletében annak a három rendőrnek a büntetését, akik egy hajléktalant bántalmaztak (2002. - a
szerk.) január 14-én a fővárosban.
Az eljárás adatai szerint a rendőrök jogszerű intézkedésük során sérülést nem okozó „dorgálásban” részesítették a hajléktalant, „kokit” adtak neki, egészen kicsit megütötték, megrúgták.

Számlázásért koszt és kvártély
A számlabefogadók között tucatnyi egyéni és társas vállalkozás
szerepel. A nyomozás során az egyik számlabefogadónál tartott
házkutatás alkalmával, az egyik gyanúsított által kiállított számlákon kívül, további 700 milló forint értékű fiktív számla nyomaira bukkantak, mely alapján az APEH nyomozói kiterjesztették a nyomozást, és a bíróság újabb gyanúsított letartóztatását
rendelte el. A kibocsátott fiktív számlák összértéke eléri a 4 milliárd forintot.
Az egyik gyanúsított, F. Ferenc, hajléktalan volt, amikor egy budapesti szállón 1999 nyarán felkereste az ügy másik gyanúsítottja, B. Attila. A hajléktalan férfinak azt ajánlotta, hogy menjen le
le vele Hatvanba, ahol foglalkoztatják, szállást és élelmet biztosítanak számára. F. Ferenc elfogadta az ajánlatot, és elutazott a
Heves megyei városba. Később színesfém-kereskedés céljából
egyéni vállakozói igazolványt váltottak ki részére, azonban a
fenti tevékenységgel nem foglalkozott, hanem B. Attila utasításainak megfelelően különböző összegekről fiktív számlákat állított ki.
Decemberben B. Attila utasítására F. Ferenc feljelentést tett,
miszerint ellopták könyvelését. Az állítólag ellopott dokumentumokat azonban az adónyomozók a férfi budapesti könyvelőjénél tartott házkutatáskor megtalálták, így őt az ügyészségi
nyomozó hivatalnál a hatóság félrevezetésének alapos gyanúja
miatt is feljelentették.

Videofelvétel volt a bizonyíték
(2002. január 15. 8:47 (Magyar Hírlap)
Az Oltalom Karitatív Egyesület videofelvételt készített arról, amint
a rendőrök bántalmaznak egy hajléktalant a VIII. kerület egyik
melegedőjével szemben - így kerülhetett bíróság elé az ügy. Az
eset azt követően történt, hogy az egyik hajléktalan meglopta
társát. A helyszínre egy rendőr, és két civil ruhás nyomozó
szállt ki. A pénz átadására szólították fel az illetőt, aki ennek nehezen tett eleget. A szálló vezetője elmondta: a rendőri intézkedés során a férfit nekivágták a kerítésnek, a fejét megütötték és
távozásuk előtt meg is rúgták. Mindezt vigyorogva tették, vagyis ütöttek, röhögtek és elmentek - mondta a vezető, aki a kerületi rendőrkapitányhoz fordul az ügyben.
Első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság nyolc havi - két
évre felfüggesztett - szabadságvesztéssel sújtotta a rendőröket,
ami - jogerőre emelkedése esetén - a testülettől való eltávolításukhoz vezetett volna. Védői fellebbezés folytán azonban az
FB elé került az ügy, ahol az első- és másodrendű vádlottak
büntetését egyaránt négyhavi - egy évre felfüggesztett - szabadságvesztésre enyhítették, és egyúttal előzetes mentesítésben részesítették őket.
Továbbra is rendőrök maradhatnak - A harmadrendű vádlott büntetése - 100 ezer forintot meghaladó pénzbüntetés
… így mindhárom elítélt rendőr büntetlen előéletűnek tekintendő, nem kell őket a rendőrségtől automatikusan eltávolítani,
szolgálatban megtartásukról az arra jogosult szerv dönthet.

A Humet cáfolja a fiktív számlákat
(2002. február 19. 22:58 Havaria)
A Humet Rt. cáfolja, hogy cégüknél fiktív számlákat találtak
volna az adónyomozók, közel 400 millió forint értékben. A HavariaPress ezzel szemben továbbra is fenntartja állításait, mely
szerint a közelmúltban a Humetnél egy házkutatás alkalmával
közel 400 millió forint értékben fiktív számlákat foglaltak le az
adónyomozók a cég könyvelésében. Az újabb nagyértékű számlabefogadó elleni eljárás a hírügynökség információi szerint része a vecsési számlagyár néven elhíresült ügynek. Decemberben
az üggyel összefüggésben már letartóztattak egy könyvelőt, akinek elfogásához kommandósok segítségét kellett igénybevenni,
mert a gyanúsítottat ukrán testőrök őrizték.

Hajléktalant kényszerítettek fiktív számlázásra
(HavariaPress 2002. április 4., csütörtök 11:06)
Négymilliárdnyi számlát találtak az adónyomozók

Halott hajléktalan az aknában
(2002.március 14. 12:34 Havaria)

Négymillárd forint értékű fiktív számla kiállításával, közvetítésével és értékesítésével gyanúsítanak négy férfit az egri adónyomozók. A vád szerint az egyik gyanúsított egy budapesti hajléktalant - annak munkát és szállást ígérve - arra kényszerített,
hogy fiktív számlákat állítson ki. Amikor a férfi megszökött há-

Egy férfi holttestére bukkantak szerdán Nyergesújfalun. A feltehetően hajléktalan férfi holttestét a távfűtőrendszer aknájában
találták meg. Megközelítéséhez a tűzoltók segítségére volt szük-
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E célt kitűzve állítottunk kopjafát, az elmúlt tíz év során elhunyt hajléktalanok emlékére, a város első hajléktalan-szállójának udvarán.
A helyi figyelemfelkeltésen túl egy országos mozgalmat is el
szeretnénk indítani, ami 2003. októberében egy országosan
megszervezett éjszakai virrasztás, gyertyás megemlékezés
zárhatna. Ezzel az akcióval, az országban tevékenykedő szervezetekkel együtt lenne kívánatos felhívni a társadalom és a
(politikai) döntéshozók és a sajtó figyelmét a hajléktalanság
súlyos problémájára, s a kezelésében az összefogás fontosságára, hiszen össztársadalmi összefogás nélkül a szociális
szolgáltatók többnyire csak a tüneti kezelésig képesek eljutni.

ség. Az előzetes szakértői vélemény szerint az aknában meghúzódó férfi halálát legyengülés okozta.
Vádemelés a hajléktalanverő álrendőrök ellen
(2002. március 14. 15:27 Havaria)
Vádat emeltek két nagykanizsai férfi ellen, akik még tavaly télen
bántalmaztak három hajléktalant Somogy megyében. A két férfi
rendőrnek adta ki magát, és miután súlyosan bántalmazták az
őrtilosi hajléktalanokat, felgyújtottak egy közelben lévő istállót,
100 ezer forintos kárt okozva tettükkel. Szerdán a Nagyatádi
Városi Ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett testi sértés miatt emelt vádat az elkövetők ellen.
Megerőszakoltak és agyonvertek egy hajléktalan nőt
(2002. augusztus 28. 12:08 Havaria)
Őrizetbe vették azt a hajléktalan férfit, aki a gyanú szerint kedden éjjel megerőszakolt, majd agyonvert egy 44 éves szintén
hajléktalan nőt Nagykanizsán. A nő holttestét bejelentés alapján
találták meg a rendőrök és az első vizsgálat kimutatta a nemi erőszakot. A férfi részben beismerte tettét és a nála talált bizonyíték alapján emberölés alapos gyanúja miatt indítottak eljárást
ellene.
Elfogták a hajléktalan késelőjét
(2002. szeptember 4. 13:53)
… és így tovább … és így tovább … és így tovább …

HAJLÉKTALANOK
EMLÉKKOPJAFÁJA
DEBRECENBEN

„Ha az Isten íródeák volna,
S éjjel nappal mozogna a tolla,
Úgy sem győzné ő se följegyezni,
Mennyit kell a szegénynek szenvedni.”
/József A.:Aki szegény…/
Ezek a sorok novemberben íródtak. A tél ismét üzent, megüzente, hogy napirenden van a látogatása. „országos tüzet” nem
tudunk rakni, de a szakma ismét megkezdte a téli krízisellátást,
a teajáratok és az idény-férőhelyek beindításával.
Olyan időszak ez, amikor mindenkinek eszébe kell jusson a sok
nélkülöző ember, akiket sem meleg szoba, sem egyetlen hozzátartozó nem vár otthon. OTTHON ? De hisz’ legtöbbjüknek
semmije sincs.
Sajnos csak a tél közeledtével kerül fókuszba a hajléktalanság
problémája, ilyenkor megrázóbb az útcán heverő kiszolgáltatottság.
Sajnos csak a karácsonyi ünnepkör rázza fel az embereket, ilyenkor divat az adakozás, a szolidaritás. Pedig kívánatos lenne,
ha az év minden napján és előítéletektől mentesen lenne „társadalmi ügy” a hajléktalan-kérdés.
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mutat az Európai Unió tagállamain belül a jóléti állam típusaihoz kötődően. 2 Így vannak olyan országok, ahol a kirekesztettség az állampolgársághoz kötődik, illetve vannak olyanok is, ahol a
fogalmat az egyénnel szembeni diszkrimináció leírására használják.
Léteznek azonban olyan magyarázatok is, amelyek a kirekesztettséget a csoportmonopóliumok kialakulásának következményeként
tárják fel, és a folyamat meghatározása összekapcsolódik a társadalmi hierarchia, társadalmi struktúra, társadalmi zártság, társadalmi osztályok és az alárendeltség fogalmával. Végül léteznek olyan megközelítések, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy a
kirekesztettség azért jön létre, mert a társadalmat alkotó csoportok közül némelyek előnyöket élveznek másokkal szemben,
és ezen kiváltságokat a társadalmi intézményrendszerek, döntéshozási mechanizmusok, alkalmazott társadalompolitika meg is
erősíti.

KISS SZILVIA: A HAJLÉKTALAN EMBEREK
TÁRSADALMI REINTEGRÁCIÓJÁNAK
GONDOLATKÖRE ÉS GYAKORLATI LÉPÉSEI

A hajléktalanságot társadalmi kirekesztettségként értelmező társadalompolitika
Egy olyan társadalompolitikai beavatkozási móddal kapcsolatos
töprengéseimet osztanám meg az Olvasóval - aki állampolgárként és/vagy szakemberként egyre intoleránsabb a tehetetlen,
inadekvát társadalompolitikával a hajléktalanság tekintetében -,
amely strukturális okokra fókuszáló, a hajléktalanságot összetett, sokdimenziós deprivációs állapotként, társadalmi kirekesztettségként definiáló, közvetett és közvetlen kiváltó okokat egyaránt megjelenítő magyarázatrendszert követ. Hiszen a hajléktalanság mint társadalmi jelenség esetében rendkívül lényeges
megérteni azokat a társadalmi folyamatokat, amelyek eredményeképpen az létrejön, nem elegendő csupán a folyamatok hatásaira reagálni és megelégedni a mikrotársadalmi problémák, egyéni életvezetési zavarok és mentális problémák kezelésével. A
hajléktalanságról való ilyen irányú gondolkodási mód nem véletlenül használja a kirekesztettség fogalmát.

Visszatérve tehát a társadalmi kirekesztettség fogalmát használó, a hajléktalanság kialakulását elemző gondolatrendszerre, az e
paradigmát követő társadalompolitikai beavatkozások egyszerre igyekeznek a jelenség strukturális, közvetett és közvetlen (személyes) okaira reagálni. Hiszen csak akkor lesz eredményes a
hajléktalanság felszámolását megcélzó szociálpolitika, ha a jelenség multidimenzionális jellegéből adódóan a beavatkozás is a
jelenség mögött meghúzódó valamennyi okot felöleli. Mivel "a
strukturális okok vizsgálata rávilágít arra, hogy egy adott társadalom szerkezete mi módon zár ki egyes csoportokat a lakáshoz
jutásból, míg a közvetett okok arra adnak magyarázatot, hogy
mely lakossági csoportok vannak leginkább kitéve a hajléktalanság veszélyének. A közvetlen, személyes okok tájékoztatnak arról,
hogy a kockázati csoportokon belül mely egyének a leginkább
veszélyeztetettek." 3 (Avramor, 1995)

A hajléktalanságnak a társadalomból történő kirekesztettségként való meghatározása utal a jelenség multidimenzionális jellegére. Ez jelenti egyfelől a munka világából, a foglalkoztatásból
való kirekesztettséget a deprivált egyénnek, ami anyagi sérülékenységet, források hiányát is eredményez. Tehát erős kapcsolatban áll a szegénységgel, ám nem csupán jövedelemhiányként értelmezhető, hanem olyan folyamat eredményének, amely jelentős kapcsolatban áll a társadalmi egyenlőtlenségek különböző
fajtáival. A társadalomból történő kirekesztődés másfelől jelenti
a társadalmi mezőkből, folyamatokból való kikerülést is. Ez
megnyilvánul az egyén körül lévő támogatói kapcsolatháló hiányában, a politikai képviseletből és döntéshozatalból való kimaradásban, hatalomnélküliségben. Harmadsorban a kirekesztés utal a kirekesztett egyén állami, jóléti juttatásokból való kimaradására is, így jelent fogyasztásból való kiszorulást is. Negyedsorban pedig a szimbolikus tőkéből való kirekesztődésként, a kulturális térből való kiszorulásként értelmezhető, amely folyamat
mögött a szimbolikus tőke egyenlőtlen elosztása, az oktatás hiánya és fogyatékosságai, az oktatási rendszer egyenlőtlenségeket
reprodukáló jellege, valamint a foglalkoztatásban megjelenő különbségek rejlenek.

E paradigma az Esping-Andersen által létrehozott jóléti tipológia szociáldemokrata (északi) modelljéhez köthető. 4 A rendszerben az állami jóléti rendszer előnyeit elvben mindenki élvezi, a
társadalmi juttatások minden állampolgárra alanyi jogon kiterjednek, így ezen ellátások elveszítik árucikk jellegüket (dekommodifikálódnak). Az adott országok társadalompolitikáját a rétegződési elvek tekintetében a magas szintű egyenlőség felé való törekvés jellemzi, az állam és a szociálpolitika nincs alárendelve a piacnak, így ebben a rendszerben az állami beavatkozás
nagyobb mértékű, mint más jóléti rendszerekben. A szociáldemokrata modellben kiterjedt az állami beavatkozás a lakáspiacon, amelynek az a célja, hogy a társadalom minden rétege számára megfelelő lakást biztosítson, e mozzanattal is csökkentve
a meglévő egyenlőtlenségeket. (Ezzel szemben a konzervatív/korporativista rendszerben létezik ugyan állami beavatkozás a lakáspiaci viszonyokba, azonban minderre úgy kerül sor, hogy
közben a fennálló társadalmi struktúra, státuszhierarchia érintetlenül maradjon.) 5. Így a skandináv országokra a magas lakásellátottság és alacsony hajléktalansági szintek jellemzőek.

