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Az ellátási szezon kellős közepén sokféle értékelés, elemzés született a hajléktalan-ellátásról, melyek felölelik az
ellátási terület szinte teljes részét: a jogszabályi változtatási igények megfogalmazásától, az idei év február eleji
részleges hajléktalanszámlálásig. Bár többféle közelítés,
olykor egymásnak feszülő szemlélet is megtalálható egyegy probléma vitája során, szép számmal található olyan
közös pont, amelyek körbejárása, vizsgálata a közös irányba tereli a gondolkodást.
Ha az elmúlt évből azokat az eseményeket, változásokat
próbáljuk csoportosítani, amelyek a címben feltett kérdésekre segítenek választ adni, nem lesz egyszerű a dolgunk. Ennek a megállapításnak talán az a magyarázata,
hogy e tekintetben a 2004. év elég mozgalmas volt. Az ide sorolható tényezők között említeni lehet a jelentős
normatíva-emelést, és az elmúlt év pályáztatásában bekövetkezett gyökeres irányváltást. Az elképzelések szerint az ellátórendszer működésének javításában fontos
szerepet játszó 1107/2004.(X.26.) Kormány-határozat az
év végén, a téli ellátásra való felkészülés idején igyekezett pótlólagos forrásokat nyújtani.
A hajléktalan ellátásban jelentős eseménynek számítanak
azok a szakmai találkozók, konferenciák, amelyeken kísérlet történik a meghatározó koncepciók, iránymutatások
kialakítására. Az elmúlt évben két nevezetes találkozó
zajlott le. Célkitűzéseikben az Európai Unió vonatkozásában próbálták elhelyezni a hajléktalan-ellátást. Az első,
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Balatonföldváron, 2004. május 27-én - a hajléktalanügyi
koncepció megtárgyalásának ígéretével - a hajléktalan
kérdés európai uniós tükrét próbálta felvillantani, a másik
jelentős nemzetközi találkozó pedig Budapesten került
megrendezésre, október 7-8. között. Mindkét konferencia
a két, leginkább feszítő kérdésnek: az ellátás új koncepciójának, a paradigmaváltásnak, illetve a prevenció lehetőségének szentelt nagyobb figyelmet.

tetében is. Talán a regionális szintű ellátás szervezése, irányítása, valamint ez utóbbi által elvárt együttműködése
sejtet továbbgondolásra alkalmas területet.
A jelen helyzetben, az országos hajléktalan-ellátás módszertani közelítésére az a hat - a 2004. évben kijelölt Regionális Módszertani Központ alkalmas. Az elmúlt
év során a központok előzetesen számot vetettek, felmérték a régiójukban legszükségesebbnek ítélt feladatokat. A
legóvatosabb megfogalmazás szerint, a régiók eltérő jellemzőit messze meghaladó „színes” kép tárul elénk. Az
elkövetkezendő időszakban komoly munkát fog jelenteni,
a szerteágazó célkitűzések összehangolása.
A regionalitás újabb megtestesítőjét jelenti a regionális
diszpécserszolgálatoknak a felállítása és működtetése.
A nagy haszonnal, operativitással tevékenykedő regionális központok helyzetét nehezíti, hogy sem a jogi szabályozása, sem a finanszírozás nincs véglegesre kialakítva.

A paradigmaváltás
A hajléktalan-ellátás, a hajléktalanság kezelése szakmai
üggyé vált, alakításában sokan, sokféleképen vesznek
részt. Most csak a paradigmaváltást meghatározó szempontokat emelem ki; így pl. a férőhelyek alakulását, az évek óta stagnáló, a kapacitást lényegében érintetlenül hagyó „fejlesztéseket”. Úgy tűnik a struktúrát jelentősen
megbolygatják a tervezett változások. Ami nem látszik,
hogy az ellátó rendszer környezetében mi fog, és milyen
irányba átalakulni.
További kérdés, hogy kijelenthető-e: a férőhelyek tekintetében minden rendben van? (E kérdésfeltevés nem jelent
állásfoglalást az adekvát férőhelyszám növekedése mellett! ) Az elégséges válasz megadásakor elgondolkodtató
helyzet alakul ki, ha azt is látjuk, hogy a lakhatási támogatások rendszerében az elmúlt években - a hajléktalanság szempontjából - érdemi változás nem történt, a
hajléktalanok számát átütő módon csökkentő programok
ugyancsak nem zajlottak az országban. A jól hangzó megállapítás, miszerint „az ellátórendszer az ágyak köré szerveződött” csak a helyzet keserű jellemzését adja, ám továbbra is adós marad annak megválaszolásával, hogy mi
legyen az ellátatlan, utcán élő hajléktalanokkal. Ez a kérdés akkor is megmarad, ha egy kicsit előrefutunk és a
2005. évi februári, részleges hajléktalanszámlálás „kerekített” eredményére gondolunk.
A balatonföldvári konferencia igyekezett összefogottan
közelíteni a felvetett problémákhoz. Megpróbálta egységes koncepcióba gyömöszölni a paradigmaváltás szükségességének indoklását. Első helyen említi az összehangolt törvényi szabályozást, mint követelményt. Lehet,
kissé cinikusnak tűnik a kérdés: miért, eddig nem volt az,
vagy most nem olyan? (Szándékosan javaslom erre a
kérdésre a higgadt válaszkeresést.)
A paradigmaváltásnál talán legkönnyebben az igényfelmérés és a kapacitástervezés fog megtörténni, hiszen e tekintetben viszonylag bőséges ismeretekre tett szert a gyakorlati hajléktalan-ellátás. Más kérdés persze, hogy a soksok felmérésből, javaslatból mi valósult meg? Minden bizonnyal - még akkor is, ha túl általánosnak vehető - jó
lenne, ha megvalósulna a szükségleteken alapuló, hozzáférhető szolgáltatás, mint ahogy a finanszírozásnak
feladatarányossá és rugalmassá kellene válnia.
A paradigmaváltással kapcsolatos elképzelések közül a
legnagyobb érdeklődést az un. „magintézmény” fogalmának bevezetése, és tartalmának a meghatározása váltott ki. Ennek az intézménytípusnak a bevezetése, illetve
tartalommal való megtöltése minden bizonnyal más kérdést, problémát vet fel minden egyes konkrét esetekben,
és szinte teljesen biztos az eltérés a vidék - főváros tekin-

A finanszírozás
A hajléktalan ellátás legneuralgikusabb területe a finanszírozás, amely állítás akkor is megállja a helyét, ha más
ellátási formákhoz hasonló körülményekkel „büszkélkedhet”. A fenti megállapításban a közhelyszerűségen túlmutató tény, hogy a hajléktalan-ellátás területére juttatott, támogatások az elmúlt év elejéig - más szolgáltatásokhoz
viszonyítva - alacsonyabbak voltak. Ezen lényegesen javított a 2004. évre vonatkozó normatíva-emelés mértéke.
Az átmeneti elhelyezés területén végrehajtott 30 % körüli
emelkedés a hosszú időszak alatt felgyülemlett lemaradást részben ellensúlyozta, de teljes mértékben nem szüntette meg. A 2005-re vonatkozó fejlesztések pedig már
ismét „normálszintű”, vagy azt alig meghaladó növekedést tartalmaznak.
Az ellátórendszer tartósan jelentős hiányokkal látja el
feladatát. Ugyanakkor az elégtelen finanszírozáshoz - az
ellátórendszer folyamatos, nagymértékű differenciálódásával - egyre kisebb pótlólagos források álltak a rendelkezésre. 2004-ben a normatíván kívüli támogatások kiegészítésével két jelentősebb alkalom nyílt a támogatások területén. Az első tulajdonképpen a többéves gyakorlat
részbeni folytatását jelenti. Csak azért részbeni, mert az
ország hajléktalan-ellátásának a felét kitevő vidéki ellátás
- jelentős kötelezettségekkel - a pályázók szempontjából
komoly pályázási hátrányokkal volt kénytelen szembesülni a kisebb forrással. A fővárosi „Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalanokért Közalapítvány” a pályázatot profiltisztán, jobb kondíciókkal folytatta le.
A második forráskiegészítés csak a vidéki ellátókat érintette, az 1107/2004. (10.26.) Kormányhatározat végrehajtásával. A fenti határozat 2004. évre vonatkozó 100
millió forintos tételéből 50 millió forintot közvetlenül a
nappali melegedők nyitva tartásának a meghosszabbítására, modellkísérletre 15 millió forintot, „fűtött utca” programra 10 millió forintot, alkalmi munkavállalás elősegítésére 14 millió forintot, és a szolidaritás erősítésére 11
millió forintot biztosít. Az utóbbi 4 tétel elvileg az egész
ország területén felhasználható.
A pályáztatások megnevezése évről-évre a fejlesztés fo-
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ismert statisztikai adatok alapján látható, hogy a hajléktalanság komoly gondot okoz az Unión belül is, ám a preventív szemlélet segítségével eredményesebben tudnak
fellépni a probléma elmélyülésével szemben.
Magyarországon ez idáig prevencióra, átgondolt, összehangolt szakmai fellépésre kevesebb lehetőség nyílt. Bár
az 1107/2004. (X.26.) Kormányhatározat - a Magyar
Közlönyben megjelent tartalma szerint - nem részletezi
azt a lényeges elemet, amely az utcán élő hajléktalan személyek számának reális csökkentését tenné lehetővé. Az
eredetileg több mint 600 millió forintosnak indult előterjesztésből 100 millió forintot konkrét feladatokra fordítanak; zajlik az utcai krízisautók pályáztatása, és dönteni
kellene a hajléktalanok számára nyújtott lakhatási támogatások elosztási módjáról.
A hajléktalan-ellátás fejlődésének fontos kritériuma, a
szolgáltatók saját érdekképviseletének megerősítése. Jelenleg a „HAJSZOLT” Egyesület, illetve a Fővárosi Konzultatív Tanács közreműködésével folyik annak az országos érdekegyeztető fórumnak a kialakítása, amely az érdekképviseletet a jelenleginél biztosabb alapokra helyezi.
Ugyancsak fontos, hogy a vidéki hajléktalan-ellátás minőségi javítását segítő elképzelések kidolgozására is sor
került az ez évi fejlesztési pályázatok elbírálását illetően.

galomköréhez társítanak bennünket, ezzel szemben mindenki előtt ismert az a tény, hogy a „fejlesztés”-re nyújtott támogatások több mint 90 %-a „működés”-re fordítódik. A minisztérium által többszörösen kinyilvánított
vélemény, hogy tudniillik a normatíva megállapítása nem
számításokon alapul, a színvonal mellett arra is utal, hogy
meglehetősen laza a kapcsolat a feladat és a finanszírozás
között.
A „HAJSZOLT” Egyesület 2002/2003. évben végzett
modellszámításai, a jogszabályi előírásokhoz viszonyítottan 40-50 %-os nominál értékű fajlagos normatíva lemaradásokat mutattak. A már említett 2004. évi normatívaemelés csak részben tudja pótolni az igény és a lehetőség
közti különbséget.
A finanszírozás összetett problémáinak legfiatalabb tagja
az utcai szociális munka normatív finanszírozásának
bevezetése. A feltételrendszer meghatározása és kialakítása, az ellátások szabályozása, az engedélyeztetések,
messze a finanszírozás keretein túlmutató izgalmakat keltettek, és tartanak fenn, a 2005. évi költségvetési törvényben megfogalmazott támogatási feltételek pedig értelmezésre adnak lehetőséget. Így aztán ebben az évben az
utcai szociális munka végzése egyéb, a szakmai körön
belül megjelenő ellentéteket is kiválthat.
Mindenképpen elgondolkodtató az a tény, hogy az égetően szükséges forrás-kiegészítésekre az EU-s pályázatok
segítségével csak kismértékű lehetőségek nyíltak meg. A
gyakorlati hajléktalan-ellátásban tevékenykedőket a legkevésbé vigasztalja a nagy lehetőségekre való mutogatás
akkor, amikor az önrész előteremtéséhez, a fenntartó hozzájárulásához sem jutnak hozzá.
Távlatok, lehetőségek
A 2004. október 7-én megrendezett
zetközi konferencia, a hajléktalanság
megelőzésével foglalkozott. A jól sikerült, jelentős érdeklődést keltett konferencia több tekintetben is sikeresen
teljesítette eredeti célkitűzését.
Mindenekelőtt megfelelően tudta tovább vinni az EU által, több évvel
ezelőtti célkitűzések megvalósítását,
mind a hajléktalanság megelőzése,
mind a szegénység és a társadalmi
kirekesztettség elleni küzdelem vonatkozásában. A fentieken túl sikeresen mozgósította a hajléktalan-ellátás területén tevékenykedő magyar, nemzetközi szervezeteket, illetve a szakmát képviselő személyeket.
Jelentős mértékű azonban az a különbség, amely a hajléktalansággal kapcsolatos prevenciós közelítéseket illeti. Az EU-ban, szemmel láthatóan megkülönböztetett
figyelmet szentelnek a különböző szociálpolitikai alrendszerek
összehangolt működtetésére. Az

Összefoglalva
A magyar hajléktalan-ellátás előtt álló feladatok rendkívül összetettek. Az ország EU-s tagságával az új megoldásokat jelentő szemléletnek kell teret nyernie. A szakma
lépésváltásán túl szükségessé válik, hogy a szociálpolitika egésze is jobban igazodjon az ellátási igényekhez.
SÜTŐ CSABA
A „HAJSZOLT” Egyesület elnöke

nem-
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SZEGÉNY ROMA, A ROMA SZEGÉNY?
(Ez az írás Horváth Aladár beszédének szerkesztett változata.
Az előadás a Magyar Szegénységellenes Hálózat konferenciáján hangzott el,
2004. dec. 4-én, Budapesten.)