A kirekesztettség fogalmát szerencsésebbnek találom a jelenségkörre vonatkozóan, mint a kirekesztődést, hiszen ez utal a jelenséget előidéző ágensre, hogy a folyamatot mások cselekvése idézi elő, 1 illetve sejteti az egyén befolyásán kívüli, a háttérben
megjelenő társadalmi okok létét. A kirekesztettség, szemben a
kirekesztődéssel, nem jelent önként vállalt társadalmon kívüli
létformát, hanem olyan állapotot takar, amikor az egyén ugyan
szeretne részt venni a társadalmi cselekvések mezejében, a társadalmi intézményrendszerek életében, azonban onnan őt akaratlagosan, és nem spontán folyamatok hatására zárják ki. A társadalmi kirekesztettség fogalmának használata különböző mintákat

A hajléktalanság mint összetett és sokoldalú probléma olyan
beavatkozási módozatokat igényel, amelyek egyfelől reagálnak a
kirekesztettség sokdimenziós jellegére, másfelől a hajléktalan
ember társadalmi integrációjánál az egyén szükségleteihez igazodnak. Ezért a reintegrációs programok szorosan összekapcsolódnak a hajléktalanság prevenciójával, illetve a kiléptetés is,
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a kirekesztődésnek megfelelően, többféle reintegrációs mezőben zajlik. Társadalmi reintegrációs pillérként jelenik meg ilyenkor a képzés-foglalkoztatás, a lakhatás területe, a jóléti rendszerekhez való hozzáférés, a társas-társadalmi tér az érintettek hajléktalan létből, ellátórendszerből történő kilépésénél.

tek el különböző intézményekben, vagy hajléktalan életpályájuk
során akár több évet is eltöltöttek az utcán.
A megelőzés szerepe
A hajléktalanság mint probléma, társadalmi jelenségként való
kezelése szorosan összekapcsolódik a prevencióval, hiszen e
társadalmi probléma hatékony, összetett társadalompolitikai intervenciót tartalmazó megelőzése nélkül a hajléktalan tömegek
és a jelenség újra és újra reprodukálni fogja önmagát. Ezért a
hajléktalanság prevenciójának szerepét nem töltheti be a hajléktalanellátó-rendszer egymaga, bármennyire felkészült, tehetséges és érzékeny a szociális szakma. A hajléktalanság mint társadalmi jelenség megelőzésére csak akkor fog sor kerülni, ha
összehangolt, strukturális problémákra érzékeny társadalompolitika, ágazati szintek és szereplők közötti koordinációs mechanizmusok léteznek, illetve hatásos, összetett igényekre válaszoló szociális transzferek állnak a rendelkezésre.

Az Európai Közösség jóléti rendszereit az 1960-as években a
hajléktalanellátás intézményrendszerének kiépítése, szükségellátások, tömegszállók létrehozása jellemezte. (Ezt az utat járja a
magyarországi ellátórendszer is kialakulásának kezdetétől máig.)
Az ’70-es és '80-as években azonban már a hangsúlyt a rehabilitációra helyezték, és preventív, hosszú távú megoldásokon kezdtek el gondolkodni. Ekkor kezdtek elterjedni olyan intézményen kívüli, lakásorientált megoldások, mint például a támogatott lakás. E folyamatokat egy olyan társadalompolitikai szemléletváltás kísérte, amely a hajléktalanság problematikáját a szociális
munka és a hajléktalan-ellátás szállásainak területéről a lakáspolitika
hatáskörébe utalta a lakásellátás kialakításának intézményesítésével. Így
azután a ’90-es években a hajléktalan emberek társadalomba való visszaillesztésére állandó lakás biztosításán keresztül kerülhetett sor. 6 Ezzel egy időben a hajléktalanellátás szolgáltatói rendszere kiszélesedett, a szociális ellátások mellett fokozatosan jelentek meg olyan munkaerőpiaci reintegrációs szolgáltatások, mint a
munkavállalással kapcsolatos tanácsadás, átképzési programok,
védett munkahelyek stb.

A hajléktalanságnak mint társadalmi jelenségnek a megelőzése miként a probléma maga is - összetett, s ezért többdimenziós
beavatkozást igényel. Így a lakás megtartásában történő támogatáson túl jelent munkahely-megőrző/támogató, munkavállalói érdekeket erősítő mechanizmusokat, kiszámíthatóságot a
munkavállalás világában, a jövedelmek tekintetében, illetve a
prevenció jelentheti a jövedelmi különbségek, társadalmi egyenlőtlenségek negatív hatásainak a csökkentését, a jövedelemolló
összehúzását, jelenti azon társadalmi mechanizmusok megakadályozását, amelyek a különböző társadalmi egyenlőtlenségeket
létrehozzák, illetve fenntartják. A megelőzésnek össze kell kapcsolódnia olyan integrációs mechanizmusokkal, amelyek az egyént mint társadalmi lényt, társadalmi létében erősítik meg.
Társadalmi lét alatt értem egyfelől azokhoz a forrásokhoz való
hozzáférés lehetőségét, amelyek az egyéni szükségletek kielégítését biztosítják, másfelől a társadalom azon integratív erejét, amely lehetőséget ad arra, hogy a kevésbé jó érdekérvényesítő
csoportok, a társadalmi struktúrán belül rosszabb pozíciót elfoglalók és a kisebbségekhez tartozók is a társadalom egyenrangú, teljes értékű tagjának érezhessék magukat. Fontos, hogy létezzenek olyan integrációs társadalmi mechanizmusok, amelyek
a marginalizálódástól megvédik ezeket a csoportokat, hiszen
csak így kerülhető el a társadalom dezintegrálódása. A társadalmi integráció a szolidaritás erősítését is szolgálja, ami mikro- és
makroszinten egyaránt meghozza eredményét, mert e jelenkor
társadalmában az emberek egymástól és önmaguktól való "elidegenülését" ellensúlyozandó erősíteni kell az egyént társas és
társadalmi kapcsolataiban egyaránt. A társas kapcsolatok megerősítését nem segíti elő a manapság gyakorta túlhangsúlyozott
hagyományos családi modell, tradicionális szerepek, eszmék erőltetése és az ezt célzó támogatási formák életre hívása; sokkal
inkább szolgálná ezt a célt a társadalom integratív mechanizmusainak az erősítése, olyan társadalmi intervenciós formák alkalmazása, amelyek a marginalizálódástól védnek meg, a szegregálódás tendenciáit ellensúlyozzák, illetve olyan makrotársadalmi
környezet kialakítása, amely a csoportok és egyének közötti
szolidaritást segíti elő. Ezért családpolitikai támogatások mellett
olyan támogatási formák kellenek, amelyek állampolgári jogon
járnak, és amelyek az egyéneket és a családokat a társadalom

A hajléktalanellátás intézményrendszere a tömegszállás jellegű
szolgáltatásokról áttért a kisebb létszámú, egyénre szabott, esetenként intézményen kívüli, innovatív megoldásokra. Ehhez azonban a különböző ágazati és döntéshozatali szinteken fokozottabb, hatékonyabb együttműködésre valamint koordinációra
volt szükség. Az innováció megjelent országos és regionális
szinten egyaránt kutatások és kísérleti projektek beindulásával.
Új jogszabályok, irányelvek, finanszírozási módszerek bevezetésére került sor országos szinten, hogy az ellátórendszer intézményei bátrabban tudják az új szolgáltatási típusok kialakítását
vállalni.
E modellben a hajléktalanokat segítő szolgáltatások finanszírozójaként az állam jelenik meg, ugyanakkor törekvés jelenik meg
a plusz források bevonására is, amely részben a piaci szereplők erőforrásainak a bevonásával valósul meg. A szociálpolitikai végrehajtói szint felől erőteljes nyomás nehezedik a szervezetekre,
hogy ezen innovatív programokat mind számbeli eredményük,
mind a reintegrációs eredményességük tekintetében folyamatosan
mérjék és értékeljék.
E feltételek az intézmények részéről rendkívül nyitott, rugalmas
és emberre koncentráló hozzáállást követelnek meg. Ezért a
szolgáltatások kialakításába szerencsés bevonni a klienseket is, illetve az ő igényeikre, szükségleteikre kell szabni azokat, akik így
e jóléti szolgáltatások jogokkal rendelkező fogyasztói és nem paszszív elfogadói lesznek.
E modell alakulásának eredményességéről számol be számos
nyugat-európai példa, amely azt mutatja, hogy az újraintegrálás
olyan emberek esetében is sikeres lehet, akik hosszú időt töltöt-
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peremére sodródástól óvják meg; mely transzferek valós prevenciós szerepet töltenek be az anyagilag sérülékeny társadalmi
csoportok esetében, a gyermekszegénység, a nagycsaládosok,
gyermeküket egyedül nevelők, a munkaerőpiacról kiszorulók
problémáinak az enyhítésében. 7 A mikroszintű társadalmi
problémák kezelésénél, a társas kapcsolatok világában levő
konfliktusok oldásánál kiemelkedő szerepe lehet a hajléktalanság prevenciója tekintetében is azoknak a szociális szolgáltatásoknak (családsegítő szolgálatok, gyermekjóléti szolgálatok), amelyek valódi prevenciós szelepként a mikroszintű társadalmi
problémák, konfliktusok kezelésében, forrásokhoz történő
hozzájutásról való információnyújtásnál fokozottabban kell,
hogy betöltsék szerepüket.

kormányzatot jelöli meg adósságkezelőnek, amely egyébként a
felhalmozódó adósságok tekintetében ügyfeleivel szemben tulajdonjogát kívánja sok esetben érvényesíteni. Adósságkezelési
szolgáltatásról szóló rendelkezés pozitív hozamának tekinthető,
hogy a tv. 12. § (3) bekezdése előírja az adósságkezelési támogatásban részesülő egyén részére az adósságkezelés idejére a lakásfenntartási támogatás folyósítását. 9 Most még nem lehet
tudni, hogy az eddigi, eredménytelennek bizonyuló adósságkezelési módozatokkal szemben milyen sikert fog hozni ez a Szociális Törvényben újdonságként megjelenő szolgáltatás, hiszen
e megoldás hatásossága múlik azon, hogy mekkora forrást különít el a költségvetés e célra, az önkormányzatokat támogatandó. Annyi azonban biztos, hogy a huszonnegyedik órában született meg e rendelkezés, hiszen az adósság-probléma valóban
tömegeket érint, és egyre kezelhetetlenebbé vált.

A '90-es évek makrogazdasági-makrotársadalmi változásai (reálbérek csökkenése, munkanélküliség, lakásprivatizáció, közüzemi díjak radikális emelkedése, jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése) hatást gyakoroltak e negatív spirálszerű folyamat kialakulására –, a piacgazdaságra való áttérés gazdasági és társadalmi következményeit nem korrigálta kellő mértékben a szociális
ellátórendszer, hiszen a szociálpolitikát is a költségminimalizáló
megoldásokra való törekvés, az ellátások reálértékének a folyamatos csökkenése jellemezte.

Az adósságkezelési szolgáltatás a 2001. évi LXXIX. törvény alapján 2002. január 1-től vált kötelező önkormányzati szociális
feladattá, ahhoz azonban, hogy ezen szociális szolgáltatás valódi prevenciós szerepet tudjon betölteni a leginkább sebezhető
társadalmi csoportok esetében a lakásmegtartást támogatva, az
alábbi területeken szociálpolitikai jellegű koordináció, kielégítő
forrásteremtés szükséges, illetve ki kell egészíteni a meglevő ellátásokat egyéni igényekre válaszoló kiegészítő szolgáltatásokkal és
egységes lakbértámogatási rendszer létrehozásával.

Az adósság-probléma kétféle természetű: egyrészt az 1989 előtt
felvett, kedvező kamatozású lakásépítési hitel kamatainak piacivá tétele következtében kialakuló adósságok tartoznak ide (250
ezer embert érintett a kamatok emelkedése, közülük mintegy
100 ezer a mai napig el van adósodva), másrészt a lakásfenntartási költségek radikális emelkedése (1990-97 között 70 %-os energia-áremelkedés, a lakásfenntartás átlagos költségeinek háromszorosára növekedése) következtében kialakuló közüzemi
díjtartozások, melyek mintegy 900 ezer háztartást érintenek. 8
Ezek alapján megkülönböztethető az 1989 előtt zömmel a községekben épült családi házakra felvett lakásépítési hiteleket felhalmozó réteg, amely a kölcsönök megemelkedett kamatait a
szűkölő munkalehetőségek következtében, munkahelyük elvesztése, a reáljövedelmük csökkentése mellett nem tudták fizetni. Míg a másik csoportba tartozó háztartások jellemzően
városban, lakótelepi, távfűtéses lakásban élnek, számukra a
drasztikusan emelkedő közüzemi díjak, a korszerűtlen, drága
fűtési mód mellett a reáljövedelmük csökkenése közepette a lakásfenntartás jelent problémát.
2001. november 6-án elfogadták a Szociális Törvény módosítását. Az erről szóló 2001. évi LXXIX. törvényben újdonságként
jelenik meg az „adósságkezelési szolgáltatás” mint az önkormányzatok által biztosított személyes gondoskodást nyújtó,
szociális alapellátás, az adósságkezelési tanácsadás és az adósságcsökkentési támogatás. Az adósságkezelési támogatások
mértéke az adósságok 75 %-áig terjedhet ki, és azon adósságot
felhalmozó háztartásokat illeti meg, ahol az egy főre jutó havi
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét. E módosító rendelkezés
szülte új szolgáltatás létrejöttét jelentős előrelépésnek tartom a
probléma kezelésében, hiszen az önkormányzatok feladatát
egyértelműen előírja az adósságkezelésben. Azonban némiképpen paradox helyzetet teremt e törvény azáltal, hogy azt az ön-
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1.

Egységesen szabályozni kell a lakásfenntartási támogatások
jogosultsági feltételeit, mivel nem tartható az a rendszer,
hogy az önkormányzatok különbözőképpen szabályozzák
rendeleteikben az igénybevétel kritériumait, emiatt az önkormányzatok között hallatlanul nagy különbségek alakulnak ki az ellátáshoz való hozzájutás tekintetében. Lakásfenntartási támogatás elérhetősége tekintetében esélyegyenlőséget kell teremteni pl. a szegényebb és a módosabb
fővárosi kerületek között, mert tarthatatlan az az állapot,
hogy éppen a probléma által fokozottabban érintett önkormányzatok jóval kisebb összeget fordíthatnak támogatásokra. Ezért a lakásfenntartási támogatás mértékét is egységesen kell meghatározni, illetve szociális paraméterek alapján kell a rendelkezésre álló forrásokat pl. fővárosi szinten elosztani a kerültek között. 10

2.

A lakbértámogatás – a lakástörvényben foglaltakat figyelembe véve 11 – nem korlátozódhat a lakásfenntartási támogatásra. Országos lakbértámogatási rendszer kialakítása
szükséges, mely meghatározott háztartási jövedelem alatt
mind a magán-bérlakásban, mind az önkormányzati tulajdonú lakásban élő bérlő számára elérhető. A támogatás
mértékénél figyelembe kell venni azt az összeget, melyből
egy szociálisan elfogadható minőségű lakás bérbe vehető;
figyelembe kell venni a háztartás jövedelmének nagyságát,
melynek függvényében elvárható a háztartástól, hogy jövedelmének egy meghatározott részét lakásfenntartásra fordítsa. 12

3.

A bérlők jogainak erősítése szükséges, pontosan szabályozni kell a lakbéremelés feltételeit és mértékét.
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4.

minden második regisztált hajléktalan jutott ellátáshoz, addig az
1999-ben regisztráltaknak csupán egynegyede. 16

Az adósságkezelési szolgáltatásoknak egyéni igényekre szabott megoldásokat is kell tartalmazniuk, az egyéni fizetőképesség, az adósság nagysága, összetétele, a fogyasztás mértéke alapján. Ilyen megoldásokat jelenthetnek az adósság
egy részének elengedése bizonyos esetekben, részletfizetési
lehetőség alkalmazása, kamattámogatás stb. Az adósságkezelési tanácsadás eredményes működése érdekében további szociális szakembereket kell adósságkezelő tanácsadóvá
átképezni, 13 akik az adósságmenedzselés mellett klienseiket lakásmegtartó képességükben is erősítik. A díjhátralékkal küzdő, hajléktalanság által veszélyeztetett társadalmi
csoportok megfelelő súlyú, hatásos érdekképviseletének kialakítása is feltétlenül szükséges lenne.