Tehát a fogalmakat a nevükön fogjuk nevezni, hogy a
mostani képmutató, és a valóságot, a valóságos politikai
tetteket elleplező szövegelésre senkinek ne legyen többé
módja, a nevetségesség kockázata nélkül.
Előadásomhoz néhány szempontot, kérdést kaptam segítségül a meghívó szervezettől (a Magyarországi Szegénységellenes Hálózattól - a szerk.), ezekre kívánok reagálni felszólalásomban.
A SZEGÉNY KÉRDÉS ÉS A CIGÁNY KÉRDÉS EGY
VAGY KETTŐ? MIBEN EGY A KÉT KÉRDÉS ÉS MIBEN KETTŐ?
A szegénység, a cigányság nem kérdés, hanem válasz!
A szegénység válasz arra a kérdésre, hogy mindenki létbiztonságban, a társadalom szerves, azt megújító tagjaként születik-e erre a világra, így él-e, és halála pillanatában is így boldogul-e meg? A válasz, nem: létezik a
szegénység, amely mindezek állandó, vagy időleges hiánya.
A cigányság válasz arra a kérdésre, hogy mindenkinek
csak egyféle identitása lehet-e egy nemzetben, vagy kulturálisan, történelmileg és vérségi alapon másfajta azonossága is lehet-e egy nemzet tagjának? Igen, vannak ilyen emberek, igen: a cigányság tagjai ilyenek, ilyen
magyarok.
Tehát ha nem „cigánykérdés”, és nem „szegénykérdés”,
így egybeírva!!! a rossz kérdésünk, akkor kiderül, hogy
az egyik fogalom egzisztenciát, társadalmi helyzetet jelöl, míg a másik identitás. És akkor tudhatjuk, hogy nem
minden szegény cigány, és nem minden cigány szegény.
És attól, hogy sok cigány szegény, még nem következik,
hogy bármilyen cigánnyá etnicizált közigazgatási pozíciónak, struktúrának, döntéshozatali mechanizmusnak,
vagy finanszírozási forrásnak létjogosultsága lenne. Anakronizmus az
országos cigányügyi hivatal, a cigányügyi államtitkár, a roma biztos,
roma pénzek stb., és így nincs roma
szegénypolitika sem.
A szegénység visszaszorítása társadalmi feladat. A szegények társadalmi integrációja társadalmi feladat.
És csak ez: semmi romázás. Ha kevesebb a szegény, akkor kevesebb
lesz a roma szegény is. Ennyi az
összefüggés!
A ROMÁKAT TÖBBSZÖR UTASÍTJÁK EL SEGÉLYKÉRELEMKOR,
MINT A NEM ROMÁKAT, DE HA
KAPNAK, AKKOR TÖBBET KAPNAK, MINT A NEM ROMÁK.
Nem szeretik a hivatalnokok, ha a
romák kéregetnek tőlük. Vagy azért, mert nem szeretik a
romákat; vagy azért, mert nem szeretik, hogy nincs elegendő pénzük a dologtalanok segélyezésére; vagy azt
nem szeretik, hogy dologtalanokat kell segélyezniük, akik még romák is. Ahelyett, hogy értelmes, és hatékony
módon tudnának a dologtalanságon, a társadalomból kirekesztetteken segíteni. Mindezekért a hivatalnokoknak

Fontos, hogy olyan terminológiát teremtsünk a politikai
közéletben és nyelvezetben, amelyben a mai lejáratódott, hitelét vesztett szóhasználat meg sem jelenik többé! Helyette az egyenes beszéd legyen a mértékadó a
szavazó, és az éppen szavazatai eredményét elviselő állampolgárok számára, vagyis hogy miként szolgálja ki
az állam, a politikai osztály, az őt eltartó társadalmat.
Hiszen Tiborc panaszát ma sokkal többen, és sokkal keservesebben adhatnánk elő, ha nem váltunk volna annyira közömbössé a mai társadalmi és politikai viszonyaink
iránt. Ha újra érzékelnénk mindezt, akkor most nem itt
értekeznénk, hanem egy Dózsa György nevű szociális
munkást megfogadnánk kuruc hadaink élére…
Mert hadaink vannak. Bokros Lajos szerint a társadalom
alsó egyharmada, Ladányi János szerint a társadalom
egytizede. Ha valahol a kettő között kiegyezünk, akkor
is többen vagyunk egymilliónál.
Nem rántunk kardot, hanem a Polgárjogi Mozgalom
nevében, egy nem hatalomra, hanem érdekérvényesítésre, és annak politikai megjelenítésére törekvő szociális
önszerveződés keretében, először is praktikus és pragmatista fogalmi apparátussal megújítjuk a politika nyelvezetét, és az így megújult szavaknak új hitelt adunk.
Csak egy példa erre. Az adó ma, közcélok megvalósításának forrásaként, állami kényszerrel végzett jövedelem-elvonás, és fogyasztást büntető állami illeték formájában beszedett, de valójában a tőkések tőkéjének növelésére végzett újraelosztási eszköz.
Az adó ezentúl nem azt jelentené
majd, amit - az előbbiek szerint ma, ebben a képtelen „ÁL(lam)demokratikus” világban, hanem azt, és
csak azt, amire eredetileg kitalálva
beszedik: közcélok megvalósítására
fordítandó jövedelem-elvonást, és
fogyasztási illetéket.
Ha csak ezt jelentené, és nem azt is,
hogy az újraelosztás eredményeként
jelentősen átcsoportosítják ezzel az
eszközzel a jövedelmeket a tőke zsebébe, akkor a közcélokra kevesebb is
elegendő lenne. Az ilyen újraelosztás
része az is, amikor nem kell valakinek
adót fizetnie a haszna után. Mert nem
a közcélok a drágák, hanem azért drágák, mert pont a közcélokra nem jut elegendő sohasem, a források újraelosztásánál. E források azonban mindig elegendőek az állami tőkekoncentrációkhoz, és hitelezésekhez, adótartozások elengedéséhez, adómentességekhez, amelyeknek kedvezményezettjei nem
közcélú struktúrák, vagy a társadalom, hanem bankok,
multinacionális gazdálkodók, a politikai osztály jelentős részének jövedelmet adó nagyvállalatok.
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számarányban érintené a program, akkor az nem a származásuk, hanem a program célja szerinti nagyobb érintettségük miatt lenne lehetséges. Így kellene lennie! Így
nem lenne többségi (gádzsó) vélemény sem, nem lenne
mit leszerelni. De nem így van! Ezért lehet kérdés, ez a
kérdés.
LEHET-E UGYANAZOKKAL AMÓDSZEREKKEL KEZELNI A ROMÁK PROBLÉMÁIT - HA NEM, ÉS ELKÜ-

- az állam helyett is - lelkiismeret-furdalásuk van (hiszen az államnak nincs lelke, lelketlen, és nincs rajta mit
furdalni, az államot még megfúrni sem lehet), tehát
ezért, ha mégis adnak a hivatalnokok a cigányoknak
segélyt, akkor feltételezik, hogy ezek a dologtalan emberek máshogy úgy sem juthatnak keserves forintokhoz;
vagy ha keveset kapnak, akkor csúnyán szóvá teszik,
jajveszékelnek. Vagy le-, vagy megsajnálják a rászorultakat: alamizsnával kifizetik a hivatalnokok a saját lelkiismeretüket.
IGEN ERŐS AZ ELŐÍTÉLETESSÉG. A SZEGÉNYEK-

LÖNÜLT PROGRAMOK INDULNAK A ROMÁK SZÁMÁRA, AKKOR NEM DISZKRIMINÁCIÓRÓL VAN-E SZÓ?

Az eddigi válaszaimból világos a véleményem. A romák
ugyanazok, mint a gádzsók, nem mások, nem ufók, tehát
csak ugyanazokkal a módszerekkel lehet a romák gondjait kezelni, mint a többi, problémával küzdő állampolgárokét. Az előző pontban kifejtettem már, melyek a roma identitás ügyei, és melyek nem azok. Amelyek nem
azok, azokban minden etnicizálás, minden roma címke
előítéletet erősítő, gettósító, etnobiznisz-szagú; a hátrányos helyzetben lévő romák társadalmi talpraállása ellen
ható, és a romák társadalmi integrációját megakadályozó
körülmény, amit be kellene tiltani!
MI AZ, AMI MEGVALÓSULT AZ UTÓBBI 30 ÉVBEN
ROMAÜGYBEN? MIT TUDNA TENNI A MAGYAR
SZEGÉNYSÉGELLENES HÁLÓZAT A SZEGÉNYEKÉRT
VALÓ SZOLIDARITÁSÉRT? A SZE-

KEL SZEMBENI ELŐÍTÉLETEKRŐL VAGY CIGÁNYOKKAL SZEMBENI ELŐÍTÉLETRŐL VAN-E SZÓ?

Egy igen erős negatív előítéletességgel válaszolva, és
felidézve az előítélet undokságát: büdös mind a kettő!
Ha nem igen erős előítéletességgel válaszolok, akkor
visszautalok az első kérdésre: a kettőnek semmi köze
egymáshoz: fogalmilag.
Így sem együtt, sem külön nem lehetnek a számunkra
büdösek. A szegényeket jobban kell szeretni, mint másokat, azokhoz képest, akik nem szegények, mert több
szeretetre van szükségük, több társadalmi figyelemre,
segítő összefogásra.
A cigányokat NEM KELL jobban szeretni, mint másokat, nem kell értük jobban összefogni a társadalomnak, és nem kell a cigányokra jobban odafigyelni másoknál, mert a cigányok nem UFO-k,
nem azonosíthatatlan, veszélyes társadalmi objektumok, hanem a cigány olyan önazonosság, amit minden egyén, és minden roma közösség belső, személyes, lelki azonosságként él meg. Olyan, mint magyarnak lenni. Azonban, ha még az
állami gyakorlat is azt sugallja, hogy
a cigány egy ’hendikep’, egy sorban
a testi és szellemi fogyatékossággal,
amit le kell küzdeni, akkor éppen
igazolja azt az előítéletet, hogy a
roma egyenlő a szegénységgel, és az
igazi szegénység, a „cigányszegénység”.
HA SIKERES EGY ROMA-PROGRAM, HOGYAN LEHET LESZERELNI A TÖBBSÉGI VÉLEMÉNYT, ILETVE
MI A REAKCIÓ?
Roma-program: ízleljük a szavakat! Magyar-program,
roma-program, gádzsó-program… Romának az olyan
programot kellene nevezni - hiszen ez egy identitás -, amely a roma identitás kiteljesítésére, megőrzésére, a roma nyelv használatára, a roma kultúra megőrzésére, és
gyakorlására; a roma származás miatti kirekesztés, és
diszkrimináció visszaszorítására vonatkozik. Ha csak ezekre vonatkozna, nem lenne a nem-roma, gádzsó többség irigy, mert nem lenne mire. Más, például szociális,
munkahelyteremtő programokkal kapcsolatban nem lehetnének irigyek, mert az ilyen programokban a roma identitás nem lehetne szempont. Ha a romákat nagyobb

GÉNYEK EGYMÁSÉRT VALÓ SZOLIDARITÁSÁÉRT?

Ideje lenne paradigmát váltani, és a
paternalista, a romák nélkül, a romák helyett kitalált megváltó ötletek
direktívái helyett, a társadalmi önszerveződésüket kellene végre támogatni. Ezek az önszerveződések
megakadályoznák, hogy a romákat
felhasználja a hatalom a saját céljaira, önigazolására. Megakadályoznák, hogy az állami „roma felzárkóztató” programok a roma szegényeket még szegényebbekké, adósrabszolgákká, ufókká, röghözkötött
nincstelenekké tegyék, gyermekeiket a soha fel nem zárkózók osztályába gyenge-elmélyűsítsék. Megakadályoznák, hogy az egészséges gyerekeket értelmi fogyatékossá nyilvánítsák. Megakadályoznák, hogy a munkaerőpiacról úgy szoruljunk ki, ahogy a rendszerváltozás óta megtették velünk, hogy tíz évvel rövidebbek legyenek az életkilátásaink, ahogyan manapság. És sorolhatnám…
⇒ Kérem, hogy a roma önszerveződések megerősödését támogassák!
⇒ Kérem, hogy bízzák a romákra, az identitásukat érintő kérdésekben való kiállást, és állampolgári jogaik
tiszteletben tartását követeljék meg a jogalkotóktól,
és jogalkalmazóktól!
⇒ Kérem, hogy tegyenek különbséget roma, és nem roma ügyek között! És a nem roma ügyek etnicizálásával, ezzel a politikai, vagy társadalmi gettók létreho-
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tott területek lefedetlen területnek minősülnek.
A Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálata vállalja,
hogy folyamatosan nyilvántartja a lefedett és lefedetlen
területek változásait, és ezeket az információkat kérésre
bármely érdeklődő rendelkezésére bocsátja.
Az utcai gondozó szolgálatok által lefedett területeken
új utcai gondozó szolgálat csak abban az esetben kezdheti meg, illetve meglévő utcai gondozó szolgálat csak
abban az esetben terjesztheti ki tevékenységét, ha a terület vagy a feladatok megosztásáról a két szervezet írásos
megállapodást köt, és erről tájékoztatják az utcai gondozó szolgálatok szakmai fórumát, illetve a diszpécser
szolgálatot.
A megállapodást aláíró szervezetek felkérik az utcai szociális munka finanszírozását biztosító szervezeteket, hogy a
fenti szabályok betartását vegyék figyelembe a pályázatok
elbírálásakor, illetve a jövőben a működési engedélyek kiállításakor, a normatív állami támogatás folyósításakor.
A fővárosban közterületen, nem lakás célú helyiségekben
élő, fedél nélküli emberekkel foglalkozó szervezetek az alábbiak szerint határozzák meg az egyes szolgáltatások feladatait, ezek kapcsolatrendszerét és egymásra épülését, valamint együttműködésük kereteit a rászorulók gyorsabb és
hatékonyabb ellátása érdekében:

zásával szemben akkor is emeljék fel figyelmeztető
szavukat, ha azt cigányvajdák szorgalmazzák!
⇒ Kérem, hogy a szegényeket szeressék, és ne különböztessék meg őket származásuk miatt, szeressék őket egyformán, legyenek irántuk egyformán szolidárisak!
⇒ Kérem, hogy szorgalmazzák azt, hogy a szegényeket
senki - a hatalom se - játszhassa ki egymás ellen azzal, hogy különbséget tesz roma szegény, és nem roma szegény között!
⇒ Kérem, hogy tiszta fogalmakat használjanak, és követhető, számon kérhető, eredményekkel járó célokat
kövessenek. Azzal is, hogy a cigányság és a szegénység fogalmait nem kötik össze:
mert az egyik ragyogó, és éppen olyan szép, mint
magyarnak lenni, ezért felemeljük egészen a szívünkig,
míg az a másik szégyellni való, leküzdendő körülmény, hacsak nem a tisztes, áldozatvállaló szegénységről van szó!

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

A diszpécser szolgálat:
Gyűjti, rendszerezi, nyilvántartja a fővárosban és Pest
megyében működő, hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó intézmények, szolgáltatások adatait.
Napi kapcsolatot tart a közterületeken, nem lakás célú
helyiségekben élő emberekkel foglalkozó utcai gondozó
szolgálatokkal, orvosi ügyeletekkel és lábadozó intézményekkel.
Számítógépes adatbázisában nyilvántartja a közterületen élő emberekre vonatkozó adatokat és az ügyükben megtett
lépésekre vonatkozó információkat. Ebből az adatbázisból
kérésre bármely - jelen együttműködési megállapodást aláíró - szervezet számára információkat szolgáltat.
Folyamatos, napi 24 órás ügyelettel, felsőfokú végzettséggel rendelkező szociális munkások alkalmazásával
fogadja a közterületen élő, kritikus helyzetbe kerülő fedél nélküli emberekre vonatkozó telefonhívásokat.
A bejelentővel együttműködve igyekszik a lehető legpontosabb információkhoz jutni (pontos helyszín, a
helyszín tulajdonságai - pl. fűtött, fedett stb. - a kritikus
helyzetbe került emberre vonatkozó adatok (nem, életkor, egészségi állapot, ismerik-e, stb.), a rászoruló jelenlegi helyzetére vonatkozó adatok (ül, fekszik, be van-e
takarva, mikor látták utoljára mozogni, veszélyeztető
körülmények, stb.).
Bejelentés alapján és a saját adatbázisában rendelkezésre álló információkat mérlegelve kiválasztja a helyzet
kezeléséhez szükséges megoldási módot (amennyiben
szükséges és lehetséges a rendelkezésére álló információk pontosításához egyéb segítséget vehet igénybe - környékbeli szociális és egyéb intézmények megkeresése,
segítségkérés a rendőrségtől, polgárőrségtől, stb.)
Az információkat mérlegelve eldönti, hogy:
mentőszolgálatot küld a helyszínre,
a bejelentést átadja a területileg illetékes utcai gon-

A Budapest területén működő, a közterületeken, nem lakás
célú helyiségekben élő fedél nélküli emberek ellátásával
foglalkozó utcai gondozó szolgálatok a feladat hatékonyabb
ellátása, a szervezetek együttműködésének javítása érdekében az alábbiakban állapodnak meg:
Egyetértenek abban, hogy az utcai szociális munkát önálló szociális szakmai szolgáltatásnak tekintik, melynek
célja az utcán élő emberek, családok, csoportok mentális, szociális gondozása. Az utcai étkeztetés lehet az utcai szociális munka eszköze, de nem helyettesítheti azt.
A Budapesten működő utcai gondozó szolgálatok területi felosztását az ellátó szervezetek 2004 nyarán megkötött Együttműködési Szándéknyilatkozata és az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan
Emberekért Közalapítványtól elnyert pályázati támogatások alapján az alábbiak szerint határozzák meg (A táblázatot lásd a következő oldalon - a szerk.)
A közterületen élő emberek hatékonyabb ellátása érdekében az utcai gondozó szolgálatok a fenti ellátási területeket bármikor szűkíthetik, ha ezt a szándékukat jelzik
az utcai gondozó szolgálatok minden hónap első csütörtökén sorra kerülő Szakmai Fórumán, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatánál.
A főváros utcai szociális munkával ellátatlan területein
bármely szervezet indíthat új utcai gondozó szolgálatot,
vagy kiterjesztheti meglévő utcai gondozó szolgálatának
tevékenységét a lefedetlen területekre, amennyiben ezt a
szándékát jelzi az utcai gondozó szolgálatok Szakmai
Fórumán, illetve amennyiben ez nem lehetséges, a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatánál. A csak a krízisautók, illetve a speciális célcsoportok (pl. szenvedélybetegek) gondozására létrejött szolgálatok által ellá-
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INTÉZMÉNY
Baptista Szeretetszolgálat Krízisautó
Vezető: Miletics Marcell;
Telefon: 338-4186
Baptista Szeretetszolgálat
Utcafront Megkereső Program
Vezető: Komáromi Krisztián;
Telefon: 260-9855

Baptista Szeretetszolgálat
Utcafront Mobil Tűcsere Program
Vezető: Szenczy István;
Telefon: 260-9855

BMSZKI
Vezető: Borsi Ibolya;
Telefon: 260-9220 és 20/253-11-57
BMSZKI Krízisautó
Vezető: Borsi Ibolya;
Telefon: 338-4186
Katolikus Karitasz - Vasúti Szociális Szolgálat
Vezető: Tomka Krisztina;
Telefon: 329-1888
Keresztény Adventi Közösség
Utcai Gondozó Szolgálat
Vezető: Cserbik János;
Telefon: 20/379-6140
Keresztény Adventi Közösség
Krízisautó
Vezető: Cserbik János;
Telefon: 338-4186
Léthatáron Alapítvány
Vezető: Kriston Zsófia;
Telefon: 233-1191
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Vezető: Sashalmi László;
Telefon: 30/620-4577
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Vezető: Sashalmi László;
Telefon: 30/931-3843
Magyar Vöröskereszt
Damjanich u. Nappali Melegedő
Vezető: Gál Gellért Ákos;
Telefon: 20/381-9078
Magyar Vöröskereszt
Madridi úti Hajléktalanszálló
Koordinátor: Berzsinszky Andrea, Huszár Marietta
Telefon: 370-2585 és 20/961-6747
Magyar Vöröskereszt X. ker. Nappali Melegedő
Vezető: Teixler Gizella
Tel: 263-2744 és 262-1511
Magyar Vöröskereszt XIX. ker. Nappali Melegedő
Vezető: Herfert Szabolcsné;
Telefon/fax: 282-9957
Magyar Vöröskereszt Csepeli Hajléktalanszálló
Vezető: Erdei József;
Telefon: 20/925-9921
Menhely Alapítvány Kürt utcai Nappali Melegedő
Vezető: Horváth Sándor, Lakatos Alinka
Telefon: 20/923-7466
Menhely Alapítvány Práter utcai Nappali Melegedő
Vezető: Aknai Zoltán;
Telefon: 333-5998 és 20/313-0987
Menhely Alapítvány - Krízisautó
Vezető: Kártyás Irén;
Telefon: 338-4186
Myrai Szt. Miklós Keresztény Egyház
Vezető: Hegyi Mónika;
Telefon: 70/333-6610
Tiszta Forrás Alapítvány
Vezető: Fülei Emőke;
Telefon: 291-9139, 297-0357 és 30/676-5613
Twist Olivér Alapítvány
Vezető: Roczkov Anna;
Telefon: 233-1191 és 70/291-0209
Twist Olivér Alapítvány
Vezető: Roczkov Anna;
Telefon: 233-1191, 70/291-0209
Újpalotai Családsegítő Szolgálat
Utcai Gondozó Szolgálat
Koordinátor: Túri Roland;
Telefon/fax: 418-3315

MŰKÖDÉSI TERÜLET

SZOLGÁLTATÁS

IDŐTARTAM
00

00

Budapest egész területe

H-P:

Budapest egész területe

Változó munkarendben.

H: Csepel víztorony
K: Újpest Dugonics u. (Autóklub mögött)
Sz: Újpalota, Erdőkerülő u. (Spar parkoló)
Cs: Pesterzsébet (Interspar parkoló)
P: Havanna lakótelep (Baross / Bartha
L. u. sarok)
VI. kerület
a XIII. (kerület Róbert Károly krt.-tól
délre)
Városliget és Nyugati pályaudvar területe,
Margitsziget

H-P:

08 -18

1600 - 2000

Közterületen élő hajléktalan emberek ellátása.
Hajléktalan drogfogyasztókkal végzett utcai
szociális munka.
Szenvedélybetegek segítése.
Ingyenes, anonim tűcsereprogram és tanácsadás. A
helyszíneket egy speciálisan kialakított lakóautóval
járják. Élelmiszert, ruhát,
teát tudnak adni.

H, K, CS, P: 1200 -1800
Sz:
1200 - 2200

Utcai szociális munka
gyalogosan; 1500 órától
autóval.

Budapest egész területe

H, K, Cs, P: 1800 - 2400

Közterületen élő hajléktalan emberek ellátása.

Nyugati pályaudvar és környéke, beleértve az aluljáró rendszert

H-P:

0800 - 1400

Utcai szociális munka.

XX. kerület

K, Sz:
H, Cs:

1300 - 2100
0600 - 1400

Utcai szociális munka
autóval.

Budapest egész területe

Nov. 15-től
V:
0800 - 1800

XIII. ker. Róbert K. krt.-tól északra,
IV. ker. Árpád úttól délre

H-P:

1800 - 2200

II., III., XII. kerület

H-V:

1500 - 2300

I., XI. kerület

H-V:

1500 - 2300

Keleti pályaudvar
aluljáró

H, Sz:
K, Cs, P:

1600 - 2200
1600 - 2000

XIII. kerület (Árpád-híd pesti hídfő,
Népfürdő utca, Dagály utca, Frangepán
utca által határolt területe)

H-P:

1600 - 2200

Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.

X., XVII. kerület

H-P:

1600 - 2200

XIX. kerület

H-P:

1600 - 2200

Utcai szociális munka
autóval.
Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.

XXI. kerület

H-P:
1800 - 2000
Nov. 15-től
H-V:
1800 - 2200

Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.

VII. kerület

H-V:

1800 - 2200

Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.

H, K, Sz, P:
K:
Cs:
H-V:
Szo:
K, Cs, Szo:
H, Sz, P:

1600 - 2200
1000 - 1500
1300 - 2200
1800 - 0800
0800 - 1800
1200 - 1800
1800 - 2200
(autóval)

XVIII. kerület Lőrinci vasútállomás (a
19-es busz végállomása),
Pestszentimre busz pu.

H-P:
és

1000 - 1400
1700 - 2200

Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.

IV. ker. Árpád úttól északra, XV. ker.

H-P:

18,00-2200

Utcai szociális munka
gyalogosan.

IV. ker., és a XIII. ker. Róbert K. krt.tól északra, XV. kerület

H-V:

18,00-22,00

Utcai szociális munka
autóval.

XV. kerület

H-P:
10,00-12,00
14,00-16,00

Utcai szociális munka
gyalogosan.

VIII. kerület
Budapest egész területe
XIV. kerület
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Közterületen élő hajléktalan emberek ellátása.
Utcai szociális munka
gyalogosan.
Utcai szociális munka
autóval.
Utcai szociális munka
autóval.
Utcai szociális munka, az
aluljáróban és a pályaudvaron, gyalogosan.

Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.
Közterületen élő hajléktalan emberek ellátása.
Utcai szociális munka
gyalogosan és autóval.

HAJLÉKTALAN - HÁLÓ
vezetükön belül biztosítják, és - amennyiben lehetséges
- gondoskodnak az előre nem tervezhető szállítások biztosításáról is.
Saját adott ügyeletre vonatkozó tervezett tevékenységük ismeretében döntenek arról, hogy átveszik-e a diszpécser
szolgálattól a területükön élő fedél nélküli emberre vonatkozó bejelentést. Amennyiben nem tudják átvenni a
bejelentést, ennek okát minden esetben meg kell jelölni.
A bejelentés átvételével vállalják, hogy a rászorulót
még az adott ügyeletben felkeresik, és az ellátott személy nevéről, fizikai és mentális állapotáról, az ügyében megtett lépésekről, az ellátására vonatkozó további
tervekről ugyancsak még az adott ügyeletben beszámolnak a diszpécser szolgálat ügyeletesének.
Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a diszpécser szolgálat munkatársa mindkét alkalommal
az utcai gondozó szolgálat azon munkatársával
tudjon beszélni, aki az ügyfelet fel fogja keresni,
illetve felkereste.
Amennyiben szükséges, az utcai gondozó
szolgálatok az ügyfél ellátása érdekében kérhetik a diszpécser szolgálat segítségét:
az ügyfél neve alapján az előzményekre vonatkozó
információkkal kapcsolatban,
mentőautó helyszínre küldésében,
az ügyfél éjjeli menedékhelyen történő elhelyezésében,
orvosi vizsgálatában,
fertőtlenítésében,
lábadozó férőhelyen való elhelyezésében,
egyéb ellátásához szükséges lépések megtételében.
A 24 órás orvosi ügyeleteken és a lábadozó férőhelyeken
csak a diszpécser szolgálat jelzése alapján fogadják az utcai gondozó szolgálatok által szállított rászorulókat.
Amennyiben a
rászoruló ellátásához mentőautó, vagy
rendkívüli helyzetben krízisautó helyszínre
küldésére van
szükség, az utcai gondozó
szolgálatok a
helyszínen
megvárják a
másik autó
megérkezését.

dozó szolgálatnak,
krízisautót küld a helyszínre.
Kritikus helyzetben (rendkívüli időjárási körülmények,
az utcai bejelentések kiugróan magas száma, egyes szolgálatok rendkívüli akadályoztatása, stb.) az okok
pontos megjelölésével kérheti,
hogy az utcai gondozó szolgálatok saját
területükön kívüli krízishelyzet megoldásában is vegyenek részt.
Az utcai gondozó szolgálatok ennek a kérésnek nem kötelesek eleget tenni.
Név szerinti nyilvántartást vezet a lábadozó férőhelyekre szállított fedél
nélküli emberekről, ha ennek alapján tudomására jut,
hogy az ügyfél közterületre
távozott, ezt jelzi a beszállító szervezetnek.
Segíti az utcai gondozó szolgálatok és krízisautók közötti kommunikációt a „lefedett” területeken nem
a területileg illetékes utcai gondozó szolgálatok által ellátott esetek átadásával, az esetleges párhuzamos esetkezelésekkel kapcsolatban.
Az utcai gondozó szolgálatok:
A fővárosi hajléktalanellátó szervezetek Együttműködési Szándéknyilatkozatában meghatározott területen legalább heti 28 órában és legalább 2 utcai szociális munkás
alkalmazásával biztosítják a közterületen élő emberek
szociális-mentális gondozását.
Az utcai szociális munka célja az utcán életvitelszerűen
tartózkodó, vagy az ellátórendszer intézményeiből valamilyen okból kimaradó egyének, csoportok, közösségek
felkutatása, szociális és mentális segítése a szociális
munka eszközrendszerével.
Az utcai gondozó szolgálatok tevékenységei:
felderítés, kapcsolatteremtés,
krízishelyzetek feloldása, azonnali segítségadás,
ártalomcsökkentés az alapvető fizikai és mentális
szükségletek kielégítésével (krízishelyzetben élelmiszer, ruházat, takaró biztosítása),
a szociális intézményekre vonatkozó információk
közvetítése, a különböző ellátórendszerekbe való bejutás segítése, támogatása,
szociális ügyintézés; a rászoruló jogosultságainak
feltérképezése érvényesítésük érdekében információközvetítés és segítségnyújtás,
egyéni és csoportos esetkezelés.
Az utcai gondozó szolgálatok a téli krízisidőszakban
(november 1-től március 31-ig) legalább 18 órától 22 óráig az általuk ellátott területen tartózkodnak, és mobiltelefonon a diszpécser szolgálat munkatársai számára
elérhetőek.
Amennyiben valamelyik általuk gondozott ügyfél szállítása előre tervezhetően szükségessé válik, azt saját szer-

A krízisautók:
A téli időszakban (november 1-től
március 31ig) a fővárosi Együttműködési Szándéknyilatkozatban meghatározott
óraszámban az üzemeltető szervezetek közösen biztosítják a krízisautó folyamatos (napi 24 órás) működtetését.
A krízisautók ellátási területe a főváros egész területe.
Rendkívüli helyzetben (ha az ügyfél állapota kritikus és
a kialakult helyzet másképpen nem kezelhető) a diszpécser szolgálat Pest megye területén található fedél nél-
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küli ember ellátását is kérheti a krízisautóktól.
A krízisautók működését folyamatosan legalább két tapasztalt és a kritikus helyzetben lévő emberek ellátására
speciálisan felkészített - lehetőleg felsőfokú végzettségű
- szociális munkás biztosítja. Az önkéntes munkatársak
az autó személyzetében csak kisebbségben lehetnek.
A krízisautók felszereltsége biztosítja a kritikus helyzetben lévő rászoruló szállítását és veszélyeztető körülmények elhárításához szükséges eszközöket; gondoskodni
kell a szállított ember biztonságos elhelyezéséről az autóban, a gépkocsi fertőtleníthetőségéről, csereruházat
biztosításáról, alapvető gyógyszerekről, kötszerekről, elsősegély jellegű élelmiszerről és meleg teáról,
takarókról, valamint - lehetőség szerint - műanyag
fóliáról és polifoamról.
A krízisautók saját adott ügyeletre vonatkozó
tervezett tevékenységükről az ügyelet megkezdését megelőzően beszámolnak a diszpécser szolgálatnak.
Lehetőség szerint biztosítani kell, hogy a krízisautó a bejelentést követő 60 percen belül
meg tudjon érkezni a helyszínre.
A krízisautó személyzete a helyszínen felméri az ügyfél fizikai és mentális állapotát, veszélyeztetettségének mértékét. A klienssel
együttműködve, a helyzetet számára is világossá téve közösen kialakítja a krízishelyzet elhárítására vonatkozó stratégiát. Az
ügyfelet minden esetben részletesen tájékozatni kell az ügyében tervezett lépésekről, a várható eseményekről és körülményekről. A krízisautó
minderről még a helyszínről, lehetőség szerint az ügyfél
adatainak bediktálásával tájékozatja a diszpécser szolgálatot. Amennyiben az ügyfél a helyszínen marad, dönteni kell arról, hogy a jövőben a krízisautó fogja-e látogatni, vagy át kell-e adni a területileg illetékes utcai gondozó szolgálatnak. Amennyiben az ügyfél helyzetének
súlyossága indokolja, lehetőség van párhuzamos esetkezelésre is. Az ügyfél további ellátására vonatkozó döntésről a diszpécser szolgálatot minden esetben tájékoztatni kell.
A krízisautó számára a diszpécser szolgálat biztosítja:
mentőautó helyszínre küldését,
az ügyfél éjjeli menedékhelyen történő elhelyezését,
orvosi vizsgálatának megszervezését,
fertőtlenítésének megszervezését,
lábadozó férőhelyen való elhelyezésének megszervezését,
egyéb ellátásához szükséges lépések megtételét.

kók számára.
Szükség szerint gondoskodnak az utcai gondozó szolgálatok által az intézménybe szállított és felvételre kerülő
személyek fertőtlenítő fürdetéséről.
Az utcai gondozó szolgálatok által fellelt rászorulók
számára folyamatosan fenntartanak 5 férőhelyet, ezekre
az ágyakra a Diszpécser Szolgálaton keresztül, telefonos
egyeztetést követően lehet bekerülni.
A nem utcai gondozó szolgálatok által beszállított rászorulók felvételének szabályait, feltételeit saját hatáskörben szabályozzák, és erről tájékoztatják a diszpécser
szolgálatot.
Folyamatos, 24 órás szociális munkás
ügyeletet biztosítanak, a
felvételre került hajléktalan emberek
szociális ügyeinek
intézését végzik.
A diszpécser szolgálat számára napi
rendszerességgel biztosítják a férőhelyeik kihasználtságára vonatkozó
adatokat, az elmúlt 24 órában eltávozott és felvételt nyert emberek nevét.
A lábadozó intézmények:
Az egészségügyi ellátásra, ápolásra szoruló közterületeken fellelt rászorulók számára
„lábadozó” férőhelyeket tartanak fent. Szociális
és egészségügyi ellátást, folyamatos bent tartózkodást és napi háromszori étkezést biztosítanak a lakók számára.
Férőhelyeikre a diszpécser szolgálaton keresztül, telefonos egyeztetést követően lehet bekerülni.
A saját intézményükből, intézményeikből érkező rászorulók felvételének szabályait, feltételeit saját hatáskörben szabályozzák.
Folyamatos, 24 órás szociális munkás ügyeletet biztosítanak, a felvételre került hajléktalan emberek szociális
ügyeinek intézését végzik.
A diszpécser szolgálat számára napi rendszerességgel
biztosítják a férőhelyeik kihasználtságára vonatkozó adatokat, az elmúlt 24 órában eltávozott és felvételt nyert
emberek nevét.
A közterületen élő fedél nélküli emberekre vonatkozó bejelentésekkel és a rászorulók további ellátásával, valamint az
együttműködéssel kapcsolatos kérdések, problémák tisztázásának kereteit az Utcai Gondozó Szolgálatok Szakmai
Fóruma biztosítja, amelyre a téli időszakban kéthetente kerül sor. Az ügyfelekkel, esetkezeléssel kapcsolatos egyeztetésekre az Utcai Gondozó Szolgálatok esetmegbeszélő csoportja biztosít lehetőséget. Rendkívüli esetben bármelyik
résztvevő szervezet kérheti a Szakmai Fórum rendkívüli
összehívását, ebben az esetben azt a diszpécser szolgálat 72
órán belül megszervezi.
Budapest, 2004. november 4.

Az egészségügyi centrumok:
Folyamatos, 24 órás orvosi ellátást biztosítanak az intézményi jogviszonnyal rendelkező ellátottaik (lakóik),
valamint az utcai szociális munkások által beszállított
hajléktalan emberek részére.
Az egészségügyi ellátásra, ápolásra szoruló közterületeken fellelt, illetve a szállásokon el nem látható rászorulók számára „lábadozó” férőhelyeket tartanak fent.
Szociális és egészségügyi ellátást, folyamatos bent tartózkodást és napi háromszori étkezést biztosítanak a la-
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gozik a hajléktalanság elleni projektekben. A könyv tehát nemcsak az utcán élők mindennapi életét mutatja be, hanem az őket
segítő szociális munkások tevékenységét is. Amikor a hajléktalanok kudarcáról beszélünk, egyúttal az értük harcolók kudarcáról is beszélünk. Sokszor elavult módszerekkel kísérlik meg a
harcot, máskor pedig kevés az anyagi forrásuk.
A könyv megmutatja, hogy milyen egykönnyen utcára lehet kerülni. A hajléktalanok számára azért mégis megmarad valami:
az önbecsülés és az élettapasztalat. Ahogy látni fogjuk, a legidősebb hajléktalanok olyanok, mint a két lábon járó könyvtárak. Sokak szerint az a legfontosabb cél, hogy életben tartsuk
bennük az önbecsülést. Pedro Meca, egy párizsi szociális munkás szerint egy erős kézszorítás többet ér, mint száz terápia.
Természetesen nem elég a kézszorítás megfelelő politikai eszközök nélkül. Had említsem Skóciát, ahol a hajléktalanokkal
foglalkozó magán- és állami intézmények aktívan részt vesznek
az új törvények kialakításában, mint pl. a 2010-es évre teljesítendő, a hajléktalanság felszámolását meghirdető törvény.