Megfigyelhető, hogy a hajléktalan emberek gyakorta nem veszik
igénybe a munkaügyi központok szolgáltatásait. Ezen a helyzeten szorosabb munkakapcsolat kialakításával lehetne változtatni
a munkaügyi központok és szociális intézmények között, mivel
a tartós munkanélküliek számára nyújtott ellátások egy részét a
hajléktalan emberek is igénybe vehetnék.
A munkaügyi központok szolgáltatásai tartós munkanélküliek
számára a következők:
▪ munkaerőpiaci képzés
▪ foglalkoztatást elősegítő bértámogatás
▪ közhasznú foglalkoztatás
▪ intenzív álláskeresés
Egyéb szolgáltatások:
▪ álláskeresési technikák oktatása
▪ Álláskeresők Klubja
▪ munkavállalói tanácsadás
▪ reintegráló foglalkozás (1-3 napig)
▪ kulcsképesség-feltáró csoportos foglalkozás
▪ motivációs tréning.

A munkavégzés szerepe az újrakezdésben
és a társadalmi reintegrációban
Mivel a hajléktalan emberek döntő többsége nem rendelkezik
rendszeres munkából származó jövedelemmel, a hajléktalanság
mint élethelyzet kevésbé átmeneti, sokkal inkább tartós, (noha
időnként ciklikus) állapot, ebből az következik, hogy a hajléktalansorban élő emberek társadalomba történő integrációjában jelentős szerepet tölt be a foglalkoztatás világába való visszajutásuk.

A foglalkoztatási programok finanszírozása a Munkaerőpiaci
Alaphoz és a hozzá tartozó részalapokhoz tartozik, így elvben
az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak (OFA) és a Rehabilitációs Alapnak is lehetősége van hajléktalan emberek foglalkoztatását célzó programokat finanszírozni. Míg a Munkaerőpiaci Alap a képzés támogatását, a bértámogatást és a közhasznú munka szervezését látja el, addig az Országos Foglalkoztatási Közalapítványnak mint célprogramokat finanszírozó
szervezetnek lehetősége van hátrányos helyzetű emberek számára kiírt foglalkoztatási programokat, így a hajléktalan emberek foglalkoztatását is finanszírozni.

A reintegráció e feladatát azonban rendkívül megnehezítik a jelenlegi munkaerőpiaci folyamatok. 1. A munkavállalási korban
lévő, inaktív népesség létszáma 2,2 millió főre tehető, közülük
mintegy félmillió ember teljesen eltűnt a munkaerőpiacról, tehát nem tanulóként, betegként, rokkantként, nyugdíjasként van
távol, illetve nem GYES-en, GYED-en lévőként. 2. Nő a tartós munkanélküliek létszáma. 3. Csökken a regisztrált munkanélküliek száma, ami nem a foglalkoztatottság bővülésének, hanem a jövedelempótló támogatás megszűnésének és a segélyezési időtartam lejártának tulajdonítható.14 Míg 1990-ben a nyilvántartott munkanélküliek kétharmada részesült járadékban,
addig 2000-ben már csak a regisztráltak egyharmada. A járadékok időtartamának csökkenése együtt jár a járadékok összegének elértéktelenedésével. Hogy mi következik ebből? A munkanélküliség idejére szóló stabil és kiszámítható jövedelempótló
rendszer és olyan ellátási formák nélkül, melyek visszavezetnek
a munkaerőpiacra, sem a hajléktalanság prevenciójára, sem pedig a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjára nem kerülhet sor érdemben.

A szintén a Munkaerőpiaci Alap égisze alá tartozó Rehabilitációs Alap olyan munkaerő-piaci programokat finanszíroz, amelyek megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását
segítik elő. A valóságban azonban ezek a források nem jutnak
el hajléktalan emberek munkaerőpiaci reintegrációjának szolgálatába. Sajnos ugyanez mondható el a PHARE-pénzekről is: a
hajléktalanellátó intézmények közül néhányan pályáztak hátrányos helyzetű, munkanélküli hajléktalanok munkaerőpiaci reintegrációjára, de nem sikerült forráshoz jutniuk. Ezért a módszertani feladatokat ellátó intézmények feladataként, rendkívül
fontos lesz a jövőben, a pályázó szociális szervezeteket pályázati szakmai standardek, költségnormák kidolgozásával segíteni.
Annál is inkább, mert az Európai Uniós csatlakozással az Európai Szociális Alap forrásai is megnyílnának a munkaerőpiaci
programok számára, 17 ami a minőség, eredményesség mérését,
monitoring-rendszer kialakítását követeli meg, erre pedig fel
kell készülniük a szociális szervezeteknek.
Ma azonban nincs olyan aktív munkaerőpiaci szolgáltatási
struktúra, amely a hajléktalan emberek munkaerőpiacra történő
visszailleszkedését integrált formában segítené elő.

Egy 2000. decemberében, a hajléktalan embereket reprezentáló
1.200 fős mintán lefolytatott vizsgálat 15 eredményei azt mutatják, hogy a felmérés idején a megkérdezettek 34 %-a regisztrált,
66 %-a pedig nem regisztrált munkanélküli; 30 %-uk viszont
semmilyen jövedelemmel nem rendelkezett a vizsgálat idején. A
felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek folyamatosan
tűnnek el a munkaügyi ellátásokból.
A Fővárosi Munkaügyi Központ 1995-2000 között csupán
5.000 hajléktalant regisztrált. Passzív ellátásokra többnyire eleve
nem jogosultak, mivel utolsó munkaviszonyuk már régen megszűnt. Így csupán 4-6 %-ra tehető a munkanélküli-ellátásban részesülők aránya, a hajléktalan populáción belül. Míg 1997-ben
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Hatékony és szociálisan érzékeny foglalkoztatáspolitikai eszközrendszer hiányában mi történik a hajléktalan emberek foglalkoztatása terén?

lyan szakmai képesítés megszerzése, amely piacképes, egyenlő
értékű, integrált munkaerőpiaci szerepvállalás lehetőségét kínálja fel a hajléktalan személynek, visszaadva emberi méltóságát,
hogy a társadalom teljes értékű tagjának érezhesse magát a nehéz életutat megjárt hajléktalan ember.

Az ellátórendszer éppúgy magára van hagyva a hajléktalanok
munka világába történő visszailleszkedésének elősegítésében,
mint egyéb már eddig említésre került területeken, így igyekszik
megkeresni a maga megoldását. Ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül munkaerőpiaci eszközöket igénybe venni az elsődleges
munkaerőpiacra történő visszavezetés érdekében, akkor a szakma maga keres olyan lehetőségeket, amelyek ugyan foglalkoztatást teremtenek, de nem integrált formában.

A lakhatás szerepe hajléktalan emberek
társadalomba történő integrációjánál
A hajléktalan élethelyzetben élő emberek társadalomba történő
visszailleszkedésének egyik legfontosabb mozzanata a lakhatás
megoldása. Hiszen a hajléktalan ember teljes társadalmi reintegrációja eredménytelen lesz, illetve nem fogja magát egy félig sikeres rehabilitációs program után sem a társadalom teljes jogú
tagjának érezni a hajléktalanságot megjárt ember, ha a lakhatásban mint alapszükségletében változatlanul kielégítetlen marad.
Még az ellátórendszerből sikeresen kikerülő ember számára is,
aki egyrészt „képességeiben” és életvezetési stratégiájában megerősödött, másrészt rendelkezik állandó munkával és abból
származó jövedelemmel is, de ha lakhatása tartósan nem rendezett – például a magán-bérlakások igen magas költségei miatt –,
bármelyik pillanatban veszélybe kerülhet a társadalomba való
visszailleszkedés sikere, és ilyenkor megállás nélkül újabb és újabb tömegek ellátására fog sor kerülni szociális ellátórendszer
intézményeiben, a „visszacsúszókat” pedig rendkívüli módon
traumatizálni, csalódottá és hitevesztetté teszi e jelentős kudarcélmény.

Rendkívül fontos, hogy a hajléktalan emberek munkaerőpiacon
történő elhelyezkedését minden esetben megelőzze valamilyen
rehabilitációs program, amely felkészíti őket a munkavállalásra, amely folyamatosan fenntartja bennük a motivációt az önmegvalósításra, a munkahelyi kapcsolatok kiépítésének igényét felkelti,
illetve a jövedelemmel való rendelkezést, biztonságra való törekvést erősíti.
E rehabilitációs munkát össze kell kapcsolni az egyéni élet értelmének felkeltésével, az emberi méltóság megerősítésével, a
kliens belső értékeire való építéssel, az önbizalom, önértékelés
kialakításával, erősítésével. A rehabilitációt segítő szociális
munkásnak ilyenkor szerepet kell vállalni a kliens adottságainak,
erősségeinek, érdeklődési körének a feltérképezésében, hiszen
rendkívül fontos, hogy olyan képzési formát találjon, illetve olyan területen végezzen a későbbiekben munkát, ami érdeklődéséhez, képességeihez igazodik. Csoportos és egyéni foglalkozások keretében az emberi érintkezési formákat, kommunikációs technikákat szerencsés lenne gyakorolni a leendő munkavállalóknak, amely egyrészt a munka világában történő sikeres szereplést segítené elő, másfelől társas kapcsolatok kialakítására
bátorítana. Fontos, hogy az egyén felkészüljön munkahelyi szerepére, képes legyen egy csoporton belül együttműködni társaival, meg tudjon felelni egy feltételezett munkahely íratlan normáinak, olyan alkalmazkodóképesség birtokába jusson, amely a
munkahelyi hierarchiában, főnök-beosztott szerepben való boldogulást segíti. Az ilyen mentális képességeket építő egyéni és
csoportos rehabilitációs foglalkozásokkal szemben alapkövetelményként mindig az merül fel, hogy alkalmazkodjanak az egyének igényeihez, valamint a rehabilitáció járjon együtt a megfelelő képzésen, átképzésen való részvétellel, illetve hogy a rehabilitáció teljes ideje alatt szociális támogatásban részesülhessen a
munkavállalásra készülő ember, biztosítva számára a tanuláshoz, a felkészüléshez a biztonságos hátteret.

Tehát a hajléktalanság társadalmi problémájára nincs adekvát
társadalompolitikai válasz anélkül, hogy a pusztán anyagi okokból lakásukat elvesztő egyének, családok számára a lakhatás intézményen kívül, lakás formájában ne lenne biztosítva. A hoszszú hajléktalan-életpályát az ellátórendszer különböző intézményeiben eltöltött emberek számára a kilépést különböző lakhatási formákban, a lakhatás tartós rendezésével kellene biztosítani. Így, mivel a hajléktalan létforma, többféle minőségű élethelyzetet és problémahalmazt tartalmaz, a lakhatás biztosításának is többféle megoldási módot kell magába foglalnia, illetve a
hajléktalan ember lakhatási mezőbe történő integrációjának is
egy többlépcsős modellben kell mozognia, figyelembe véve az
egyének különböző igényeit. E többlépcsős modell egyfelől betölti azt a szerepet, hogy az önálló életvitelre képessé vált, rehabilitált ember a hajléktalan-ellátás bármely pontján kilépjen a
rendszerből, másfelől az olyan kliensek számára, akiknek a
krízisellátáson túl indokolt az ellátórendszer különböző szintjein végigmenni a sikeres társadalmi reintegráció céljából, a kilépésnél a lakhatás olyan, különféle, egyre önállóbb formában legyen biztosítva, amely adekvátan igazodik a kliensek fejlődéséhez és változó igényeikhez. E modell sikeres megvalósításához
azonban a különböző szakpolitikák (szociálpolitika, lakáspolitika, egészségpolitika) és döntéshozatali, végrehajtói szintek
(minisztérium, önkormányzatok, szociális intézmények, civil
szervezetek) közötti koordináció, együttműködés, feladatmegosztás szükséges. Továbbá szükséges, hogy az állam határozott
szabályozói, finanszírozói szerepet vállaljon e programcsomag
életre hívásában, ugyanakkor az ellátórendszer intézményei –
konkrét központi lakáspolitikai megoldások eszközrendszere
mellett – a változó szükségletekre válaszolva, működésük rugal-

A hajléktalan emberek munka világába történő visszaillesztésében hangsúlyt kell kapnia a képzésnek, hiszen a hajléktalan emberek nagy része kevésbé piacképes szakmával rendelkezik, így
részükre a képzés vagy átképzés jelenthet megoldást az elhelyezkedésben; a szakma nélküli, általános iskolai végzettséggel
rendelkezők számára pedig a betanító képzés. A képzések alatt
az oktatásban részt vevő hajléktalan embert önértékelésében,
motivációjában folyamatosan erősíteni kell, hiszen naponta gigászi erőfeszítéseket tesz egy számára idegen közegben, az iskolapadban. A sikeres társadalmi reintegráció alappillére egy o-
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massá tételével képessé váljanak a szerepvállalásra, klienseik
lakhatásának rendezésében.

bérleti formák megkeresésében, kialakításában, illetve segédkeznek volt klienseiknek ezen bérleti jogviszonyt keletkeztető, felelősségteljes szerződés megkötésében.

A lakhatás/lakás biztosításának
lépcsőzetes rendszere:
1.

Az ellátórendszer első és második szintjén megjelenő, krízisellátást nyújtó intézmények által biztosított lakhatás. (Éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók.) Éjjeli menedékhelyek esetén a cél fedél biztosítása, információ nyújtása a továbblépési lehetőségekről. Átmeneti szállások esetén a cél a krízishelyzet elhárítása, átmeneti lakhatás biztosítása, továbblépési lehetőségek megkeresése.

2.

A szállást nyújtó intézmények harmadik szintjén lévő, bentlakásos intézmények. (Hajléktalan emberek rehabilitációs intézménye és ápoló-gondozó otthona). A hajléktalanok ápológondozó otthonainál cél az önmagukról gondoskodni képtelen, munkaképességüket elvesztett emberek társadalomba
történő integrációja a lakhatás tartós biztosításával valamint az egyén társas-társadalmi kapcsolatainak az újjászervezésével. Hajléktalanok rehabilitációs intézményénél cél: a hajléktalan életformát élő ember teljes társadalmi reintegrációja a fent említett többdimenziós mezőben, sokrétű, egyéni
igényekre válaszoló, igényes rehabilitációs programok alkalmazásával (önismereti, képessé tevő csoportfoglalkozások, képzési-foglalkoztatási programok, egyéni esetkezelés,
alkoholprobléma orvoslása, társas-társadalmi kapcsolatok
kialakítása, újjászervezése stb.) úgy, hogy e rehabilitáció sikere a lakhatás tartós biztosításával (a program ideje alatt,
az egyén igényéhez kötődően, valamint, hogy a kiléptetés
reális lehetősége motivációt jelentsen számára) meg legyen
alapozva. Rendkívül fontos e rehabilitációs intézményekben az önálló életvitel tanulása, illetve a társas kapcsolatok
újjászervezésének okán a társaktól való tanulás, a csoportszolidaritás kialakítása, amely azonban csak olyan szállókon valósulhat meg, ahol minden embernek külön lakrésze
van, és rendelkezésre állnak közös helyiségek is.

3.

4.

A hajléktalan-ellátáson belül bizonyos rehabilitációt ellátó intézményeknek arra kellene szakosodniuk, hogy volt klienseiknek a
piacon, magán-bérlakásokban biztonságos bérleti jogviszony
keletkeztetésével szerezzenek lakhatást. Ebben az esetben a cél
az ellátórendszerből kilépő ember társadalmi reintegrációjának
tartós biztosítása a lakhatás folyamatos, biztonságos, lehetőségekhez mérten végleges megoldásával. Lehetővé kellene tenni, hogy
adósság, illetve díjhátralék miatt kilakoltatott egyének, családok is igénybe
tudják venni, e lakhatási formák nyújtotta lehetőségeket, anélkül hogy intézménybe kerülnének.
E családok számára úgyszintén fontos, hogy jó ideig hozzájussanak a különböző jóléti támogatási formákhoz a jövedelmi egyenlőtlenségek negatív hatásának enyhítésére, illetve hogy olyan életvezetési stratégiákat tudjanak kialakítani, amely a jövedelmek pontosabb, megfelelőbb beosztásával a jövőben segít
elkerülni a hasonló élethelyzeteket.
A Fővárosi Szociális Központ és Intézményein belül (akkor
FSZKI, ma Budapesti Módszertani és Szociális Központ Irodái
/BMSZKI/ ) módom volt tizenöt olyan családot megvizsgálni,
mely a hajléktalan-ellátás intézményrendszeréből önkormányzati bérlakásba került. E családok 90 %-ánál közvetlen kiváltó okként az eladósodás és/vagy lakásmaffia jellegű lakásvesztés szerepelt. Tanulságos volt továbbá, hogy az interjúk folyamán a
családok fele beszámolt arról, hogy ismételten súlyos anyagi
problémákkal küzdenek, fizetési elmaradásaik, díjhátralékaik
vannak, illetve akadtak olyanok is, akiknél a lakásbérlet a díjhátralékok felhalmozódása miatt veszélybe került.
Ezek a tapasztalatok is megerősítik azt, hogy a hajléktalanellátás
egymaga hatékony jóléti rendszer, megfelelő szociális transzferek hiányában nem tudja a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának feladatát megoldani, továbbá rendkívül fontos a
rehabilitációs munka több pillére építése, s hogy minden esetben összekapcsolódjon a foglalkoztatással, az egyének, családok, forrásokhoz történő hozzáférésével.

Támogatott lakhatás, önállóbb lakhatási forma, amelyben
az intézményről fokozatosan leváló egyén intézményen kívül, egyedül vagy néhány társával él együtt egy lakásban, a
szociális munkás egyre lazább támogatásával. (Kiléptető lakás, vagy támogatott főbérlet, albérlet). E lakhatási forma működésének célja a hajléktalanságban hosszú éveket töltött ember társadalmi reintegrációjának gyakorlati megvalósulása,
az önálló életvitelre való áttérés, amely még szociális ellátások, támogatások igénybevétele mellett történik. Ilyenkor
az ellátórendszerből kilépett egyén és a kiléptető intézmény között utógondozási kapcsolat van, amely az intézményről való fokozatos leválást szolgálja, illetve egyre ritkább találkozásokat igényel a kliens és a szociális munkás
között.

E lépcsőzetes modellt nem mint valamilyen merev képződményt, hanem mint színes és sokrétű rendszert, rendkívül rugalmasan kell kezelni, amely a kliensek változó és sokszínű igényeihez idomul.
A lépcsőzetes modell első fokán megjelenő átmeneti szállók jelentős részének célszerű lenne hajléktalan emberek rehabilitációjára szakosodnia, mivel a valóságban ezen intézmények egyébként is kénytelenek voltak tartósabb lakhatást biztosítani, 18 így
ha bentlakásos intézményekké alakulnának, akkor ez az ellátórendszer szerkezetén belül a bentlakásos intézmények csekély
súlyát is növelné, valamint a rehabilitációs munka szemléletét és
szerepét is erősítené. Ennek a munkának nem szabad a rehabilitált önálló életvezetési képességének kialakításában kimerülnie,
fontos, hogy ezek az intézmények a pszichés és mentális segítségnyújtás mellett szocioterápiás és önismereti csoportokat is
szervezzenek, olyan képzést nyújtsanak klienseik számára, a-

A lakhatás végső, önálló lakás formájában történő megoldása, önkormányzatok kezelésében lévő, kis költségű, szociális főbérletekben, illetve magán-bérlakásban bérleti jogviszony kialakításával. Az intézmények szerepet vállalnak e
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mely a szolgáltatások igénybevevőinek a társadalomba történő
visszailleszkedését segíti elő.

részt az önkormányzatok kis lakások vásárlásával bővítenék lakásállományukat, amelyek alkalmasak lennének kis költségű,
szerényebb színvonalú szociális bérlakások létrehozására. Az
önkormányzatok bérlakásállomány létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos kötelezettségét jogszabályban kell számukra előírni, amely az állam finanszírozói szerepét is megjelenítené, a
szociális bérlakások létrehozásában.
(A jelenlegi központi finanszírozási konstrukciók nem teszik igazán érdekeltté az önkormányzatokat bérlakások létrehozásában, részben mivel a források nem bizonyultak elegendőnek,
részben pedig, mert nem jelenik meg közvetlenül az önkormányzat felelőssége. Ezért szociális bérlakásokat egyáltalán
nem hoznak létre, csupán annak lehetünk tanúi manapság,
hogy néhány magas költségű, emelt szintű bérlakás épült önkormányzatok gondozásában, ami azonban eleve a relatíve
jobb társadalmi pozíciójú embereket célozza meg bérlőként.)

E fejlődési út annál inkább indokolt lehet, mivel a hajléktalanság nem átmeneti élethelyzet, amelyből néhány hónap elteltével
ki lehet kerülni. Ezt megértették a szakemberek is, ezért azután
az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények egy része már régóta kísérletezik különböző rehabilitációs programok nyújtásával
a szolgáltatást igénybe vevő kliensek számára azonban ezek
nem hozhatnak teljes sikert az idő rövidsége miatt, hiszen csak
akkor tölthetik be szerepüket, ha a hajléktalan ember teljes társadalmi reintegrációját is felölelik, ami azonban mind a kliens,
mind a szakember részéről időigényes. Fontos lenne, hogy a
hajléktalan ember társadalmi reintegrációjának gondolata társadalompolitikai rangra emelkedjék, aminek azonban elengedhetetlen feltétele a rehabilitáció közös szakmai standardjainak a
kidolgozása, a szakmán belüli közös kommunikáció, intézmények közötti koordináció, a feltételek tisztázása, hogy a különböző hajléktalanellátó szervezetek bátran merjenek sokoldalú,
hatásos rehabilitációs programok megvalósítására vállalkozni.

Az ellátórendszerből való kiléptetés szempontjából jelentős előrelépésnek számít a 2001. évi Költségvetési Törvény újítása,
20 amely a hajléktalan emberek bentlakásos és az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményei, családok átmeneti otthona számára
engedélyezi az önkormányzatok által átengedett állami normatíva lakhatás megoldására történő felhasználását.

A hajléktalan emberek rehabilitációját végző intézmények nagy
részének szakosodnia kellene egyfajta koordinációs feladatra.
Ezek a szervezetek a piacon és a közszolgáltatások szférájában
a főbérlőkkel együttműködve klienseiknek megoldást szereznek
bérleti jog kialakításával, hiszen ez esetben a főbérlők számára
nagyobb bizalmat és garanciát jelentene az intézményi részvétel, másfelől szerencsés esetben a leendő bérlőket is megóvná
az előnytelen szerződések megkötésétől, így dupla biztonságot
szavatolna a koordinációs segítség intézményesítése. Továbbá
ahhoz, hogy a hajléktalan emberek bérlakások felé történő mobilitása megvalósuljon, újra kell szabályozni a bérbeadás jelenleg egyenlőtlen feltételeit: pontosabban meg kellene határozni
mikéntjét, gyakoriságát, a bérlet felmondásának eseteit, a lakbéremelés módozatait, amely a jelenlegi korlátlan béremelésnek
gátat szabhatna; illetve a bérbeadó és bérlő között fennálló, egyenlőtlen piaci helyzet következményeit kompenzálni kell egy
pontosabb és kiszámíthatóbb szabályozással, amely a bérlő jogait erősítené meg.

A hajléktalan sorsban élők társadalmi reintegrációjának legfontosabb pillére a lakhatás megoldása, amely egy olyan többlépcsős modellben képzelhető el, ami az ellátórendszer kompetenciáján túl lakáspolitikai beavatkozásokat is követel.
A hajléktalanság prevenciójának és a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációjának össze kell kapcsolódnia, ami jelenti egyfelől a hajléktalanságot közvetlen kiváltó társadalmi jelenségek
megelőzése (lakás, lakhatás elvesztése) mellett azon társadalmi
folyamatok felszámolását, melyek jelentős hatást gyakorolnak a
probléma kialakulására (szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek), másfelől jelenti a hajléktalanná vált egyének munka világába történő integrációját, lakhatásuk rendezését, jóléti ellátásokhoz való hozzáférését, társas-társadalmi kapcsolataik újjászervezését. Ha e dimenziók mentén komplex, valamennyi szociális
ágazati szintet érintő beavatkozás történik, akkor egyfelől meg
lehet akadályozni a hajléktalanság mint társadalmi probléma folyamatos reprodukcióját, másfelől a társadalomba történő viszszailleszkedés olyan emberek esetében is nagy valószínűséggel
sikeres lesz, akik igen hosszú éveket töltöttek hajléktalanságban.
KISS SZILVIA
(szilvikis@freemail.hu)

A hajléktalan emberek hajléktalanná válásának megelőzése, a
hajléktalan létformából való kikerülés, az ellátórendszerben rekedt emberek kijutásának előfeltétele a szociális bérlakások léte,
azok megfelelő aránya, a hozzáférés lehetősége, amely nélkül
nem valósulhat meg sem a hajléktalanság prevenciója, sem pedig a hajléktalan emberek társadalmi reintegrációja. Tarthatatlan
a lakásprivatizációt követően kialakult, mai magyar lakásszektor
szerkezete, hiszen míg az Európai Unió átlagában 56 %-ot alkot a saját tulajdonú lakások aránya, addig ez Magyarországon a
lakásállomány 90 %-át teszi ki. Amíg a szociális bérlakások aránya az Európai Unió átlagában 18 %-ot tesz ki, (Hollandiában
36 %, Németországban 26 %, Svédországban 22 %), addig Magyarországon ez csupán 2-3 %-ra tehető. 19
A bérlakásszektor számarányának növelése kétféle úton történhet meg. Egyfelől önkormányzati megrendelésre, magánszemélyek és vállalkozások részvételével, nonprofit alapon új bérlakásokat kell építeni, amelyek köztulajdonban maradnának. Más-
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Ilyen volt az épület ablakok nélkül:

LÁTOGATÓBAN SZATMÁRNÉMETIBEN
(ROMÁNIÁBAN)
2002. január 19-én Szemenyei György kollegával és Laurie
Naumann skót vendéggel ellátogattunk Szatmárnémetibe a
Hans Lindner Alapítványhoz.
Igen megdöbbentünk azon,
hogy sem a román
állam,
sem az önkormányzat nem
ad egyetlen lejt
sem az alapítvány számára.
Sőt! Komoly
összegeket kell
befizetnie az államkasszába, ha alapítványként oktatni, vizsgáztatni, bizonyítványt kiállítani akar. Ebben a helyzetben Hans
Lindner, német nagyvállalkozó anyagi támogatásától függ az
Alapítvány sorsa, mely az alábbiakkal foglalkozik:
1. Hajléktalan szállás: éjjeli menedékhely és átmeneti szállás
2. Étkeztetés
3. Gyerekprogramok: otthonház, képzés (szabás-varrás, számítógép kezelés), táborozás
4. Szociális lakásprogram.
A hajléktalan szálláson 6 nő és 20 férfi van elhelyezve. Egy
másik épületben egyéb nappali melegedős szolgáltatások, s emellett étkeztetés van, 100-150 fő számára.
A gyermekprogram a Mária-házban zajlik, ahol 9 árva gyerek
van elhelyezve. A hozzá csatlakozó épületben pedig a város fiataljai tanulnak varrni és számítógépet kezelni.

És ilyen lett:

A látogatást vendéglátóink hamarosan viszonozni fogják, de
addig is lesz időnk azon gondolkodni, hogy miképpen építhető
ki közöttünk egy hosszabb távú együttműködés. Vajon mi lehet
a kölcsönöség alapja?
Szerintem mi pl. a képzésben, esetleg szupervízióban tudnánk
segíteni őket. Tőlük pedig megtanulhatjuk a lelkesedést és a
magyarságunk értékelését.
VARGA SÁNDOR
(aveabvarga@vnet.hu)

A szociális bérlakás-program segítségével szeretnék megelőzni az utcára kerülést. Ezért teljesen lerobbant bérházakat
újítanak fel, tesznek összkomfortossá; kolóniaszerű épületeket
építenek a város szélén, a legszegényebbeknek. A városi önkormányzat átvette az épületeket üzemeltetésre.
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TILTAKOZÁS EGY ÁTMENETI SZÁLLÓ
BEZÁRÁSA ELLEN –

A CSEHORSZÁGI HAJLÉKTALANELLÁTÓ REND-

CSEKÉLY EREDMÉNNYEL

(Feljegyzések a Prágában 2002. március 16-21 között
megrendezett európai hajléktalanügyi konferenciáról)

SZER

Országosan is precedens értékű lehet a 2002 májusában, a
húszezres lélekszámú Hajdúszoboszlón működtetett átmeneti
szálló „ügyének” végkifejlete. Bezárása - a nem kötelező feladatként hajléktalanszállót működtető - önkormányzatoknál az
intézmények megszüntetésének sorozatát indíthatja el.
Így vélekedett a hajdúszoboszlói éjszakai átmeneti szálló felszámolásának várható következményéről Gyuris Tamás, a
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet főosztályvezetője - a
témához illően - az intézmény előtt tartott sajtótájékoztatón.
Vele együtt próbált megoldást találni Ghyczy Gellért, a Szociális és Családügyi Minisztérium hajléktalanreferense, Sütő
Csaba, a HAJSZOLT frissen megválasztott elnöke, több helyi
szakember és Vincze Ferenc jegyző a hajléktalanok helyzetének megnyugtató rendezésére.
Gyuris Tamás megítélése szerint az önkormányzat azt a pénzt
sem költötte a hajléktalanszállóra, amit egyébként az állami
költségvetésből erre a célra megkapott. Megfogalmazta, hogy a
szálló dolgozói kevesen vannak, és nem megfelelően képzettek,
kicsik a szobák, hiányoznak bizonyos helyiségek, és a papíron
létező nappali melegedőnek nyomát sem látták. Meggyőződése,
hogy szakmai és pénzügyi munícióval meg lehet oldani az áldatlan helyzetet. A Polgármesteri Hivatalban lezajlott egyeztető
megbeszélésen elfogadott állásfoglalásból kiderül: a Nemzeti
Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Hajléktalanokért Alapítvány, a HAJSZOLT Egyesület és a ReFoMix Kht. szakmai segítségnyújtásával közreműködik az intézmény szakmai programjának kialakításában. A minisztérium felajánlotta, hogy ha a
városban megfelelő szakmai program születik, támogatást nyújt
a megvalósításához.