Néhány évvel ezelőtt érkezett egy e-mail a FEANTSA-tól,
(Hajléktalan Ellátó Szervezetek Európai Szövetsége), amelyben
arra kérték a FEANTSA tagszervezeteit, hogy nyújtsanak segítséget egy spanyol szociális munkásnak, aki több hónapos európai tanulmányútjának keretében gyűjt anyagot a hajléktalanságról szóló könyvéhez. Így vettük fel a kapcsolatot Mónica Sánchez-zel, aki magyarországi tartózkodása alatt Debrecenbe is
ellátogatott a ReFoMix Kht-hoz. Jó pár hónap, talán egy év is
eltelt, amikor egyszer egy köszönőlevél kíséretében megérkezett a könyv, amelyet ígért. Egy Magyarországon élő kubai fiatalember Angel Díaz Fonseca Ginarte Santisteban fordításának köszönhető az alább olvasható rövid kivonat, amelyet ezennel szeretnék megosztani a HÁLÓ olvasóival.
BAKOS PÉTER
peter_bakos@refomix.hu
A könyv a RAIS Alapítvány egyik ötletének eredménye, amelynek lényege az Európa különböző országaiban élő hajléktalanok életének és helyzetének bemutatása. A RAIS Alapítvány által kiadott „Mil historias” (Ezernyi történet) című,
Madridban, Valenciában és Bilbaoban - hajléktalanok által - árusított újság egyik munkatársa vállalta az utat, amelynek végső
célja a társadalmi kirekesztés okainak leírása.

„Nem akarok vesztes lenni”. Állandóan
HOLLANDIA
ezt halljuk Utrecht és Amszterdam utcá(26.175
hajléktalan)
in. Valójában az egész társadalom a vesztes. Sok évvel ezelőtt Berthold Gunster
hajléktalan szereplőkkel rendezett színházi előadást. Olyan interaktív játékot alakított, amelyben a közönségnek ki kellett deríteni, hogy „Johan miért hajléktalan”. Sok európai országban
szerepeltek ezzel a színdarabbal. Ukrajnában az eredeti ötletet
szó szerint felülmúlták azzal, hogy minden egyes előadásban a
színészek megmutatták, mi is rejlik a saját lelkükben és gondolataikban. Ki is derült, hogy valójában mennyire előítéletesek is
voltak.
Bertholddal beszélgetek, és azt magyarázza nekem, hogy a hajléktalanság elleni küzdelmet másképpen kellene folytatni. Nem
szabad tovább alkalmaznunk azt a régi módszert, amikor egy
probléma előtt megpróbálunk megoldást találni, hanem a meglévő problémát, annak saját megoldásává kellene átalakítanunk.
Azt az ötletet vázolta fel nekem, amely már régóta ott motoszkál benne, és amelyet érdemes lenne a gyakorlatban is megvalósítani. Utrecht polgárai, főleg az állomás környékén élők,
nem bírják tovább az ottani körülményeket. Túl gyakoriak a betörések, és egyre több kétségbeesett kábítószerest látni, akik a
napi drog-adagjukra való előteremtéséért bármire képesek. A
klasszikus megoldás az lenne, hogy egy ilyen bizonytalan helyzetben meg kellene erősíteni a rendőri jelenlétet a területen, ami
- értelemszerűen - csak a költségek növelését eredményezné.
Berthold szerint pont ezeket a hátrányos helyzetű embereket
kellene szerződtetni a szociális munkák elvégzésére. Minél
„láthatóbb” a probléma, annál könnyebben asszimilálódik a társadalomba. Én viszont azt hiszem, hogy ha sikerülne bárkit integrálni a társadalomba, akkor ezzel létrehoznánk egy másik kirekesztett csoportot, aztán egy másikat, és így tovább.
Azt mondják, „tele az utca illegalitással”. Én viszont azt mondom: nincs „illegális” emberi lény! Nincs olyan papír, amely
értékesebb lenne egy ember életénél. Mondhatnánk helyesen,
hogy: „tele a város külföldiekkel”. Igaz, vannak különbségek.
Néhányuk turista (akinek jó útlevele és jó sok pénze van), a
többi illegális, már ahogy a legszigorúbb törvényeink nevezik
őket. Olyan külföldiekre alkalmazzák ezt e megnevezést, akik
Amsterdam grachtjain (csatorna-partjain) tengetik életüket, egy
talán adódó lehetőség reményében. Sokan átvedlenek hajléktalanná, mert az alkohol, a heroin és az erőszakos élet hamar fe-

AZ „A CIEGAS” (VAKON) C. KÖNYV KIVONATA
Arra gondoltunk, hogy ez a könyv lehetőséget ad arra, hogy egyes szám első személyben közelítsük meg ezt a valóságot, és a
főszereplők elmondásain keresztül megpróbáljunk megoldást
találni a különböző kérdésekre. Nemcsak szerettük volna azt a
problémás helyzetet leírni és elítélni, amelyet különböző forrásokból már mindannyian ismerünk, hanem tapasztalatokat és élettörténeteket kívántunk cserélni.
A könyv világosan felvázolja a hajléktalanság közös és kevésbé
közös jellegét Európa különböző országaiban. Azt gondoljuk,
hogy az „A Ciegas” (Vakon) című könyvünk fontos eszköz lehet nemcsak a szociális munkások számára, hanem azok számára is, akik szeretnék jobban megismeri az életnek azon oldalát,
amely nap mint nap megjelenik előttünk, de amit rendszerint
nem akarunk látni.
Amikor Monica először beszélt nekem erről a projektről, azonnal észrevettem, hogy vele együtt nagyban hozzájárulhatunk az
Európában élő hajléktalanok életének elemzéséhez. Elképesztő
Monica bátorsága, ahogy a kirekesztett emberekhez képes közeledni, ahogy életük történetét elmeséli, és ahogy felébreszti
az olvasóban a reményt. Munkánk során találkozunk olyan emberekkel, akik erőt adnak az előrehaladáshoz és a fejlődéshez.
Az egyikük Manuel, a vak idegenvezetőnk, aki Monica egész
útját irányítja.
Jókor jelenik meg ez a könyv. Európa jelenleg keményen dol10
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ledteti velük, hogy kik voltak és honnak jöttek.
A Straatnieuws nem csak egy - a kirekesztettek által árusított újság. Az újság szerkesztősége bátor ötleteiről és kezdeményezéseiről híres. Nem klasszikus módszerekkel dolgoznak. Mottójuk: „szórakozást mindenkinek, korlátozások nélkül”. Egyik
példa az „Eyes of the street” (Az utca szemei). A Straatnieuws
főszerkesztője fényképezőgépeket osztogatott hajléktalanok
között. Annyi volt a feladatuk, hogy a mindennapjaikat örökítsék meg. Az eredmény egy olyan képeskönyv, amely a legkülönbözőbb témákat mutatja be, egy utcán lakó életéről: kedvesség, születésnapi buli, elhagyatott csatornák, nélkülözés, gyermekkor, élet…
Z-magazine egy másik hajléktalan újság. 2002-ben bizonytalan
volt fennmaradása (anyagi gondok miatt), de ma a Z-magazine
a kirekesztett, hajléktalan személyek egyik legfontosabb bevételi forrása, kapcsolattartási és önbecsülés-teremtési lehetősége.
Az újság szerkesztősége arra gondolt, hogy jó lenne megerősíteni az újság eladói és vásárlói közötti köteléket, s ennek érdekében létrehoztak egy külön kiadásban egy „Az újságárusítók
tiszteletére” című képes és szöveges összeállítást az utcai életről. 19 fényképész és 11 író vett részt a munkában. Ennek fő
célja az volt, hogy a hajléktalan személy ne veszítse el büszkeségét és önbecsülését. Csak így lesznek képesek kimenni az utcára, és szembeszállni azoknak az embereknek a visszautasító
viselkedésével, akik képesek őket elítélni, anélkül, hogy a szemükbe néznének. Talán, ha a szemükbe néznénk, akkor teljesen
mást látnánk, és lehet, hogy ez fájna.

skót hajléktalannak joga (!) van lakásra. A szóban forgó törvény által rögzítet cél teljesítési határideje 2012. A helyi hatóságok szerint 2000-ben 34.040 hajléktalan élt Skóciában, és ez
a szám egyre növekszik - különösebben a 25 éven aluliak körében. A skót önkormányzat és a különböző non-profit szervezetek azonban mindent megtesznek a hajléktalan szállások reformjáért. Ezek az intézmények ugyanis ma csak szállást tudnak biztosítani a hajléktalanok számára, de nem védik meg alapvető emberi jogaikat. Megtagadják az embertől a magán- és
önálló életre való jogot. A skót hatóságok, a média által gyakorolt nyomásra (The Big Issue Scotland), kisebb méretű szállások létrehozását kezdeményezték, amelyek a régi típusú szállásokkal ellentétben lehetővé teszik a hajléktalanok számára,
hogy valamilyen módon irányítani tudják életüket, szembeszálljanak a magánnyal, és a nagy méterű szállásokra jellemző,
számmal történő azonosítást elkerüljék.
A skót törvények egyre humánusabbak. Már nem a magányos,
kóborló férfi a hajléktalan. Akár a világ többi részein, Skóciában is gyakoriak az utcán élő teljes családok, a kirekesztett serdülőkorú fiatalok, és az „álomkeresők”, Európába bevándorlók,
akik csak zárt ajtókra találnak. Az idők tehát változtak, és ezzel
együtt módosul a munkamódszer.
A Glasgow Simon Community munkatársai azt mondják,
hogy a hajléktalanná válás legfőbb oka a családi kötelékek
megszakadása. Ahogy már Madridban hallottam: „minden egyes hajléktalan mögött egy család tragikus története rejlik”. A
Glasgow Simon Community minden nap megpróbálja felkeresni azokat az embereket, akik nem szándékoznak igénybe venni
a szállások nyújtotta lehetőségeket. Feltűnt nekik, hogy egyre

Glasgow tipikus ipari város. Munkanélküliséggel, az utcán levert, kedvetlen
(34.040 hajléktalan) emberekkel, sok széthullott családdal.
Az utóbbi 20 év teljesen tönkretette a
munkás családok összetartását. Amikor már nem lehetett roszszabb, jött a heroin, és vele együtt az utolsó álmok is eltűntek.
A hajléktalan szokásos sztereotípiája (középkorú - egyedülálló /
magányos - alkoholista) azóta bővült: egyre többen vannak az
elmebetegségben szenvedők (az elmegyógyintézetek a 80-as években történő tömeges bezárása következményeként), a gazdasági és szociális forrásokat nélkülöző etnikai kisebbségek, a
kábítószeresek és azok gyerekei…
Beülök egy gyorsétterembe, és közben nézegetem a Sunday
Telegraph című újságot. Jó nagy betűkkel a következőket olvasom: „Miért nem tudják időben elvégezni a nagymamád csípőműtétjét?” „Az AIDS betegek 2/3-a külföldi.” Aztán hozzáteszik, hogy az e paciensekre fordított idő és pénz azt eredményezi, hogy az igazi briteknek (pl. a nagymamánknak) a hosszú várólisták miatt kell szenvedniük. Tehát, az egészségügy rossz
működésének oka a külföldiekben rejlik, akik nem elég, hogy
külföldiek, hanem ráadásul olyan pofátlanok, hogy AIDS-ben
szenvednek. Az ilyen típusú cikkek szerintem csak a társadalom megosztására és a kirekesztésre tanítanak.
A Sunday Telegraph-ról áttérek a Big Issue-ra. Olyat olvasok
benne, amitől megfagy a vér az ereimben: „Idegesítik azok az
emberek, akik az utcán, az Ön házához közel laknak? Ne aggódjon. Várható életkoruk nem haladja meg a 42 évet”.
Párizsban nagy nehezen elérték a 48 évet. Skóciában hamarabb
elhaláloznak a hajléktalanok. Csak ők tehetnek róla? Tovább
kellene lépni, és nem bűnbakot keresni, hanem kreatív megoldásokat találni.
2003.március 5-én az Edinburgh Evening News című újság a
skót önkormányzat új törvényéről közölt egy cikket: minden
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Lehet, hogy utána visszaestek, de amit Grazban éltek át örökre
megmaradt a szívükben, és senki sem veheti el tőlük. Graz,
mint modern főnix madár azt mutatta, hogy valami különleges
veszi kezdetét. Olyasvalami, amit az utca embere vezet, irányít.

több azoknak férfiaknak és nőknek a száma, akiknek valamilyen végtagját amputálták. Túl sok időt töltöttek odakint, túl
sok az elfogyasztott kábítószer, túl sokáig feledkeztek meg önmagukról. A hajléktalan ember darabokra hull. Igen, szó szerint!
Meglátogattam Glasgow legnagyobb szállását, a Hamish Allen
Centre-t. Meglepetésemre látom, hogy a bennlakók szabadon fogyasztanak drogot és alkoholt a szálló egyik munkatársa jelenlétében. Megkérdeztem a munkatársat, hogyan lehetséges ez?
Vicces mosollyal választolt: „Hát, szerinted mire jó ez a szállás?
Képzeld el azt, hogy megpróbáljuk megszüntetni a drog- és alkoholfogyasztást a szálláson belül! Üresen maradna a szállás, az
utca pedig tele lenne velük! Ha ezek az emberek tudnák kontrollálni a drog- és alkoholfogyasztásukat, nem itt lennének.”
Azt hiszem, igaza van. Miért kellene megbüntetni egy olyan
embert, aki már eléggé bünteti saját magát? Ha tiszteletben
tartanánk a normákat, csak egy szép kis üres épület maradna itt.