2002. márciusában Prágában rendezte meg a „Building European
Partnerships in the Fight Against Homelessness” („Európai partnerkapcsolatok építése a hajléktalanság elleni harcban”) című
konferenciát a cseh SAD (Sdružení Azylovŷch Domů), hajléktalan-ellátó intézményeket tömörítő ernyőszervezet, több nyugat- és közép-kelet európai, hajléktalan emberekkel foglalkozó
civil szervezet bevonásával. Az ötfázisú project első részeként
intézménylátogatás és workshop zajlott le Prágában. Ez az írás
a konferencia tapasztalatai alapján a cseh hajléktalan-ellátást
kísérli meg összehasonlítani a magyarországi intézményhálózattal és törvényi szabályozással – elsősorban a különbségek kiemelésével.
A cseh hajléktalan ellátás sok pontban eltér a magyar gyakorlattól, bár a lakás-gondok hasonlóak. Ott is nagyon kevés az önkormányzati bérlakás, a magán albérletek pedig az átlagjövedelmekhez viszonyítva drágák. A munkanélküliségi ráta országos szinten 8.8% volt 2000-ben, de egyes régiókban 12% fölé
kúszott. A fizetés-különbségek Csehországban is óriásiak: általános pl., hogy egy szociális munkás fizetése pont elég egy
másfél szobás lakás bérletére és rezsijére, de ennivalóra, ruházkodásra már nem marad belőle.
Csehországban az egyik alapvető probléma, hogy a hajléktalan
ellátásra nézve nincsen kidolgozott törvényi szabályozás: ez
részben azt jelenti, hogy nem megoldott a finanszírozás, senkinek sem kötelezettsége hajléktalan szálló vagy nappali melegedő létrehozása és működtetése. A másik probléma, hogy így a
működő intézmények számára nincsenek szakmai követelmények, elvárások megfogalmazva. Vajon miből tartják fenn magukat így az intézmények? Az intézményvezetők évről évre
pályázatot nyújtanak be a minisztériumhoz, amin vagy nyernek,
vagy sem. Így előfordulhat, mint ahogy az elő is fordult egy
vidéki nagyváros anya-gyerek szállója esetében, hogy a megalakulás évében még tornaszobát is terveztek az alagsor egyik üres
helyiségébe, de két évre rá, még mindig csak egy szobabicikli áll
a teremben, 2002-ben pedig már a dolgozók bérének és az
intézmény működésének érdekében jótékonysági bált kellett
szerveznie a vezetőségnek, ugyanis az intézmény a 100%-nak
tekintett 2000-es pályázati összegnek csak 30%-át kapta meg
2001-ben, majd ennek az összegnek is csak 80%-át a 2002-es
évre (tehát a 2000-es összeg 24%-át!) – ezért kell a jótékonysági
bál bevételében reménykedniük.
A pályázati pénzeken túl, a helyi önkormányzatok, jóindulatuktól függően, szintén hozzájárulhatnak a költségekhez – van
olyan 13 cseh várost ellátó intézmény, amit az összes érintett
önkormányzat felkérésére hozott létre az egyik legnagyobb
hajléktalanokat segítő civil szervezet, s ahol az önkormányzatok
együttesen állják a működés költségeinek 90%-át. Ezen kívül
cégektől, magánszemélyektől próbálnak az intézmények támogatást szerezni, ill. nemzetközi kapcsolatokat építgetni (a Cseh

Utóirat 1:
Minden fáradozásunk ellenére a Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2002. május 31-én bezáratta az intézményt, miután az épületet már ezelőtt értékesítette. A benn lakó 15 embert
5.000 Forint egyszeri lakhatási támogatással szélnek eresztette.
Információink szerint a lakók nagy része továbbra is Hajdúszoboszlón él - hajléktalanként!
Utóirat 2:
A szerkesztőség - az esettel kapcsolatban - bármely megjegyzést, véleményt örömmel fogadna!
( halo@3sz.hu )
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Üdvhadsereg költségvetésének mintegy 1/3-át pl. a Holland
Üdvhadsereg állja, más civil szervezetek támogatói között
külföldi keresztény gyülekezetek, alapítványok és nagykövetségek is találhatók).

mint sok esetben a magyar fapados szállók. A bekerülés feltétele legtöbb esetben csak a józanság, egészségügyi papírokat nem
kérnek, és nem is kérhetnek, hiszen még Prágában sem létezik a
budapestihez hasonló fertőtlenítő és igazolás-kiállító hely.
(2.) Az éjjeli menedékhelyet (legalábbis a prágai Üdvhadseregnél, a legnagyobb csehországi hajléktalan ellátó szervezetnél),
az előkészítő átmeneti szálló követi. Ezt akár tekinthetnénk
fél-lépcsőnek is, hiszen célja csak annyi, hogy az átmeneti szállón lakót képessé tegyék az ott maradásra: segítsenek neki beszerezni azt a minimális jövedelmet, amivel fedezni tudja a
szállása és a teljes ellátása költségeit. Az igazi (fizetős) átmeneti
szállón aztán akár évekig is maradhat az ügyfél, feltéve, hogy a
szálló díjat rendszeresen és határidőre fizeti. A munkavállalás
ezen a szinten nem kötelező, de a következő szintre csak munkával rendelkező egyének léphetnek.
(3.) A harmadik szintet kisebb létszámú szobák alkotják (a
lehetőségekhez képest 1-4 fősek). Az itt lakók önellátóak, s így
a szállásdíj is alacsonyabb a második lépcsőnél, hiszen az étkezésükről saját maguknak kell gondoskodniuk. A lakók közösen
használják a konyhát, a nappalit, és közösen is takarítják azokat.
Ezen a szinten egy évig maradhat az ügyfél, de céljai és lehetőségei függvényében ez az időtartam meghosszabbítható.
Kiléptető lakást, olyan független, albérlet-szerű intézményt,
ahol az ügyfél önállóan élhet bizonyos ideig, a szociális munkással lazább kapcsolatot tartva fenn, csak néhány intézmény
tart fenn, de ezek között van anya-gyerek otthon is (!).

Mivel sem a finanszírozás nem megoldott, sem törvény nem
írja elő, hogy az önkormányzatoknak milyen jellegű intézményeket kell létrehoznia a hajléktalan személyek ellátására, kevesebb szállás és nappali melegedő, valamint utcai szociális munkás stáb működik, mint Magyarországon.
A férőhelyek szűkössége azt is eredményezi, hogy bizonyos
szinteken kevesebb időt tölthet el egy-egy személy. Az éjjeli
menedékhelyeken pl. nem tartózkodhat korlátlan ideig: van olyan prágai szálló, ahol csak 3 éjszakát lehet egyhuzamban
eltölteni, és utána két hétig nem veheti igénybe az illető a szálló
szolgáltatásait. Ugyanakkor aki hajlandó a szociális munkással
szorosabb kapcsolattartásra, s vállalja a fizetős szálló feltételeit,
átkerülhet az „előkészítő” részre, ahol a szociális munkás segítségével beszerzik a hiányzó papírokat és megkérik az állampolgári jogon járó minimális segélyt. A segély megérkezéséig az
illető térítésmentes, teljes ellátásban részesül, ám ugyanezért a
szolgáltatásért a segély utalása után már fizetnie kell, a segély
egy bizonyos százalékát. (A szociális munkások tapasztalata
szerint a legtöbben ilyenkor költöznek el a szállóról.) Az egy
adott éjjeli menedékhelyen eltöltött éjszakák korlátozása egyfelől tehát nem biztosítja azt a fajta stabilitást, amit a magyar
fapados szállások egy része, ugyanakkor több személynek biztosít lehetőséget (és motivációt) a hajléktalan intézményrendszerben való feljebb jutáshoz, ill. elejét veszi a klikkek, gangek
kialakulásának.
A szabályozás hiánya miatt arra nézve sincsen kötelező előírás,
hogy milyen végzettségű (szak)emberek tölthetnek be bizonyos
állásokat, ill. egy adott férőhelyű intézményben hány esetgondozó szociális munkásra van szükség. Előfordul, hogy 100 fős
intézményben (pl. egy többlépcsős szállóban) csak egyetlen egy
szociális munkás van, a többi munkatárs mind az adminisztrációban és a konyhán dolgozik. Ezzel szemben olyan példát is
láttam, ahol szociálpedagógusok és gyógypedagógusok domináltak az anya-gyerek szálló stábjában, ami azt is jelentette,
hogy az ott folyó munka elsősorban a gyerekekre irányult. A
hajléktalan ellátásban Csehországban is többségben vannak a
fiatal, egyetemekről és főiskolákról kikerülő szociális munkások, szociálpedagógusok, segítők, de sok a szakképzetlen szociális munkás is.

Létezik fiatalok számára létrehozott átmeneti szálló is.
Csehországban nincs külön, a volt állami gondozott fiatalok
részére létrehozott utógondozó, s emiatt a fiatalok védettebb
jellegű szállójában nemcsak volt állami gondozottak, hanem
rossz családi háttérből menekülő otthontalan 18-25 évesek is.
Az önálló garzonokban lakó fiataloknak kötelező munkát vállalni. De mivel ezek a fiatalok általában sokféle problémával
küzdenek, és gyakori körükben a beilleszkedési, viselkedési
zavar, ezért többeknek nem sikerül a hagyományos munkahelyeken megragadni. Az egyik ilyen prágai ifjúsági átmeneti szálló
ezért saját munkahelyet létesített: mégpedig kosárfonó üzemet,
mert tapasztalatuk szerint az ilyen jellegű kreatív, kétkezi munka jó hatással van az idegekre és a személyiségre. A kosarakat
részben saját boltjukban, részben más bolthálózaton keresztül
árulják. A munkafeltételek itt kevésbé korlátozóak, nincs minimálteljesítmény, mindenki a saját elképzelése szerinti formát és
színt fonhatja kosárba.
Magyarországon is megfontolandó lenne több olyan utógondozó jellegű szálló, ahol nem csak volt állami gondozottak lakhatnának, hanem olyan fiatalok is, akik az állami gondozást megúszták, de családjukkal vagy nincs, vagy rossz a kapcsolatuk.

A rendszer bemutatása
A csehországi hajléktalan ellátásban a magyarországihoz közel
azonos típusú intézmények működnek: a hajléktalan ellátásnak
négy éjszakai szállást (is) biztosító lépcsője létezik, ill. vannak
nappali tartózkodásra, étkeztetésre létrehozott intézmények,
valamint Prágában működik utcai szociális munkás csoport is.
A kisebb városokban gyakoriak, de a fővárosban is léteznek
többfunkciós intézmények, azaz olyan szállók, ahol egy épületben több lépcsős ellátás is megvalósul, ill. nappal nappali melegedő és/vagy népkonyha is üzemel.
(1.) A bennlakásos intézmények alsó szintje az éjjeli menedékhely, ami, mint említettem, sokkal rövidebb távú megoldás,

Plzenben, a nyugat-csehországi 160.000 lakosú nagyvárosban, a
helyi önkormányzat egy meglepő kezdeményezéssel, speciális
intézményt hozott létre kilakoltatott családok és egyének részére. Az önkormányzat épületében egy civil szervezet végzi a
szociális munkát. Azokat a családokat, akiknek önkormányzati
bérlakásukból díj- vagy lakbérhátralék miatt kell kiköltözniük,
ebbe a huszonkét-lakásos bérházba telepítik. A „lakások” különböző méretű (egy-két szobások) fehérre meszelt bútorozatlan szobák, fürdőszoba és konyha a folyosón (a melegvizet egy
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darab villanybojler szolgáltatja, teltház esetén ezen kell huszonkét családnak osztozkodnia). A beköltöző családoknak itt is
bérleti díjat kell fizetniük, s ezen felül a villanyt és a fűtést is,
amennyiben igénylik (!!!). Aki „nem igényli”, az a „bejárati ajtó”
nyitvatartásával a folyosóról térítésmentesen engedhet be fényt
és meleget. A szociális munka elsősorban a családi gazdálkodást, az adósságok visszafizetését, valamint a gyerekek iskoláztatását és szabadidős tevékenységek szervezését célozza – ha a
családnak sikerült az önkormányzattal szembeni tartozásait
visszafizetnie, ismét jogosult lehet önkormányzati bérlakásra.
Egyfelől üdvözölendő, hogy az önkormányzat odafigyel az
általa kilakoltatott családok sorsára, ugyanakkor azok a lakások,
amelyekbe belekényszeríti a családokat, nem megfelelőek emberek számára. (Ahogy egy angol kollega megjegyezte, nincs az
az önkormányzat, ami ilyen színvonalú hajléktalan szálló működését engedélyezné, ugyanakkor saját maga felé nem támaszt
elvárásokat…) Mivel Plzenben működik nagyon jó nívójú anyagyerek szálló, családos szálló pedig nincs, elképzelhető, hogy a
családok inkább az ideiglenes különválást választják: az apa
megy a férfiszállóra, az anya a gyerekekkel az anya-gyerek szállóra, mint hogy ezt a „bérházat” válasszák.

olcsóbban. Ez a fajta kiszolgálás segít az emberi méltóság megtartásában, de sajnos elég helyigényes.
Csehországban egyedül Prágában folyik utcai szociális munka, amit egy keresztény civil szervezet végez. Kettős céljuk,
hogy: egyfelől a hajléktalan emberek számára információt
nyújtsanak és, az intézményes ellátás lehetőségét bemutassák,
másfelől éneklős istentiszteletek szervezésével a hajléktalan
emberek lelkét is ápolják. A magyarországi törvényi szabályozással összhangban, az egyik nappali melegedő az utcai szociális
munkás csoport bázisa (persze ott sincs szabályozva ez a tevékenység), s a munkatársak mindkét helyen végeznek szociális
munkát. Az istentiszteleteket is a nappali melegedő helyiségében tartják – vasárnap, amikor a melegedő, mint melegedő
zárva tart.

Észrevételek
A cseh hajléktalan ellátásban tevékenykedő szervezetek komolyan veszik a lakossággal, és a civil szervezetekkel való
kapcsolattartást – s mivel egymásra és a lakosság adományaira
vannak utalva, ez érthető is. Az egyik nagy szervezet pl. azokban a városokban, ahol intézményt működtet, ingyenes „kiállításokat” szervez a városházákon, és ahol a szervezet munkáját,
történetét ismertetik képekkel, szórólapokkal. Ugyanez az egyesület 2000-ben országos nyílt napot tartott támogatóinak, a
munkatársaknak és az ügyfeleknek: az egész napos rendezvényen sportversenyek, a gyermekeknek vetélkedők, koncertek,
színdarab szórakoztatták az egybegyűlteket; megismétlődött a
fényképes kiállítás és a saját műhelyeikben készített árukból
vásárolhattak az érdeklődők.
Nagyobb méretű, több civil szervezetet megmozgató rendezvény a FEANTSA (Fédération Européenne d’Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) – „Hajléktalanokkal
Foglalkozó Szervezetek Európai Szövetsége”) kezdeményezésére több országban is megszervezett „hajléktalanok éjszakája”. Prága belvárosában egy októberi estén6 a Béke téren
(Namesti Miru) kartondobozokból egy szimbolikus házikót
építettek, és a szokásos esti ételosztás keretében a járókelők is
megkóstolhatták, mit esznek a hajléktalan emberek a népkonyhákon. Emellett információs anyagokat osztogattak, s a szokásos „kiállítást” is megtekinthették az érdeklődők.
A cseh hajléktalan ellátó szervezetek (is) úgy érzik, hogy a hajléktalan emberekkel szemben sokan előítéleteket táplálnak.
Mivel a működéshez, fennmaradáshoz is szükségük van a lakossággal, civilekkel való együttműködésre, odafigyelnek ezekre
a kapcsolatokra. A magyar hajléktalan ellátásban is jól hasznosíthatóak lennének hasonló kezdeményezések – akár egyes
szervezetek önálló, akár több szervezet együttes szervezésében.
A „Hajléktalanok éjszakája” tipikusan egy olyan lehetőség, amit
egy adott település különböző hajléktalan ellátó intézményei
közösen is megszervezhetnek – ötletekben, tanácsokban segítséget a FEANTSA (is) tud nyújtani, ill. a FEANTSA honlapján7 megtalálhatóak az egyes európai országokban megrende-

A nappali melegedők a magyarhoz hasonlóan működnek:
nappali tartózkodásra képezték ki őket, lehet bennük TV-t
nézni, újságot olvasni. A szociális munkások segítségével be
tudják szerezni hiányzó irataikat, információhoz juthatnak,
tájékozódni tudnak az őket megillető pénzbeli és egyéb ellátások felől. Az egyik nagy prágai civil szervezet pl. egymás mellett
két külön nappali melegedőt működtet a Központi Pályaudvar
közelében, frekventált helyen. Az egyik melegedőbe elsősorban
a fiatalokat várják, a másikba inkább a középkorúakat és az
idősebbeket. A kétféle intézmény létrehozását egyrészt az indokolta, hogy a tapasztalat szerint a fiatalok körében másfajta
szenvedélybetegségek terjedtek el: gyakoribb közöttük a kábítószer és oldószerek használata, míg az idősebbek elsősorban
alkohol problémákkal küzdenek. A különböző problémákat
más-más szakemberek és légkör kívánja kezelni. A másik ok,
hogy a fiatalok így egyfajta védettséget élveznek: mivel körükben több a volt állami gondozott és frissen hajléktalanná vált
ember, a szociális munkások intenzívebb munkával próbálják
őket abban segíteni, hogy minél hamarabb kijussanak a hajléktalanság és szenvedélybetegség bűvköréből.
A nappali melegedők egy, számunkra itthon ismeretlen gyakorlata a börtönlátogatás. Felismerték, hogy sokan úgy szabadulnak a börtönökből, hogy addigi lakásuk, családjuk már nem
fogadja őket. A börtönökben ezért információs füzeteket osztanak, hogy a frissen szabaduló tudjon hova segítségért fordulni, s kérésére szabadulása előtt felveszik vele a kapcsolatot, s
próbálják a társadalomba (vissza)illeszkedését segíteni.
A nappali melegedők egy része ruhaosztást is végez. Az egyik
intézményben a rászoruló hajléktalan a szociális munkástól
kapott ruhajeggyel az intézmény „ruhaboltjába” mehet, ahol az
ingek, zakók, nadrágok vállfákon lógnak, a cipők párban, a
polcokon állnak, s ott az „eladó” segítségével vásárolhat. Ha a
szociális munkás úgy ítéli, hogy az illető valamiért nem kaphat
térítésmentesen ruhát, vagy csak bizonyos ruhadarabokat, a
boltban pénzért is lehet vásárolni, a használt ruha boltokénál

Ez a rendezvény 2002-ben Európa-szerte, október 17-én került megrendezésre.
7
http://www.feantsa.org
6
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zett esemény leírásai, az ottani szervezők nevével és Email
címével.

kutatásokat kezdeményezzen és lebonyolítson, illetve a politikai
döntéshozókkal párbeszédet folytasson. Az egyesület elengedhetetlennek tartja egy naprakész információs hálózat működtetését. Tapasztalataink szerint a SAD-ban harmonikusan tudnak
egymás mellett dolgozni a különböző szervezetek képviselői.
Reméljük, hogy a magyar ernyőszervezet, a HAJSZOLT, szintén sikeresen tudja összefogni a szakma különböző képviselőit,
ill. Magyarországon is tudunk európai szintű konferenciát,
workshopot szervezni (ahogy erre a múltban már volt példa).
Szintén követendőnek tartjuk a börtönben lakók tájékoztatására, szabadulásuk utáni istápolására látott példát. Több volt
szocialista kelet-európai országban számoltak be arról, hogy az
utcán élők 30-40%-a börtönviselt9! Tapasztalataink szerint ha
Magyarországon nem is ennyire súlyos a helyzet, az általunk ismert intézményekhez is gyakran fordulnak pártfogók, vagy akár
elítéltek, s segítséget kérnek elhelyezés, ruha, ingyenkonyha ügyében. Sokunk tapasztalata, hogy nem mindenhol fogadják őket tárt karokkal. A börtönbeli állapotok megváltoztatása nyilvánvalóan nem a hajléktalan ellátásban dolgozó szakemberek
feladata, de a hajléktalan szabadulók segítése igen. Fontos lenne, hogy egy átgondolt stratégia készüljön, mely segít megakadályozni, hogy a börtönből való távozással hajléktalanná vált
emberek teljesen leszakadjanak a társadalomtól.
Az intézménylátogatások tapasztalatait összegezve meglepő
volt, hogy Csehországban nincsen a hajléktalanok ellátása szabályozva. Senkinek nem kötelessége hajléktalanszállót, nappali
melegedőt létrehozni, és így természetesen a finanszírozás sem
megoldott. Magyarországtól abban is különbözik a cseh „rendszer”, hogy kevés nem egyházi civil szervezet foglalkozik hajléktalanokkal: a négy legnagyobb szervezet mind vagy egyházi
alapítású vagy keresztény elkötelezettségű. Ez persze a források
szűkössége miatt érthető. Példaértékűnek tűnik ugyanakkor a
különböző szervezetek együttműködése, mely a SAD ernyőszervezet létrehozásában, a külföldi szervezetekkel közös projekt megszervezésében és lebonyolításában, ill. a szakemberek
egymás közötti jó kapcsolatában is megmutatkozik.
A projekt következő fázisa egy lengyelországi hasonló intézmény-látogatással egybekötött workshop (2002. Szeptemberében), amit egy prágai képzés követ (2002. novemberében),
majd egy mini-workshop Bécsben. (Témája: az EU hajléktalan
politikájának elméleti és gyakorlati bemutatása.) A projekt egy
kiadvánnyal zárul 2003-ban, melyben szerepelnek az előadások
ill. a legjobb gyakorlati példák (best practice) működő programokra, újszerű megoldásokra.
FEHÉR BORÓKA
(fboroka@freemail.hu)

A konferencia keretében intézménylátogatásokat is szerveztek a
résztvevők számára: a meglátogatott hat intézményből 5 keresztény elveken alapuló intézmény volt (vagy a fenntartó/létrehozó keresztény szervezet, vagy az indíttatás, ars poetica keresztény szellemiségű). A világnézetileg semleges konferencia-szervező egyesület ezt a keresztény szervezetek hajléktalan ellátásbeli túlsúlyával magyarázta: a szervezők szerint Csehországban sok az előítélet a hajléktalan emberekkel szemben
(evvel talán nincsenek kivételes helyzetben) s ezért nem tolonganak az intézmények létrehozásának jogáért a szervezetek.
Valószínűsíthető, hogy a megoldatlan finanszírozás miatt elsősorban a nagy erőforrás-bázissal (anyagi, szellemi és önkéntes
munkaerővel) és tapasztalattal rendelkező szervezetek vágnak
bele új intézmény felállításába, működtetésébe.
A legnagyobb hajléktalan ellátó intézmények Csehországban az
Üdvhadsereg (Ármada Spásy), a Remény (Nadelje), a katolikus
Karitász (Charita) és a SAD (lásd alább). Ezek közül - világnézeti szempontból - egyedül a SAD semleges, azonban ez az egyesület ún. ernyőszervezet, vagyis az előbb felsorolt szervezetek közössége.
A keresztény jelleget a Nadelje a következőképp magyarázza:
„Szervezetünk küldetése, amiért létrejöttünk, nem csupán az étel- és ruhaosztás, ill. segítségnyújtás, bár ezek mind szükségesek és hasznosak, hanem az, hogy reményt nyújtsunk és átadjuk azt az üzenetet, hogy van itt
valaki, aki pont úgy szeret minket, ahogy vagyunk, s nem nézi a társadalmi pozíciónkat, az egészségi állapotunkat, a bőrünk színét vagy az
iskolázottságunkat. Ezt az örömteli üzenetet, a remény jóhírét szeretnénk
terjeszteni, különösen azok felé, akik elvesztették az életbe vetett hitüket.”8 A küldetés alapja Jézus parancsa a Bibliában (ld.:Máté 25).
A keresztény szervezetek elsősorban azok felé fordulnak, akiket
a többségi társadalom lenéz, akik a társadalom szélére sodródtak. A cseh hajléktalan-ellátásban domináns szervezetek nem
csak hajléktalan emberekkel foglalkoznak, hanem működtetnek
idősek otthonát, fogyatékosok lakóotthonát, magányos embereknek klubokat szerveznek, eljárnak börtönökbe látogatni, s az
elítélteknek csomagot, pszichés segítséget adnak, stb.
A keresztény jelleg a munkatársak és a szervezet hivatás- és küldetéstudatán túl lelki programok szervezésében nyilvánul meg:
több bentlakásos intézményben vehetnek részt a lakók istentiszteleten, Bibliaórán – fakultatív alapon. Van olyan nappali
melegedő, ahol a vasárnapi istentiszteletet több mint száz hajléktalan ember látogatja rendszeresen. Azt azonban mindenképp hangsúlyozzuk, és ők maguk is hangsúlyozták, hogy ezeken a programokon a részvétel önkéntes, semmilyen egyéb
előnnyel nem jár, mint hogy aki elmegy, az lelkileg feltöltődhet.
A keresztény szervezetek dolgozói között ugyanolyan arányban
vannak képzett szociális munkások, mint a többi intézményben, tehát a szociális törődést nem csak hitbeli, hanem, és
elsősorban, professzionális alapokon végzik.
A cseh hajléktalan embereket ellátó szervezetek ernyőszervezetét, a SAD-ot (a Hajléktalan Szállók Működtetőinek Egyesületét) 2000-ben alapította 47 civil szervezet. A SAD célja, hogy a
tagoknak képzési lehetőségeket teremtsen, hajléktalan témájú

ITT A MAGYAR SZOCIÁLIS VALÓSÁG - SÓ!
(Folytatás a 16. oldalról)
Ugye nem dőlt be senki a paródiának!?

9
8

Ezt nyilatkozta pl. Iveta Berkolde, a rigai evangélikus egyház diakóniai
központjának vezetője

Hradecká (2000:35)
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az évek folyamán. A nehézségek és megpróbáltatások ellenére a
szolgálat magas színvonalon látja el szakmai munkáját.

HAJLÉKTALAN ELLÁTÁS –
SZERVEZETI MEGOLDÁSOK , RENDSZERÉPÍTÉS

1996-ban, szervezetünk sikeresen pályázott Debrecen város
hajléktalanellátó rendszerének működésére. A szolgáltatásaink
fejlesztésnek ma is fontos alapját képezik a rendszeresen benyújtott és sikeres pályázatok.

(azaz a debreceni Egy Ház Alapítvány és a ReFoMix Kht.
történetének áttekintése)
Szervezetünk történelmi jelentőségű átalakulásokon, változásokon ment keresztül 1995-től
egészen 2002-ig, és a jövőben
is folyamatosan tervezünk újításokat. Szervezetünk civilként
is mindig próbált alkalmazkodni a „jövő” elvárásaihoz, az új
„trendekhez”, rendszeresen figyeljük az országos szervezeteket, törvényeket, és próbáljuk a
helyi adottságoknak megfelelően alakítani cégünk profilját. Olyan munkatársakkal dolgozhatunk együtt a Kht-n belül, hogy nyugodtan vallhatjuk mottónknak, hogy „Minden ember annyit ér, amennyit változtat a világon!”
(Malraux) Szervezetünk minden egységében jól képzett munkatársak dolgoznak, szervezik a rászorult emberek mindennapjait.

Az Utcai gondozó Szolgálat a Népjóléti Minisztérium támogatásával indult, feladata az utcán, köztereken élő, az intézményesült
ellátással szemben bizalmatlan, vagy arról nem tudó emberek
felkutatása, gondozása, segítése. Ezt a szolgáltatást a város különböző, frekventált pontjain, naponta 200 fő veheti igénybe
jelenleg is. A „Téli krízisellátást” szolgálatunk 120 napig (novembertől-márciusig) biztosítja.

Debrecenben –
mely Budapest után,
230.000 lakosával a
második legnépesebb
városunk – a becsült
adatok alapján jelenleg
600 - 1.000 hajléktalan
él benne.

Az Éjjeli Menedékhely csak 1998-tól tudott önálló intézményként
működni, a Népjóléti Minisztériumtól elnyert 12 millió Ft pályázati összeg lehetővé tette alapítványunk számára, hogy ingatlanvásárlással és átalakítással megfelelő színvonalú ellátást biztosítsunk. A menedékhely a hajléktalanok éjszakai szálláshelye,
50 fő befogadására alkalmas.
A Nappali Melegedő és információs csoport az utcán élők, az intézményektől kevésbé idegenkedő emberek életben maradását, alapvető szükségleteinek ellátását segíti. Napi ellátotti köre 50 fő.

A „múlt”, avagy ahogy kezdődött
Az Egy Ház Alapítvány
1992-ben jött létre azzal
a céllal, hogy a szeretetszolgálat minél több rászoruló emberhez juttassa el az adományokat.
1995-ig gyakorlatilag csak
adományokat gyűjtött és
továbbított. 1995-ben a
kuratórium úgy döntött,
hogy önálló tevékenységre vállalkozik, s megnyitotta a Homokkerti Családsegítő Szolgálatot, amely mintegy 8.000 lakosnak próbált segítséget
nyújtani, s mely ma is arra törekszik, hogy közösségfejlesztő programjai
révén egymásra találjanak
az emberek. A szolgáltatások körében jogi, szociális és pszichológiai tanácsadás szerepel. 1997ben elkezdődött a Gyermekjóléti Szolgálat alapjainak megteremtése, és
1998-ra meg is valósult.
A Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatnak
többször kellett költöznie

1.
2.
3.

A lépcsőzetes hajléktalan ellátási rendszer különálló fokaként
jött létre a Védett Szállás. Létrehozását az ellátórendszerből való hatéTörténeti áttekintés:
konyabb kivezetés igénye tette szükSzakasz :
1992-1995.
ségessé. Feladata az aktív korú,
Egy Ház Alapítvány - adományok gyűjtése és továbbítása
munkaképes hajléktalan személyek
Szakasz :
1995.
elhelyezése, akik önként vállalják a
Homokkerti Családsegítő Szolgálat megnyitása
rehabilitációs célú segítő prograSzakasz :
1996.
mokban való részvételt. Indításkori
Sikeres pályázat a város hajléktalanellátó renszerének műférőhelyszáma 12 fő volt, és innen eködtetésére.Szervezeti egységeink:
redeztethető a foglalkoztatás, mint a Kht.
Egyik fő tevékenysége, mivel a
Â Éjjeli Menedékhely
rehabilitáció részeként itt már folyt a fogÂ Utcai gondozó szolgálat
lalkoztatás a szálló asztalos és kerámia
műhelyében.
Â Nappali Melegedő és Információs Csoport
Â Átmeneti Szállás
Â Otthonház
Â Védett Szállás

4.
5.
6.

7.
8.

Szakasz :
1997-1998
A Gyermekjóléti Szolgálat megnyitása
Szakasz :
1999.
Családok Átmeneti Otthona
Szakasz :
2002.
Egy Ház Alapítványból ReFoMix Kht.
(A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton kívül
minden egység a Kht. irányítása alá kerül.)
Szakasz :
2002.
A Rehabilitáció és Foglalkoztatás kibővítése
Szakasz :
2002.
2 x 40 fős Családok Átmeneti Otthonának kialakítása.
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Az Otthonház Debrecen város differenciált hajléktalan-ellátásában vállalt nagy feladatot. Egy tíz emeletes
bérház VIII-IX.-X. emeletén 38 db,
egyenként 32 m2 lakást működtetett 2001. december 31-ig. A 2 x 40
fős Családok Átmeneti Otthonának
kialakítása ebből a három szintből
történt.
Az Átmeneti Szállás saját erőforrásból alakult ki. Feladata átmeneti időre nyújtani elhelyezést, komplex segítségnyújtás mellett, hajléktalanná
vált férfiak és nők számára. Férőhelyének száma 35 fő, mely ma már
telephellyel is kibővült.
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Az 1999 októberében megnyitott 15 fős Családok Átmeneti
Otthona Debrecenben krízisben lévő családok, gyermeküket
egyedül nevelő anyák, apák, fiatal szülők és gyermekeik számára
nyújt elhelyezést 9 hónapra. Az ingatlant pályázati összegből
vásároltuk. A Családok Átmeneti Otthona 2001. december 31.ig működött ebben a formában, a 2 x 40 fős Családok Átmeneti Otthonának kialakítása, tulajdonképpen ennek az intézménynek a kibővítése volt, az eddigi működésünk, szakmai tapasztalataink és az Otthonház tapasztalatainak egyesítésével.