Novy Prostor a címe annak az újságnak,
amelyet a hajléktalanok árulnak Prága ut- CSEHORSZÁG
cáin. Úgy tűnik, hogy időnként tréfás ked- (5.000 hajléktalan)
vében van a szerkesztőség, és a legkülönbözőbb dolgokat képes kitálalni, mint pl. a történelem első magánforradalma. Az újság szerkesztősége azért fizetett a hajléktalan újságárusítóknak, hogy zászlókkal menjenek el a szerkesztőségbe, kötözzék meg az igazgatót és írják meg saját szövegeiket, jelszavaikat, igazságaikat a számítógépen. A szórakozás mögött ott bújik az igazi forradalmi filozófia. A hajléktalanok megsegítésére létrehozott projektek lényege, hogy mindig
abból indulnak ki, ami hiányzik a hajléktalan életéből.
A „Felmentő Sereg” nevű szálláson minden szürke. Az irodában egy szociális munkás statisztikákról mesél: „Prágában a
hajléktalanok zöme 40 és 45 év között van, iskolázottsági szintjük alacsony, legfeljebb valamilyen szakmával rendelkeznek.
Sokan most jöttek ki a börtönből vagy a javítóintézetből. Szállásunk 210 férőhelyes. Egy szobában maximum 20 ágy található. Sok itt a harc a magánéletért. Itt bent nem szabad sem alkoholt, sem drogot fogyasztani, mert ellenkező esetben az utcára
kerülnek. Egyáltalán nincs nálunk munka, legfeljebb a konyhán. A bennlakóknak semmi dolguk itt, egyszerűen túlélnek.
Nincs helye a büszkeségnek. Kizárólag az alapszükségleteket
tudjuk biztosítani.
Az állam 4.000 koronát fizet a hajléktalanoknak szociális segélyként. A „Felmentő Sereg” nevű szállás havi díja pedig
3.700 korona. A maradék pénz tehát semmilyen megélhetési lehetőséget nem kínál egy hajléktalan számára. Az egyik lakó
meséli, hogy a szálláson az emberek 50%-a volt bűnöző, a másik 50%-a pedig teljesen őrült. Bevallja, hogy ő sem tudja, melyik feléhez tartozik tulajdonképpen, de elismeri, hogy mindenki megpróbálja egy időre elfelejteni az utcát, hiszen a szálláson
több a szórakozási lehetőség. „Az utcán olyan mélyre lehet
süllyedni fizikai és mentális szempontból, hogy az embernek
nincs kedve felemelni a fejét és felnézni a többiekre”.

Graz: Hajléktalanok Első Futball Világbajnoksága. (A HÁLÓ 2004. / 3.
(21.000 hajléktalan) számának 15. oldalán részletes beszámolót tettünk közzé a rendezvényről - a
szerk.) Az ötlet olyan fáradhatatlan, kreatív és élénk emberek agyából pattant ki, mint amilyenek Harald Schmied, Mel
Young és Pete Ten Cate. Dél-Afrikában, az egyik éjszakán,
néhány sör mellett kezdődött el minden, amikor arról beszélgettek, mit kellene kitalálni, hogy a hajléktalannak, a médiában addig bemutatott képével leszámoljanak. Igaz, hogy ennek a képnek van valami valóságalapja, de nem biztos, hogy megváltoztathatatlan. Mit kellene tenni ahhoz, hogy ezek az emberek
semleges területen tudjanak találkozni, megismerjék egymást,
megosszák tapasztalataikat, megérintsék egymást, adjanak és
kapjanak? Nem lehet tudni, hogy a sörnek vagy a játékos kedvnek a következménye lett az, hogy a futball világbajnokság ötlete felmerült. Egy évvel ezután Harald Schmied bemutatta projektjét Madridban. Rendezési helyként Graz városát választották ki.
Sokan kritizálták a projektet: Tényleg érdemes-e annyi pénzt
költeni egy olyan rendezvényre, amely tulajdonképpen alkalmi
jellegű, és nem képes közvetlen segítséget nyújtani a rászorulóknak? Nem abszurd-e, hogy felszedjük az embereket az utcáról, átvisszük egy ilyen idilli világba, és majd, ha vége, visszadobjuk őket az utcára? Azok, akik a fáradságos edzés és felkészülés ellenére kiesnek, és nem tudnak kiutazni, nem fogják-e
ezt életük egy újabb kudarcaként értékelni? Nem lehetséges-e,
hogy a média majd cirkuszt, állatkertet csinál ebből, és a végén
negatív irányba sikerül átbillenteni a hajléktalanokról alkotott
amúgy is rossz képet?
Valamennyi kérdésre megszületett a válasz. Volt határozott és
volt kevésbé határozott válasz. A szervezők meg voltak győződve arról, hogy az integráció nemcsak a munkahely megteremtésén (ami nyilvánvalóan szükséges), a lakásprobléma megszüntetésén (a lakhatás alapvető emberi jog), a szociális segélyen és a klasszikus módszereken keresztül valósítható meg, hanem a sporton, a szórakozáson, az együttélésen, a különbözőségen keresztül is.
Az alkohol parazitaként működik a testben, megeszi a húst és
az álmokat is. A bajnokság alatt sokan párbajra hívták az alkoholt, annyi év után most először. Aki naponta több liter szeszt
fogyasztott, most elfelejtette szokását, vagy csökkentette adagját. Nemcsak magukért, a csapatért is tették meg ezt a lépést.

AUSZTRIA

„Kukából nem lesz szalonna.” (?)

„Alkohol-kutatásra gyűjtök!”
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olyan szűken értelmezni, hogy az pusztán egy fedelet jelent az
ember feje felett, hanem inkább úgy kell tekinteni, mint jogot a
békében, biztonságban és méltóságban való élethez. A magyarázat hét elemet sorol fel, amelyek biztosítása elengedhetetlen
feltétele e jog teljes mértékű megvalósulásának. Ezek az alábbiak:
a birtoklás védelme (tekintet nélkül a birtoklás formájára a
birtokost védelem illeti meg, pl. az erőszakos kilakoltatással
szemben),
a szolgáltatások, anyagi javak és infrastruktúra elérhetősége
(pl. hozzáférés közösségi forrásokhoz, úgy mint ivóvíz,
energia, szennyvízcsatorna, fűtés, világítás, stb.),
megfizethetőség (a lakhatással kapcsolatos költségeknek olyan szinten kell lennie, hogy más alapvető szükséglet kielégítését vagy megszerzését ne veszélyeztesse; az államoknak olyan intézkedéseket kell tenniük, melyekkel biztosítják
a lakhatással kapcsolatos költségek jövedelmekkel való arányosságát; a bérlőket meg kell védeni az indokolatlanul
magas lakbértől és a túlzott lakbéremeléstől; lakástámogatási rendszert kell létrehozni azok számára, akik képtelenek
saját erőforrásból lakáshoz jutni),
lakhatóság (a lakás rendelkezzen a bentlakók számára elegendő térrel, valamint legyen alkalmas arra, hogy megvédje
őket a hidegtől, nyirkosságtól, hőségtől, esőtől, széltől és
más egészséget veszélyeztető ártalmaktól),
hozzájutás (a megfelelő lakásnak hozzáférhetőnek kell lennie olyan hátrányos helyzetű csoportok számára is, mint az
idősek, gyerekek, mozgáskorlátozottak, halálos betegek,
HIV fertőzöttek, természeti katasztrófák áldozatai, stb.),
hely (a megfelelő lakásnak olyan helyen kell lennie, amely
lehetővé teszi a munkába járást, valamint egészségügyi
szolgáltatás, iskola, és egyéb szociális szolgáltatások igénybe vételét),
kulturális megfelelés (a lakás megépítési módjának és az építéshez használt anyagoknak alkalmasnak kell lennie a kulturális identitás és különbözőség kifejezésére).
1995-ben az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának különleges raportőre, Rajindar Sachar közzétett egy jelentést a gazdasági,
szociális és kulturális jogok, ezen belül is a megfelelő lakáshoz

A LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG
EMBERI JOGI MEGKÖZELÍTÉSBEN

A lakhatáshoz való jog tartalmi összetevőit tekintve általános definíció nem létezik, hiszen valahány ország törvénybe
foglalta, annyiféle tartalommal töltötte meg. Szinonim fogalmakként szokás használni a „lakáshoz való jog”, „megfelelő
lakáshoz való emberi jog”, „megfelelő lakáshoz való jog”,
„lakhatási jogok”, „otthonhoz való jog”, „szálláshoz való
jog”, „jog a városhoz” stb. fogalmakat is, bár a magyar terminológiában a „lakhatáshoz való jog” kifejezés látszik
meghonosodni. Az ENSZ számtalan riportot, magyarázatot,
ajánlást tett közzé ennek a jognak az értelmezése kapcsán,
most ezeket alapul véve igyekszünk a lakhatáshoz való jog
tartalmi összetevőit emberi jogi aspektusból meghatározni.
A lakhatáshoz való jogot az emberi jogok második generációjába, a szociális jogok közé szokás sorolni. Nemzetközi
szinten először az ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában (1948) fogalmazták meg a megfelelő életszínvonalhoz való jog részeként, - de szoros összefüggésben van az
emberi méltósághoz való joggal és a diszkrimináció tilalmával is -, majd idővel több más nemzetközi egyezménybe is
bekerült. Ezek közül a legfontosabb az ENSZ Gazdasági,
Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya
(1966), melynek 11. cikke kimondja, hogy „Az Egyezségokmányban részes államok elismerik mindenkinek a jogát önmaga és családja megfelelő életszínvonalára, ideértve a kellő táplálkozást, ruházkodást és lakást, valamint az életkörülmények állandó javulását.” Az Egyezségokmányban részes
államok - köztük hazánk is - kötelezettséget vállaltak arra,
hogy a rendelkezésükre álló valamennyi erőforrás igénybevételével fokozatosan biztosítják az Egyezségokmányban elismert jogok teljes gyakorlását.
Az Egyezségokmány 11. cikkében foglalt megfelelő lakáshoz való jog értelmezése céljából az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága 1991-ben egy magyarázatot adott ki, melyben meghatározott néhány olyan lényeges
kritériumot, melyet a Bizottság e jog részének tekint. A magyarázat szerint a megfelelő lakáshoz való jogot nem lehet
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való jog megvalósulásáról, melyben megfogalmazta, hogy a
megfelelő lakáshoz való jog nem jelenti azt, hogy:
az állam köteles házat építeni minden állampolgára számára,
az állam köteles ingyenesen lakást adni azoknak, akik ezt
kérik,
az állam azonnal köteles teljesíteni a lakhatáshoz való jog
valamennyi aspektusát, a kötelezettségvállalásainak megfelelően,
e jog teljesítését kizárólag az állam vállalja magára, illetőleg
e jog biztosítását kizárólag szabályozatlan piaci viszonyokra
bízzák, ezt a jogot minden országban azonos eszközökkel és
ugyanolyan feltételek mellett kell biztosítani.
Ezzel szemben a megfelelő lakáshoz való jogot úgy kell értelmezni, mint az állam kötelezettségét, hogy gondoskodjon a birtoklás zavartalanságáról, a lakásszektorban meglévő diszkrimináció megelőzéséről és csökkentéséről, a törvénytelen és tömeges kilakoltatások megelőzéséről, és a hajléktalanság kiküszöböléséről. Meghatározott esetekben az államnak közvetlen segítségnyújtási kötelezettsége is van, ideértve a lakás biztosítását
a társadalom leginkább hátrányos helyzetben lévő csoportjai,
mint pl. a hajléktalanok és a fogyatékosok számára, a természeti vagy ember okozta szerencsétlenségek érintettjeinek, illetőleg
azoknak is, akik önmaguktól képtelenek megoldani lakhatási
problémáikat. A lakhatáshoz való jog azt is jelenti, hogy a társadalom minden tagjának, beleértve a legszegényebbeket is joga van elvárni a kormányától azt, hogy legyen figyelemmel a
lakásszükségleteire, és hozzon olyan alapvető intézkedéseket,
amelyek a lakhatási körülményeik védelméhez és javulásához
vezetnek. A dokumentumok azt is kiemelik, hogy a kilakoltatás
emberi jogi szempontból összeegyeztethetetlen a lakhatáshoz
való joggal.
Magyarországon „Az Utca Embere” önkéntesekből álló szervezet többek közt azt a feladatot tűzte maga elé, hogy felhívja a
figyelmet a lakhatáshoz való jog jelentőségére, hiszen az otthon
megléte alapvető fontosságú az emberek jóléte, társas kapcsolatok létrehozása és fenntartása, az egészség megóvása, valamint
a békében, biztonságban élés szempontjából. Az államnak törekednie kell arra, hogy - nemzetközi kötelezettségvállalásainak
megfelelően - minden megfelelő eszközzel, valamennyi rendelkezésére álló erőforrás igénybevételével elősegítse az állampolgárok lakáshoz jutását. Célunk az, hogy tudatosítsuk az állampolgárokban és a politikusokban egyaránt, hogy a lakáshoz jutás nem luxus, és nem is lehet pusztán szerencse kérdése, hanem az államnak önként vállat kötelezettsége van arra vonatkozóan, hogy olyan intézkedéseket hozzon, melyekkel biztosítja
valamennyi polgára számára a megfelelő lakáshoz való hozzájutást.
DR. BUKTA ANNAMÁRIA
Az Utca Embere aktivistája
www.azutcaembere.net