A közhasznú társaság a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló, tevékenységét rendszeresen végző jogi személy.
A közhasznú társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenység elősegítése érdekében folytathat, viszont a tevékenységből származó
nyereség nem osztható fel. Ez a forma tökéletesen illett profilunkhoz.

A „Jelen”
Szakmai érvek és előzmények alapozták meg azt a döntést,
hogy a Menhely Alapítvány és az Egy Ház Alapítvány együttesen
létrehozták a ReFoMix Kht. foglalkoztató egységét.
Mivel a foglalkoztatás egyre nagyobb területet és egyre több
gondozottat jelentett, egyre több jövedelmet kezdett termelni a
szervezetünk. Keresnünk kellett egy alkalmasabb vállalkozási
formát, melynek már jövedelme is lehet.
A „közhasznú jelleg” többletkedvezményeket kínál azoknak
a non-profit szervezeteknek, amelyek vállalják a közhasznú
minősítésükhöz szükséges feltételeket (ezek a Polgári Törvénykönyvben meghatározott anyagi, személybeli, szakképzettségbeli és adminisztratív feltételek).

REFOMIX KHT
Mozaikszó, jelentése: Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaság.

A ReFoMix Kht. jelenlegi szervezeti ábrája
GONDOZÁSI KÖZPONT

Munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető
Szakmai munkáért felelős ügyvezető

Foglalkoztatási központ

Nappali
Melegedő

Éjjeli
Menedékhely

Gazdasági vezető

Sajtó és PR vezető

Hajléktalan-ellátó intézmények

Átmeneti
Szállás
székhelye

Átmeneti
Szállás
telephelye

Hajléktalanok
Rehabilitációs
Intézményének
Székhelye

Hajléktalanok
Rehabilitációs
Intézményének
telephelye

Egy Ház Alapítvány

Családsegítő szolgálat

Gyermekjóléti szolgálat
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Foglalkoztatásért felelős ügyvezető

Gyermekjóléti intézmények

Családok
Átmeneti
Otthona

Családok
Átmeneti
Otthona
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A ReFoMix Kht.
Foglalkoztatási Központjának tevékenysége

e) Seprűkötés: kis, nagy, közepes és „bébi” hosszúságú cirokseprű, valamint udvari vessző- seprű készítése.

A hajléktalan ellátásban szerzett sok éves tapasztalat azt mutatta, hogy a hajléktalanok társadalmi reintegrációja munkaerő-piaci pozíciójuk rendezése, megerősítése nélkül nem sikerülhet.
Ennek elősegítése érdekében szervezte meg a ReFoMix Kht. a
foglalkoztatási programjait.
A ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató Közhasznú Társaságot az Egy Ház Alapítvány és a Debrecen Menhely Alapítvány 2000. január 25-én hozta létre a két alapítvány szállóin lakó hajléktalanok foglalkoztatására, szociális
szolgáltatások szervezésére. Alapvető célja tehát az volt, hogy
az alapítványok által gondozott emberek ellátórendszerből való
kivezetését rehabilitációs munkahely biztosításával tegyék hatékonyabbá.

Projektjeink kapcsán az alábbi intézményekkel vagyunk
kapcsolatban:
• Egy Ház Alapítvány: karbantartási, felújítási munkák
végzése; közhasznú tevékenységünket az alapítványon keresztül valósíjuk meg;
• Debrecen Menhely Alapítvány: karbantartási, felújítási
munkák végzése;
• Soros Alapítvány: habilitációs pályázat a 2001-es OFA pályázat megírásához
• Országos Foglalkoztatási Alap: foglakoztatási programunk egyik forrása
• Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:
együttműködés és támogatás

A kht. az alábbi célcsoportokat kívánja foglalkoztatni:
•
•
•
•
•
•
•

hajléktalanok,
volt állami gondozottak,
cigány etnikumhoz tartozók,
alacsony iskolázottságúak, szakképzetlenek,
idős munkanélküliek (45 év felett),
munkanélküli ellátásból kiszorulók,
tartósan munka nélkül lévők.

• Hajdú-Bihar megyei Munkaügyi Központ: szerződés a
közhasznú munkavégzés támogatásáról
• ReFoMix Kht. Gondozási Központja: a Foglalkoztatás
célcsoportjának biztosítása, épületeinek karbantartása
• ESzCsM: „Hajléktalan Emberek Foglalkoztatását Elősegítő
Komplex Modellkísérleti Program”-ok
• RÉS Egyesület: közreműködés foglalkoztatottjaink képzésében.

A kht. céljai:
•

Az elsődleges munkaerőpiacról kiszorult hajléktalanok
számára védett munkahelyet biztosítani. A védett foglalkoztatás ideje alatt felkészíteni őket az elsődleges munkaerőpiacon történő munkavállalásra, képessé tenni őket
a piaci viszonyok közti munkavégzésre.

•

Készség-, képességfejlesztéssel szociális helyzetük,
mentálhigiénés állapotuk javítása a társadalomban való
beilleszkedés érdekében.

•

Rehabilitációs célú foglalkoztatás lehetőségének megteremtése, ezt támogató képzések szervezése.

•

A projektben résztvevők társadalmi be-, illetve visszailleszkedését segíteni azáltal, hogy foglalkoztatásukkal elhárítjuk
az ezt gátló egyik legnagyobb akadályt, a jövedelemnélküliséget.

A ReFoMix Kht. 2000. május 1. óta foglalkoztat hajléktalanokat
Debrecenben. Az első évben - a Hajléktalanok Rehabilitációs
Intézményében lakó - 5 hajléktalan számára tudott rehabilitációs célú foglalkoztatást nyújtani, karbantartói munkakörben.
2000-ben sikeresen pályázta meg a Szociális és Családügyi Minisztérium által meghirdetett „Hajléktalan emberek foglalkoztatását
elősegítő komplex modellkísérleti program”-ot. A program komplexitását az adja, hogy nem csak foglalkoztatjuk, képezzük az embereket, hanem szociális és mentális segítségnyújtás biztosításával,
a képzett mentorok segítik őket a munkába állásban, a munka
megtartásában és a program befejeztével az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedésben. A programnak köszönhetően
seprűkötő műhely működtetésével sikerült bővítenie tevékenységi körét, valamint 21 főre tudta növelni foglalkoztatottainak
számát. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2001. évi
„Új esély programjára” is sikeresen pályázott, ezzel lehetővé vált
tevékenységi körének parkgondozással való bővítése, illetve
foglalkoztatottainak számának 25 főre történő emelése.

Tevékenységi körünk:
a) Karbantartás, felújítás: épület-karbantartás, kőműves, festő, lakatos munkák, lomtalanítás, takarítás, területrendezés
közületi megrendelőink részére.
b) Parkgondozás: közterületeken, parkokban cserjék, bokrok
gondozása növényi és egyéb hulladékok összegyűjtése, eltávolítása, fűnyírás, kaszálás és talajmunkák elvégzése. A téli időszakban: hó-eltakarítás, síkosság-mentesítés.
c) Faipari tevékenység: bútorkészítés, felújítás, bútorjavítás.

A „Hídverő” elnevezésű tranzitfoglalkoztatási program 2002.
január 1.- 2003. március 31.-ig tart, amely 3 fő részből áll.
▪ kiválasztás és munkára felkészítés ( = képzés)
▪ foglalkoztatás (július 1. - december 31.)
▪ nyomonkövetés (január 1. - március 31.)
A kiválasztási szakasz feladata volt a program 25 résztvevőjének
felkutatása, kiválasztása.

d) Játszóterek építésében való részvétel, azok őrzése, karbantartása.
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A városban ez az első olyan programterv, amely önálló,
összkomfortos garzonlakásokban 40 fő elhelyezését biztosítja, s egy olyan célcsoportnak nyújt támogatást, amely
ilyen formában, mint teljes család, vagy apa és gyermeke,
eddig nem részesült.

A programban való részvétel feltételei:
-

a ReFoMix Kht. és a Debrecen Menhely Alapítvány szolgáltatásait igénybevevő Debrecenben megjelenő hajléktalan réteghez való tartozás,

-

aktívkorúság,

-

regisztrált munkanélküliség,

-

a jelentkező ne rendelkezzen seprűkötő és kommunális
karbantartó betanított képzésről szóló bizonyítvánnyal,

-

a jelentkező feleljen meg a Munkaügyi Központ által támogatott tanfolyamokon való részvétel általános szabályainak.

Intézményünk a gyermekek védelmének rendszerébe épül be,
mint Gyermekjóléti Alapellátás, működésünket meghatározza a
1997. évi XXXI. Törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
„A jövő”, avagy a terveink kifogyhatatlanok
Mivel a foglalkoztatásnak nincs állami normatívája és stabil
pályázati lehetősége, így sajnos a magas társadalmi haszna ellenére, egyre nehezebb fennmaradnia. Ismét el kellett gondolkodni, milyen megoldások jöhetnek számításba a sikeres működéshez. A jövőben szeretnénk csökkent munkaképességű (60%ban) dolgozókat foglalkoztatni, mivel annak támogatása 130%os. Ennek kivitelezése csak úgy oldható meg, ha a foglalkoztatás
egy része átalakul Betéti társasággá. De ez még a jövő, és ez már
egy másik cikk témája!
FARAGÓNÉ ŐZ JUDIT
(k.refomix@chello.hu)

A „Hídverő” elnevezésű tranzitfoglalkoztatási program munkára
való felkészítés szakaszának feladata volt a program 25 résztvevőjének képzésre való alkalmassá tétele és képzése.
A képzési alprogram ideje alatt a program résztvevői betanított
seprűkötő, és kommunális karbantartó szakmában kapnak
elméleti és gyakorlati képzést. A képzés ideje alatt a résztvevők
mindazon alapismereteket megszerzik, melyek a szakma gyakorlásához szükségesek. A tanfolyam elvégzése után a hallgatók
képesek lesznek megteremteni az adott termék jellegének megfelelő technológiák és berendezések korszerű, gazdaságos munkájának összehangolását, és a balesetmentes munkavégzés
követelményeinek betartását.
A program foglalkoztatási szakaszának feladata a program 25
résztvevőjének foglalkoztatása, ami 3 munkakörben valósult
meg: seprűkötés, karbantartás és parkgondozás. A seprűkötő
brigád az ondódi üzemben dolgozik. A karbantartó és parkgondozó csoport változó helyszíneken dolgozott.
A karbantartó brigád feladata elsősorban a Gondozási Központ intézményeinek felújítása, karbantartása.
A parkgondozó brigád a közterületeken végzett parkfenntartási
munkálatokat, pl a Dobozi lakótelepen, a belvárosban. Az ősz
elején szinte a teljes társaság kivonult a cirokföldre, s kb. 1 hónapon át cirkot aratott, ami nehéz, megerőltető munka volt. De
hasonló nehézségű munka volt a karbantartó brigádnak a Bégány utcai Központ felújítása, illetve a seprűkötő csoportnak a
cirokaratás alatt és után „rohammunkában” a seprűk készítése.
A foglakoztatás december 31.-ig tart, előtte és utána a program
menedzsmentje azon fáradozik, hogy a program résztvevők az
elsődleges munkaerő-piacon munkát tudjanak találni, illetve ott
meg tudjanak maradni.
A 2002. január 1. óta működő ReFoMix Kht. Gondozási Központ Családok Átmeneti Otthona szervesen kapcsolódik a
ReFoMix Kht. szállásnyújtó feladatának ellátásához, azaz a
többszörösen hátrányos helyzetű család és gyermek részére olyan szolgáltatást nyújt, amely hirtelen kialakult krízishelyzetben
átmenetileg otthonhoz juttatja őket.
A programnak előnye, hogy a család, - az anya és gyermeke(i),
az apa és gyermeke(i) - számára biztosít ellátást.
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gyan pótoljuk, és általános jelenség az, hogy többnyire egyszerre
hagynak el mindent. Azóta be kellett látnom, hogy a napi munkámhoz tartozik, hogy egyfolytában tájékozódjak az iratok
meglétéről a klienseknél.
A Polgármesteri Hivatal Szociális Irodájával évek óta megállapodásunk van, hogy a hajléktalan személyek részére adható
átmeneti segélyhez igazolni kell, hogy az illető tényleg hajléktalan, regisztrálva van és együttműködik. Így több olyan kliens
kénytelen bejönni aki egyébként nem jönne, muszáj együttműködnie, és megtapasztalhatja azt, hogy a hajléktalan-szállón nem
esznek embert, mint ahogy azt "hallotta". Majdnem hajléktalanigazolvány jellegű a dolog, de nem az, mert azt nem akartuk,
szerintünk így is eleget bújnak a hajléktalanság álarca mögé,
pozitív és negatív megközelítésben egyaránt.
1997-től az utcai munka szerves részét képezi a téli teajárat. A
Vöröskereszttel karöltve folyik minden télen a rászorulók élelemmel, meleg teával, egyéb élelemmel való ellátása. Kezdetben
mi adtuk a teafőzéshez és kenyérkenéshez szükséges helyiséget,
valamint a mindennapos szakmai jelenlétet, de tavaly már csak
szakmailag vonultunk fel a teaosztásnál, minden egyebet (pályázat és beszámolóírás, gépkocsi, stb.) a Vöröskereszt megyei
szervezete intézett. Évek óta töretlen a sikere a rászorulók körében, bár nem csak tisztán hajléktalanokat lát el, azért a nagy
többség a mi klienskörünkből kerül ki, és ez így van a Karitász
és Vöröskereszt által szervezett hétvégi főzési akciókban is.

AZ UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA
GYAKORLATA EGERBEN
Az első egri utcai szociális munkás 1994-ben kezdett el dolgozni. Az akkori utcai munkás bérét pályázaton nyerte el a Családsegítő Intézet, és ezzel indult be ez a szolgáltatás. Mivel akkoriban nemcsak, hogy az utcai munka, de még maga a hajléktalanellátás is igencsak gyerekcipőben járt, és nem nagyon lehetett
erről szóló szakirodalomhoz jutni, utcai munkásunk Debrecenbe utazott egyhetes szakmai tanulmányútra, és az ott látottak
alapján kezdte megszervezni a munkáját.
Én 1996 végén kezdtem el dolgozni az utcán, a munkához
szükséges feltételeket 1997-ben szintén pályázat utján sikerült
megteremteni. Előzetes tapasztalataim már voltak, miután
rendszeresen kijártam az utcai munkás kollégával "erősítésként"
az esti, éjszakai terepmunkára. Ebből két előny származott a
későbbiekben. Az első, hogy bár így is nehéz volt minden egyes
helyet megtalálni, feltérképezni, azért a lehetséges helyek jelentős része nem volt ismeretlen, másrészt azok az emberek, akikkel találkoztunk odakint, később nem idegenként fogadtak.
Az első évben a munka jórészt a feltérképezéssel, és személyem, mint legitim segítő szakember elfogadtatásával telt el. A
legfontosabb vezérelv az volt, hogy valóban segítséget tudjunk
nyújtani azoknak az embereknek, akik igénylik, minél több információval ellátni őket a szállóról, az igényelhető ellátásokról,
ruhát, tisztálkodószert, egyebeket adni, vacsorát intézni, stb.,
vagyis a lehető legteljesebb ellátást biztosítani. Ennek eredménye csak hosszú távon mérhető le, hiszen azért látni kell, hogy a
hajléktalan-szállóval szemben bizalmatlan embert rászoktatni a
rendszeres bejárásra bizony nem megy egyik napról a másikra.
A pályakezdő utcai munkásnak azt is fel kell ismernie, hogy
bizony innen már nagyon nehéz lejjebb kerülni, tehát a gondozottak jó része igen nehéz és kiszolgáltatott helyzetben van, ne
nehezítsük az életüket tovább bürokratikus dolgokkal, hanem
amit csak lehet, a legegyszerűbben és leggyorsabban intézzük.
Kiépítettük azokat a hivatalos kapcsolatokat a Polgármesteri
Hivatalban, kórházban, Tüdőgondozóban, stb., amelyek segítségével minimálisra csökkenthettük az ügyintézési időt. Aztán idővel elértük azt is, hogy rajtunk keresztül keresték azokat a
klienseket, akik valamilyen hivatalos ügy intézéséhez elérhetetlenek voltak, így jó néhány rég húzódó ügyben sikerült eljárni,
és ezáltal néhány hivatal felé is legitimálva lett az utcai szociális
munka.
Az adminisztrációval kapcsolatban nem volt egységes álláspont,
több javaslatot és elképzelést is láttam ezzel kapcsolatban, de
számomra egyik sem volt igazán kielégítő. Ezért munkafüzetben kezdtük vezetni a végzett munkát, időrendi sorrendben,
mintegy naplószerűen. Számomra így a legátláthatóbb, és legpraktikusabb. Ezt a módszert a kötelező adminisztráció bevezetése után is megtartottuk.
Kezdeti célként a klienseink iratokkal való ellátását tűztük ki,
ennek megfelelően kiépítettük azokat a csatornákat, amelyeken
a legrövidebb úton lehetett beszerezni a papírjaikat. Rengeteg
idő elment, és azóta is elmegy az iratpótlásra. Ez nagyon sarkalatos pontja az ügyintézésnek, mivel személyi igazolvány és TAJ
kártya nélkül ma már mozdulni sem lehet, ám egyes kliensek olyan lendülettel "igyekszenek" elveszteni az irataikat, mint aho-