DÓZSA FAPAD: „VISSZAILLESZKEDÉST
ELŐSEGÍTŐ PROGRAM” - 2003/2004
Miután a Dózsa Fapadon egyre csak nőtt az új ügyfelek
száma, akik ráadásul erősen hospitalizálódtak, ugyanakkor Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala létszámcsökkentést írt elő számunkra, ezért egy visszailleszkedést elősegítő komplex, kísérleti lakhatási programot
dolgoztunk ki. Abból indultunk ki, hogy az ellátáshoz
hospitalizálódás folyamatát a hajléktalan ellátórendszer
egésze, azon belül pedig alapvetően az éjjeli menhelyek
diszfunkcionális működése befolyásolja. A teamünkkel
2003. február 1-től kezdtünk el dolgozni a program kidolgozásán. Az előkészítést brainstorming technikával
kezdtük el. A teamet felosztottuk 3 kiscsoportra és minden „kiscsoport” kidolgozott egy alternatívát. A továbbiakban ezeket az alternatívákat vetettük össze, beszéltük át. Ezt követően minden teamen szó esett a program
kidolgozásáról, felépítéséről. Kollégáimmal egyetértettünk abban, hogy meg kell ismernünk hospitalizálódott
ügyfeleink motivációit és tényleges szükségleteit, ezért
egy 40 kérdésből álló kérdőívet készítettünk, melyet a
szociális munkások töltöttek ki azokkal a lakókkal, akik
2002. május elseje előtt jelentek meg intézményünkben.
A kérdőívek feldolgozása után már konkrét információkkal rendelkeztünk a program kifejlesztéséhez. A visszailleszkedést elősegítő reintegrációs program kísérleti
futamidejét 2003. szeptember 15. és 2004. április 30.
között határoztuk meg (utánkövetéssel együtt). A második visszailleszkedést elősegítő programot, a BMSZKI
Dózsa Éjjeli menhely szolgáltatásai között 2004. május
1. és 2004. december 31. között működtettünk. A második ütemben levontuk az első ütem tanulságait, és további fejlesztéseket építettünk be a programba. Ezzel egyidejűleg a pályázati időtartam hosszabbítást is kértünk.
A program folyamatai
A Fapad munkatársi kollektívájában a program kivitelezése során célként jelent meg, hogy a szociális munka
eszköztárát felhasználva, a visszailleszkedést elősegítő
programban kíséreljük meg a hospitalizálódás visszafordítását - mozgósítva a kliensek még megőrzött erőforrásait. Motiválni szerettük volna lakóinkat arra, hogy az
ellátórendszerből kilépve „felfelé mozogjanak”(ehhez
minden segítséget megadtunk a munkahelyek felkutatásától kezdve, az önéletrajzok megírásán át a munkahelyen történő segítségnyújtásig). Felhasználtuk (felhasználjuk) a jelenleg működő lakhatási támogatás (Fővárosi
Önkormányzat, Baross u.126.) és az általunk végiggondolt és kialakított kiköltözési támogatást (a Fővárosi
Szociális Közalapítvány finanszírozásában) annak érdekében, hogy újrakezdési lehetőséget teremtsünk meg.
Mindezen túl, a program során szervezett, intézményes
utógondozást folytattunk az eredmények tartósabbá tétele érdekében. Kísérleti projektünk eredményességét illetően a Fapad kollektívájában is néhol komoly kétségek
merültek fel (pl. Fapados csoportfoglalkozások). Emiatt
tartottuk fontosnak az előkészítő és szervezési lépéseket.

Felhasznált irodalom:
Housing rights legislation (United
Nations Housing Rights Programme
Report No.1.)
The right to adequate housing - Final
report submitted by Mr. Rajindar Sachar, Special Rapporteur (E/CN.4/
Sub.2/1995/12) Committee on Economic, Social and
Cultural Rights, General Comment 4,
The right to adequate housing
The Human Right to Adequate
Housing, chronology of United Nations Activity 1945 to 1999 (kiadta a
Centre on Housing Rights and Evictions)
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Első lépésként kérdőíveket vettünk fel lakóinkkal, majd
ezt követően közös lakógyűléseket tartottunk. Ezután az
esetkezelő szociális munkások személyesen, a szállásvezető pedig levélben nyújtott tájékoztatást a résztvevő
ügyfelek részére, a visszailleszkedést elősegítő program
indulásáról, szolgáltatásairól, lehetőségeiről. A program
alapvetően az egyéni esetkezelésre épült, melynek során
a szociális munkások a lakókkal közösen, egyéni gondozási megállapodást kötöttek (a határozott időtartamú intézményi jogviszonyra és a teljesítendő közös feladatokra vonatkozóan). Emellett intenzívebb célirányos tevékenységet alapoztak meg a munkatársaink.

van lehetőség az újrakezdésre, van értelme e lehetőségek
felhasználásának. Ez idő alatt kötöttük meg a gondozási
megállapodásokat: írásban rögzítettük, hogy mit vállal
ügyfelünk, a saját sorsának változtatása érdekében. Ennek betartását az egyéni esetkezelés során folyamatosan
követtük. A visszailleszkedési program további szakaszában intenzívebbé vált a munkahelyek felkutatása, a
munkába állítás, a szociális ellátórendszeren belüli és azon túlmutató lakhatási lehetőségek keresése. Felhívtuk
a programban résztvevő figyelmét, hogy jelentkezőként
ne beszéljen arról, hogy hajléktalan, mondja azt, hogy
albérletben vagy munkásszállón lakik, amely a cél elérését nagyban elősegíti.
A visszailleszkedést elősegítő
programunk következő fázisa
a kiköltözési támogatás biztosítása volt - 2003. november 3-tól
kezdődően. A támogatások havonkénti kifizetéssel, a pénztárból
való közvetlen pénzfelvétellel történt. Ennek alapján kétfajta lakhatásra vonatkozó kiköltözési támogatási formát dolgoztunk ki:
(1.) Azoknak az ügyfeleknek a köre,
akik a Fővárosi Önkormányzat Baross u. 126. szám alatt lévő információs iroda által nyújtott lakhatási támogatással (továbbiakban lakhatási
támogatás) együtt veszik igénybe a
kiköltözési támogatást. Az intézményi támogatás keretösszege: 80.000 Ft/fő.
(2.) Valamint azoknak az ügyfeleknek a köre, akik nem
veszik igénybe a lakhatási támogatást. Ebben az esetben
a maximálisan rendelkezésre álló összeg: 100.000 Ft/fő.
A kiköltözési támogatás odaítélése team-döntés alapján
történt. A szociális munkás mind az albérletek keresésében, mind pedig az albérleti megállapodás elkészítésében aktív segítséget nyújtott. A kiköltözési támogatás
biztosításánál fontos szempont volt az albérletek kaucióinak a rész- (kivételes esetben teljes) összegű kifizetése.
A kauciót, a szociális team döntése alapján, egy összegben is fel lehetett venni, azonban ennél a kiköltözési formánál az egyösszegű támogatás (kaució) nem lehetett
több a keretösszeg 40%-ánál. A támogatás visszaéléseinek elkerülése végett azt a rendelkezést hoztuk, hogy a
kiköltözési támogatás - több összeköltöző ügyfél esetében - nem haladhatta meg a várható lakhatási költségek
80%-át. Ennek kiszámíthatósága végett az esetkezelő
szociális munkás egy, a lakhatásra vonatkozó megállapodást kötött ügyfelével, majd ehhez kapcsolódóan elkészített - az ügyféllel közösen - egy albérletre vonatkozó
kalkulációt. A szociális munkás alapvetően rugalmasan
kalkulált a kiköltözési támogatás keretösszegével, azonban fontos alapelv volt, hogy csökkentett támogatási formát alkalmaztunk. Amennyiben a 35% - és 40%-ot (a
kauciót) meghaladta az ügyfél igénye/lehetősége, akkor
minden esetben egyeztettek az esetkezelő szociális munkások a vezetővel.
A program részeként volt betervezve az információs

A program következő fázisa a
csoportfoglalkozások kialakítása volt. A csoportfoglalkozások kialakításánál nemcsak a
hospitalizálódás lazítása és a
programban vállalt mozgósítás volt a cél, hanem a széles
ívű információ-átadás is. E
körben a résztvevőket (lakókat) 3csoportba osztottuk. A
csoportbeosztások elkészítése alatt igyekeztünk az
informális csoportok dinamikájára építeni. A csoportfoglalkozások kezdetben nyitottak voltak, és az első 5-6 alkalommal bárki tetszés szerint csatlakozhatott. A csoportmunka előrehaladtával zárt csoportként működtek. A
csoport kezdeti szakaszában a cél az érdeklődés fenntartása volt. Elsődleges feladatunknak tekintettük, hogy az
életviteli kudarcokból, önbizalomhiányból, gazdasági és
szociális deficitekből összerakódott személyiségeket érzékenyebbé, befogadóbbá tegyük a csoport által közvetített értékekre. Mindhárom csoportban más-más módszerrel dolgoztunk: volt, aki játékos csoportfoglalkozásokkal; volt, aki szerepjátékokkal próbálta oldani a lakók
görcseit; volt, aki a csoportot két részre osztotta és elvitte egy vendéglátóegységbe, ahol a szolid polgári jólétet
idéző kávéházban, tejszínes kávét ihattak lakóink. Ehhez
előtte természetesen meg kellett mosakodniuk, fésülködniük, felöltözniük, azaz hasonlóvá kellett válniuk azokhoz, akik az annyira irigyelt „civil életkörülmények” között élnek. Megtapasztalhatták, hogy nincs a homlokukra írva, hogy vesztesek, meg lehet próbálni újrakezdeni hátha sikerül. Fontosnak éreztük a csoportfoglalkozások
alatt, a hajléktalanokra oly jellemző gondozatlan, elhanyagolt vagy éppen hiányzó fogsorok rendbehozatalát.
Ezt nagy lendülettel kezdtük és csak nyögvenyelősen
folytatódott, pedig egy ápolatlan nő, akinek a szájában
már csak fogcsonkok éktelenkednek, sokkal nehezebben
adja el magát akár munkavállalóként, akár albérlőként.
A csoportfoglalkozásokon viselkedésmintákat tanítottunk, kommunikációs gyakorlatokat végeztünk, a
munkavállaláshoz szükséges írásbeliség alapkövetelményeit elevenítettük fel ügyfeleinkben. Az első szakasz
6-8 hetet vett igénybe, ezalatt sikerült elfogadtatni, hogy
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éjjeli menedékhely bezárásáig tart. Ez azonban elég tág
keretet ad az igénybevételre, és nem jogosítja fel az éjjeli menedékhelyet határozott időtartamú intézményi jogviszonyra, amely befolyásolja az éjjeli menedékhely
funkcióit, szolgáltatásait és programjait. A fent említett
rendelkezés elősegíti az ügyfelek ellátásra való szocializálódását.
Személyes véleményem szerint, bizonyos prioritásokat
figyelembe véve, a jövőben szükséges lenne megteremteni ennek a rendelkezésnek a szakmai szempontú korrigálását.
Az ügyfelek családi kapcsolatainak feltérképezésénél kisebb-nagyobb szervezési gondot okozott az, hogy az
ügyfelek nagy részének rokonsága vidéken él, ezért az
első kapcsolatfelvétel telefonon történt. Ezt követően
megnövekedtek az igények, hiszen a program feltételezi
- a családi kapcsolatok újraélesztéséhez és feltérképezéséhez - a személyes kapcsolatfelvételt, amelyen az esetkezelő szociális munkás támogatóként van jelen a rokoni
találkozásoknál, ezzel segítve a részben megromlott, ám
újraéleszthető kapcsolatok pozitív kimenetelét. Ezzel a
szociális munkás növelheti ügyfelének helyzeti, kapcsolatfelvételi pozícióját és csökkentheti a lakó szorongását. Azonban a programban e célra nem állt
rendelkezésre forrás, s emiatt előfordult, hogy a
szociális munkás finanszírozta meg a munkájából adódó utazási költségeket.
A program kapcsán dilemmát okozott az olyan ügyfeleink megítélése, akiket mi a
„jogviszony megszüntetendő” avagy a
„nem ellátatlan” kategóriába soroltunk.
Ez gyakorlatilag olyan ügyfelek kategóriáját jelentette, akiknek van saját lakása,
évek óta ki van adva albérletként és olcsó lakhatási megoldásnak tekintette az
éjjeli menedékhelyet. Ezeknek a lakóinknak az intézményi jogviszonyát a
gondozási megállapodás lejárása után
megszüntettük.
A másik lényegi dilemma azoknál az ügyfeleknél került
előtérbe, akiket a „nem jogosult az éjjeli menedékhely
ellátására” kategóriába soroltunk. Ezeknek az ügyfeleknek van házuk, házrészük, azonban annyira romosak,
hogy nem tudnak a házban lakni. Így belevontuk az aktuálisan elérhető lakhatási támogatásokba őket.
E problémák feltérképezéséhez szükséges volt, hogy
naprakész információval rendelkezzünk, és az, hogy
ügyfeleink ne próbálják meg félrevezetni a szociális
munkásokat. Ennek orvoslásaként - bár nem tudatosan első körben az esetkezelő szociális munkás az éjjeli menedékhelyes adatlapon feltüntette az ügyfél bejelentett,
állandó lakcímét. Ezt követően a szociális munkás a
személyi igazolványon, vagy a lakcímkártyán keresztül
tájékozódott a bejelentett lakcím felől, és alkalomszerűen, többszöri beszélgetés során visszatért a lakcím témaköréhez.
A harmadik dilemma az volt, hogy az ügyfélkörnek a
szülőkkel, rokonokkal aktív kapcsolata volt, azonban az
ügyfeleink ragaszkodtak a nagyvárosi lehetőségekhez és