Mit profitálhat mindebből az utcai szociális munkás? Miután a
kliensek legalapvetőbb szükségletei azonnal kielégítést nyernek
valamelyest, sokkal másabb hangnemben lehet tárgyalni velük,
úgymond nyitottabbak az ember segítő szándékára.
Legitimálja a segítőt a segítő szerepkörben, hiszen azonnal tud
valamit nyújtani, rögtön tud valami problémát enyhíteni. Nem
utolsó sorban pedig rengeteg embert vonz a téli hónapokban.
Kezdetek óta az egyik fő felderítési terület a teaosztás, hiszen az
ellátotti kör kb. 90%-a megjelenik, magukkal hozva azokat az
embereket, akik valamilyen oknál fogva nem jelentek meg eddig
az ellátó rendszerben, nem szívesen vették igénybe az intézményes ellátást. A téli időszakban emiatt sokkal kevesebbet kell a
kliensek után menni, hiszen nap mint nap találkozunk.
Szerencsére már nálunk is működik a Hajléktalanok Háziorvosi
Szolgálata. Elmondani sem lehet mennyire megkönnyíti az életünket, hogy a hajléktalan személy végre állapotának, és ami a
legfontosabb, mentális állapotának megfelelő ellátásban részesül. Egerben a szálló ad otthont a szolgálatnak, így tovább fűzhető az egy helyen, egy időben igénybe vehető szolgáltatások
köre. Mindenki tisztában van azzal, hogy az utcán eltöltött idő
hatványozottan veszi igénybe a szervezetet, a kukából való étkezés, vagy az abban kotorászás mekkora fertőzésveszélyt jelent,
ráadásul az alultápláltság, a nem megfelelő higiénia sokkal fogékonyabbá teszi őket a betegségekre. Nem fordulhat elő olyan,
hogy az orvos, vagy az asszisztensek nem a megfelelő hangnemben tárgyalnak klienseinkkel, és emiatt a kliens nem megy
több kezelésre, kötözésre, stb., illetve biztos alaposan megvizsgálják az embereket, nem csak „látótávolságon kívül”, ahogy
lenni szokott... Az utókezeléseket is meg tudjuk így oldani.
Az utcán végzett munka során meg kellett tapasztalni annak a
korlátait, ha valaki tényleg nem hajlandó bejönni semmiféle
szolgáltatásért az intézménybe. Miután elég kevés tényleges
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szolgáltatást lehet kivinni az utcára, és Egerben erősen támaszkodunk a szálló szolgáltatásaira, úgy próbálunk dolgozni, hogy
minimálisra csökkentjük az intézménnyel szembeni bizalmatlanságot. Ezért igyekszünk minél több embert rávenni a rendszeres fürdésre, mosásra, étkezésre. És ha már ezek miatt bejönnek, a hivatalos dolgokat is elintézzük, mivel itt adott minden feltétel hozzá, és nem fordulhat elő, hogy épp a szükséges
papír nincs nálam, vagy kell még három másik, stb. Visszautalnék a mondókám elejére, ezeket a dolgokat csak hosszú távon
lehet megvalósítani, következetes munkával, de mindenképpen
megéri ebbe energiát fektetni, mert lassan megszokják az emberek azt, hogy a hivatal nem megy utánuk, aztán máshová is el
mernek menni, látva, hogy zajlanak a hivatalos dolgok. Nálunk
kb. 70-80%-a bejár több-kevesebb rendszerességgel, ki lehet
kalkulálni mennyivel több idő jut arra, akit tényleg nem lehet
rávenni a bejövetelre. Így elég hetente egyszer kijárni terepre,
mert csak ezeket az embereket kell felkeresni, és nem kell minden alkalommal 10-12 helyet bejárni. Természetesen ez alapeset, mert ha van valami folyamatban levő ügy (márpedig általában van...) akkor oda is menni kell.
Rendszeresen látogatjuk a vasútállomást, nálunk ez a „gyűjtő”,
rengeteg embert onnan vettünk gondozásba, aminek többek
között az az oka, hogy Egerben nincs nappali melegedő. Nyáron még csak-csak elmegy, de télen sajnos tényleg nincs máshová menniük a hajléktalan embereknek, így marad ez a megoldás (illetve egyéb helyek, mint pl. SZTK, orvosi rendelők,
stb.) A vasutasok már mindent kitaláltak, hogy megszűntessék
ezt az állapotot - mi is sokat törtük a fejünket rajta. Annyit
sikerült elérni, hogy nem a bent álló vonaton alszanak, hanem a
mosdóban ... Sajnos itt súlyozottan előtérbe kerül az ellátásból
kitett emberek kérdésköre, miután ennek a körnek a jelentős
része itt folytatja pályafutását az elhelyezése megszűnte után,
jelentős terhet róva arra az intézményre, akiknek nem a hajléktalansággal való foglalkozás a fő profiljuk (MÁV).
Mint országszerte, nálunk is problémát jelent az összeférhetetlen, nehezen kezelhető kliensek gondozása, és ennek oroszlánrésze az utcai munkásokra marad. Nagy részüket már kitiltották
a szállóról, és olykor már az egyéb szolgáltatásokból is igencsak
kilóg a lábuk, tekintve, hogy a legminimálisabb házirendet sem
tudják betartani. Erre mi sem tudtunk optimális megoldást találni, de arra törekszünk, hogy ha csak egy mód van rá, az étkezést, fürdést, orvosi ellátást biztosítsuk a részükre. Időnként
megpróbálkozunk beintegrálni valakit a közösségbe, de a legtöbbször újra csak az utcán köt ki.
A legnagyobb probléma ezekkel az emberekkel az, hogy a
gondozásukból kiesik egy vagy két lépcsőfok, miután a szállót
már nem vehetik igénybe, az utcáról pedig nem lehet munkahelyre gondozni senkit. Így az ő gondozásuk tíz-húsz százalékos hatásfokkal működik, akadozik, holott sokszor nem kis
munka fekszik egy-egy emberben. Ezek a kliensek nagyon
függnek a segítőtől, leginkább csak az utcai munkásokkal értenek szót, és ha az intézményben nem velük kerülnek kapcsolatba, akár csak a napi tisztálkodás bonyolításakor mindjárt konfliktusba keverednek az ügyeletes munkatárssal, és aztán hónapok munkája veszhet el ilyenkor. Kezdhetjük előlről az egészet.
Igyekszünk lehetőség szerint mi, utcai munkások ellátni őket,
de ez nem mindig megvalósítható.

El kell mondani, hogy az utcán élő emberek száma szép lassan
emelkedik Egerben. Ez azt feltételezné elvileg, hogy magával az
útcai gondozással van probléma. Ám jobban megvizsgálva a
dolgot azt tapasztaljuk, hogy egy részüket maga az intézményes
háttér "termeli" (pl. kitiltottak, helyhiány miatt elutasítottak,
stb), másrészt úgy tapasztaljuk sokan döntenek úgy, hogy az intézményes szolgáltatásokat nem veszik igénybe. Ők relatíve kiegyensúlyozott életet élnek, a maguk megélhetéséhez szükséges
javakat kitermelik, meghúzzák magukat valami védettebb helyen, esetlegesen csoportokba tömörülve védik magukat, és
nem kívánnak egyéb dolgokat. Néhányan bejárnak fürödni vagy
vacsorázni, azt is rendszertelenül. Velük a rendszeres kapcsolattartáson, figyelemmel kisérésen túl sok teendő nincs, de statisztikailag mégis emelik a mutatókat.
Az idei tél előtti felmérés szerint a kezdetekhez képest megduplázódott az utcán életvitel-szerűen tartózkodók száma, s e mellett a szálló kapacitása is igen szűkös, és - példátlan módon - a
nyári hónapokra sem csökkent le drasztikusan a létszám. Úgy
vágunk most neki a télnek, hogy gyakorlatilag a szálló már tele
van, nem fogunk tudni túl sok embert az utcáról a hideg elől
felvenni. Ilyenkor fokozottabban figyeljük azokat akiknek egészségi állapota az átlagnál is gyengébb, elhagyott helyen, esetleg
egyedül laknak. Nagyon nagy segítséget jelent, hogy lehet informálódni a többi klienstől azokról a személyekről, akik nincsenek annyira képben. A munkához szükséges információk
csak kb. egyharmadát kapjuk a kliensektől, és sokszor többet
tudunk meg mellékes csatornákon, mint magától a klienstől.
Évek óta mintegy missziónak tekintjük, hogy a médiában a hajléktalanságról megjelenő kép kicsit pozitív irányba mozduljon
el. Hála Istennek elég jó kapcsolatban vagyunk a helyi televízióval, újsággal, bár ennek ellenére csak télen hajlandóak tudomást
venni a hajléktalan emberről, kivétel amikor valami "balhé jellegű" dolog történik, amiről lehet cikkezni. Azzal pedig naponta
szembesülünk, hogy az a negatív kép, ami a hajléktalanságot
övezi milyen hátrányosan befolyásolja akárcsak a mi munkánkat, akár embereink boldogulását. Jó lenne ezen változtatni
mind helyi, mind országos szinten is. Láthatjuk, hogy a napi
munka során ahogy megoldunk egy-egy problémát, azonnal
jelentkezik három másik.
Összegzésül a végére leírom azokat a dolgokat amikkel nem
tudunk mit kezdeni, hátha műhelymunka, szakmai megbeszélések során születnek rá válaszok:
• Intézményből kitiltott emberek gondozási lehetőségei, ha
már a szállót nem vehetik igénybe (természetesen az utcai
munkások megközelítéséből)
• Személyes iratok állandó elvesztése és az ebből származó
hátrányok
• Hajléktalansággal szembeni előítéletek problémája
• A sajtó által közvetített negatív kép javításának lehetőségei
• Az utcai munka eszköztárának bővítési lehetőségei.
HORNYÁK ISTVÁN
(06 - 20 - 964-0426)
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! Hirdetés !

! Hirdetés !

Kedves Régi és Új Előfizetőnk!
Kérjük, küldje el megrendelését az

esély folyóiratra, a 2003.-évre

Az esély szakmai folyóirat; tényeket ismertet, módszereket keres, nyomon követi a hazai és külföldi
szociálpolitika történéseit, illetve szakirodalmát.
Az esély rendszeresen közöl tanulmányokat az Európai Unió szociálpolitikájáról, és csatlakozásunk
várható feladatairól.
Az esély szolgáltató fórum, amely közli a szociális munka terepein és a szociális közigazgatásban dolgozó szakemberek tapasztalatait, kérdéseit: jogi és egyéb információval segíti munkájukat, konzultációs
lehetőséget biztosít számukra.
Az esély elméleti műhely, amely elősegíti az információcserét a rokonszakmák képviselői között, elméleti vitákat kezdeményez, szervez, és mindezzel felhívja a figyelmet a legsürgősebb tennivalókra.
Kiadja a Hilscher Rezső Szociálpolitikai Alapítvány

Az esély kéthavonta jelenik meg.
Ára: előfizetéssel 400.Előfizetés egy évre: 2400.Bolti ár: 500.-

A szerkesztőség címe: ESÉLY SZERKESZTŐSÉG
1094 Budapest,
Liliom u. 8., T.: 216-1310
esely@freemail.hu
www.esely.szochalo.hu
Megrendelés

Megjegyzés
Megrendelem az esély folyóiratot 2003-ra
1. Amennyiben az előfizetéssel kapcsolatban
bármilyen észrevétele van, vagy valamelyik
régebbi számot keresi, hívja a fenti számot.
Név:
2. Szeretnénk segíteni a megrendelésben,
ha kéri folyóiratunkat, a mellékelt
MEGRENDELÉS-t. küldje vissza.
Cím:________________________________
Köszönjük

Példányszám: ----------

Számlát, vagy, csekket kérek: igen nem
Átutalás
/Kérjük a megfelelő szót aláhúzni/
cégszerű aláírás, bélyegző

39

hajszolt - HÁLÓ

„Szoba reggelivel”

„Éhes vagyok” „Nincs munkám”

„Vissza akarok menni … - ba”

Szeretné, hogy munkatársai is olyan informáltak legyenek, mit Ön?
Hogy szakmai téren félszavakból is megértsék egymást?
EGYEDÜLÁLLÓ ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉG
A HÁLÓ OLVASÓI SZÁMÁRA!
Amennyiben Ön a 2003-as évre is előfizeti a „HÁLÓ” -t,
lehetősége van arra, hogy egy vagy több, Önnek fontos munkatárs, intézmény/szervezet is bekerüljön a HÁLÓ-t előfizetők táborába, a folyóirat előfizetési árának

Kiadja: Szociális Szakmai Szövetség
A Szerkesztőség címe: 1094 Budapest Liliom u. 8.
Tel.: (1) 216-2866 E-mail: halo@3sz.hu;
Web: www.3sz.hu; www.halo.szochalo.hu

50 %-ÁÉRT, AZAZ ÉVI
1.200 FT-ÉRT !

Ennek érdekében a HÁLÓ szerkesztői egy speciális támogatási keretet hoztak létre a saját tiszteletdíjaikról való lemondásukkal, kifejezetten
azzal a céllal, hogy a szociális szakemberek szavai és üzenetei valóban eljuthassanak Önhöz,
és az Ön gondolatai is eljuthassanak másokhoz a szakmában.
Előfizetni lehet:
• a mellékelt csekken
• a Magyar Posta Rt. Hírlapüzemági Igazgatóságánál, az
ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél
• a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, Budapest, VIII.
Orczy tér 1.) és a
• vidéki postahivatalokban.
A 2003. évi viszont -„olvasás” reményében, üdvözlettel:

E SZÁM SZERKESZTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDÖTT:
Eszik Zoltán, Gosztonyi Géza,
Juhász Mihályné, Márkus Krisztina,
dr. Sziszik Erika, Szoboszlai Katalin, Varga Sándor
E szám felelős szerkesztője: Varga Sándor
Nyomdai kivitelezés: Grafit Public Kiadó
www.grafitpublic.hu E-mail: info@grafitpublic.hu
Előfizethető: a Magyar Posta Rt.
Hírlapüzemági Üzemigazgatóságnál (1848 Budapest),
az ügyfélszolgálati irodákban, a hírlapkézbesítőknél,
a Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR, 1900 Budapest,
VIII. Orczy tér 1.) és a vidéki postahivatalokban.

a Szerkesztőség
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