csomag elkészítése is, mely legelőször 2003. október végén készült el. Elkészítésének célja a lakóink minél teljesebb tájékoztatása volt. Tartalmazta:
a szociális munkások, szállásokon nyújtott segítségét,
az éjjeli menhelyek és átmeneti szállások funkcióit,
szolgáltatásait,
az egészségügyi ellátásra vonatkozó szolgáltatásokat,
ismertetéseket,
az alkoholnak az emberi szervezetre mért veszélyeit,
a Budapesten működő információs irodák tevékenységeit, elérhetőségét,
a pénzbeli és természetbeli juttatások lehetőségeit,
és végül a lakhatásra vonatkozó lehetőségeket, kondíciókat.
A lakók minél teljesebb körű információátadását szolgáló füzet frissítését háromhavonta készítettük el, amelyet
jelenleg is folyamatosan bővítünk.
A munkahelyek felkutatása érdekében a Fővárosi Munkaügyi Központtól havonta megkértük az aktuális üres
álláshelyek listáját, így lehetővé tettük ügyfeleink számára (ekkor már a szó szoros értelmében az ügyfeleink
voltak, nem pedig lakóink és gondozottjaink) a telefon
használatát, a szociális munkás felügyelete mellett. Ezzel párhuzamosan a Dózsa Fapad lakói szép lassan elkezdtek „fogyatkozni”, mert a lakók egyre növekvő
számba költöztek ki.
A program kapcsán felmerült
tényezők, dilemmák, javaslatok
Gátolta a projekt kialakítását az,
hogy éjjeli menhelyünk eltér a fővárosban működő éjjeli menhelyek tevékenységétől, s ebből kifolyólag már
a program kialakításánál és a program
folyamatos működése közben is érzékeltük a társintézmények folyamatos ellenállását. A társintézmények kifogásolták, hogy a program során (pl. a határozott időtartamú intézményi jogviszonyt
vagy a kiköltözési támogatásra vonatkozó
rendelkezéseket illetően) a „fapadok tényleges funkciója” kérdőjeleződik meg, és ezzel a
BMSZKI többlet terhet hárít a többi, Budapesten működő éjjeli menhelyre, ami „ügyfélszűrést” is eredményez a BMSZKI szállásain belül. Ezt mutatja az is, hogy
a Tízek Tanácsán és az un. Fapad Teamen is napirend
volt a BMSZKI Dózsa Fapad visszailleszkedést elősegítő programja, amit nagyon pozitívan értékeltünk.
A gondozási megállapodásoknál a teamünkön belül komoly dilemmát okozott az, hogy lakóinkkal határozott időtartamra kötöttünk gondozási megállapodásokat. Ez azért is okozott problémát, mert ennek éjjeli menedékhelyen történő megvalósítása jogilag támadható. A módosított 30/1993. (VIII.1.) Fővárosi Közgyűlési Rendelet
meghatározza az átmeneti szállásoknak, hogy az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, az ellátottal
kötött megállapodás alapján, legfeljebb 12 hónap lehet.
Az éjjeli menedékhelyeknél az intézményi ellátás időtartama határozott idejű, egy éjszakára szól, legfeljebb az
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nem akartak vidékre visszamenni. A
nagyvárosban nem
kerülnek
annyira
középpontba az életvitellel, szexuális beállítódással kapcsolatos elemek, ezért ezeknek az ügyfeleknek
is igyekeztünk másfajta (budapesti) lakhatási
lehetőségeket
találni
(lakhatási támogatás, kiköltözési támogatás).
A program kialakítása során nem számoltunk azzal a
ténnyel, hogy vannak olyan ügyfelek az éjjeli menhelyen, akik annyira szocializálódtak az intézményhez,
hogy bár a programban résztvevőként együttműködtek,
mégsem voltak hajlandók igazán tenni azért, hogy bármilyen lakhatási lehetőséghez jussanak. Ilyen ügyfelek
voltak azok, akik már annyira az intézmény részévé váltak, hogy mozgási, tevékenységi és munkaszervezési
módozataik csakis a Dózsa György út és környékére
koncentrálódtak. Ezek az ügyfelek nem ismertek mást,
csak a Lehel téri piac és a Dózsa György út környékét.
Ez oly mértékben gátolta „mozgásukat”, hogy csak kísérettel tudtak tájékozódni, amely gátolta tényleges motivációikat, munkába állásukat, lakhatási lehetőségeik feltérképezését és kiaknázását.
Mindemellett, a program megvalósítása során, az ellátásra szocializálódott pszichiátriai betegekkel, szociális
otthoni várakozókkal csak részlegesen tudtunk foglalkozni. Itt általában az intézkedések a szociális otthoni
várakozókkal, illetve azokkal az ügyfelekkel történt, akik elfogadták a pszichiátriai betegek otthonába való jelentkezést, s így őket ajánlani tudtuk a BMSZKI Beutaló
csoportjába. Azokkal az ügyfelekkel, akik viszont nem
akartak semmiféle elhelyezést, azoknál jelenleg is a
„tűzoltásos” kríziskezelés történik. Ők még jelenleg is bent vannak az éjjeli menhely ellátórendszerében (17 fő).
A visszailleszkedést elősegítő reintegrációs, első,
kísérleti programban a cél az ügyfelek intézményi elhelyezésből való kimozdítása volt. Arra számítottunk e
kísérleti program során, hogy ha sikeres a program, akkor az éjjeli menedékhelyünket új ügyfelek veszik majd
igénybe. Fontos információként jelent meg e szakasz
lezárásakor a lakhatási rendszerekbe történő kihelyezéskor (rokoni kapcsolatok felélesztésénél vagy albérleti,
munkásszállós rendszerbe való visszahelyezésnél), hogy
az intézményi „gondoskodó” élet után alapfeltétel, hogy
jelentős életmódváltozásnak és szemléletváltozásra kell
hangsúlyt fektetnünk. Sajnálatos tény, hogy ezt nem
mértük fel a teljesség igényével, így e téren hatékonyságunkat e tényező is csökkentette. Emiatt 2004. áprilisában 5 fő visszatérő ügyfelünk volt, aki ideiglenesen
kényszerült igénybe venni éjjeli menhelyünk szolgáltatásait. Ekkor segíttettünk e volt lakóinknak újabb lakhatási
lehetőséget találni. Két főnek nem sikerült, ezért őket a

II. visszailleszkedési programba csatoltuk be.
Nehezítő körülmény volt a kísérleti programban, hogy
az ügyfelek magát a szolgáltatást úgy értékelték - hatékony informális kommunikáció segítségével - hogy ezekkel a segítési formákkal a BMSZKI Dózsa Éjjeli
menhelyen megszüntetjük a férőhelyüket. Ez a lakók
közötti téves informális tézis, a program megismerésével
és a gyakorlat alkalmával okafogyottá vált. Így a II.
visszailleszkedést elősegítő reintegrációs program működtetése során már nagyobb bizalom és igénybevétel
jellemezte a program szolgáltatásait (a személyes szociális munkás segítséget, a célirányos csoportfoglalkozásokat, a kiköltözési támogatást, az utógondozást). A II.
program indításakor az ügyfélkör tehát már ismerte a
program szolgáltatási tartalmát és elérhetőségét. A II.
programban már többen vették igénybe a kiköltözési támogatásokat. Az előző kísérleti szakasz után levontuk a
tanulságokat, és a program tartalmi elemeit: az egyéni
esetkezelést, a csoportfoglalkozásokat, az utógondozásokat célirányosabb és strukturáltabb tartalmakkal módosítottuk. Különösen az életvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás fejlesztését volt szükséges átgondolnunk.
A két program tanulsága, hogy főként az alábbi kilépési
lehetőségek voltak a gyakori megoldási alternatívák:
Munkásszállás: elsősorban a kapcsolat nélküli, minimális jövedelmű, alacsonyabb megélhetési szintű
hajléktalan emberek vették igénybe. E csoport azért
igényelte a nagyobb közösséget , mert olvasatuk szerint egyedülállóként nem tudtak volna érvényesülni.
A kiköltözési támogatást igénybe vevők 46%-a munkásszállás célját vett igénybe.
Albérleti/bérleti rendszer: elsősorban a párkapcsolatokkal, vagy baráti kapcsolatokkal rendelkező ügyfeleket érintette. A kiköltözési támogatást 54%-ban
(al)bérleti céllal vették igénybe.
Ez nagyobb biztonságot jelentett az adott lehetőségek szerint. Gyakoriak voltak a kisebb volumenű kríziskezelések, valamint az életvitelükkel kapcsolatosan nagy odafigyelést és
segítséget kellett nyújtani.
A rokoni/családi rendszerbe viszszacsatolás viszonylag kisebb arányú volt,
ám az egyik leghatékonyabb lakhatási megoldást
jelentette (ennél a formánál az ügyfelek kiköltözési
támogatást nem vehettek igénybe). E megoldásnál
azt a problémát kellett kezelnünk, hogy az ügyfelek a
legapróbb együttélési probléma felbukkanására is
úgy reagáltak, hogy - megoldási alternatívaként vissza szerettek volna kerülni a Dózsa Éjjeli menhelyre (pl. könnyebb volt elköltözniük a családjuktól,
mint kompromisszumot kötni, vagy megbeszélni az
együttélés nehézségeket). Az ilyen helyzetekben mi
általában nem támogattuk a visszakerülési szándékot:
ügyfélszolgálatunkon és az utógondozás keretében a
konfliktuskezelés motivációját erősítettük.
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Kiköltözési támogatás
Kiköltözési támogatásunk biztosítása szorosan összefüggött a
Fővárosi Önkormányzat által biztosított „lakhatási támogatással”. A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a
hajléktalan személy legalább hat hónapja a főváros területén lévő hajléktalanszálláson lakjon és rendszeres jövedelemmel rendelkezzen; jövedelme, vagy a vele együtt költöző közeli hozzátartozó egy főre jutó havi jövedelme nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át; és
a várható lakhatási költségeknek a kérelmezőre jutó összege
meg kell haladja a jövedelme, vagy a vele együtt költöző közeli
hozzátartozók egy főre jutó havi jövedelmének 35%-át; egyben
a kérelmezővel gondozási szerződést kötő szociális munkás a
segély megállapítását javasolja.
Ezen kívül a kérelmező hajléktalan személytől albérleti szerződést vagy a leendő albérletre vonatkozó kalkulációt kérnek. A
problémát az jelenti, hogy a hajléktalan emberek a kauciót általában nem tudják kifizetni (2-3 hónapi albérleti díjat), ám addig
míg nem fizetnek, a főbérlő(k) sem készítenek albérleti megállapodást. A lakhatási támogatás további problémája, hogy nem
egy összegben fizetik ki a lakhatási támogatás összegét (hanem
havi részkifizetéseket alkalmaznak), így kevés esély marad az
ügyfeleinknek, hogy a kauciónak akárcsak egy részét is ki tudják fizetni ebből a támogatásból. Így a Fővárosi Önkormányzat
által biztosított lakhatási támogatás inkább lakásfenntartási
támogatásként funkcionál.
A Fővárosi Önkormányzat (Baross u. 126.) által nyújtott lakhatási támogatásra jogosult ügyfeleink zökkenőmentesen, szinte
kivétel nélkül fel tudták venni azt. Ehhez hozzátartozik, hogy a
kiköltözési részprogram indulása előtt ellátogattunk a Fővárosi
Önkormányzat Baross utcai információs irodájába, ahol ismertettük a program lényegét, és ezt követően már aktívabb kapcsolat alakult ki közöttünk. Ennek ellenére azt gondolom, hogy
szükséges egy BMSZKI munkatárs, aki az iroda és intézeteink
között rendszeres kapcsolatot tart, az aktívabb információáramlás elősegítése érdekében (ez a 2004. év második felében már
meg is valósult). A kiköltözési támogatási forma igénybe vételénél visszatartó tényező volt az a szabály, miszerint (a testi
épséget, életet veszélyeztető helyzetek kivételével) a résztvevők
egy évig nem vehetik igénybe a fővárosban működő hajléktalanszállásokat.

távozott az ügyfelek 4%-a. Az ismeretlen helyre távozott ügyfelek esetében nincs információnk arról, hogy ügyfelünk hova
távozott. Ez ügyben megkerestük a Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálatát, amely az utcán élő ügyfelek tartózkodási
helyét adatbázisban rögzíti, de nem jártunk eredménnyel. Megkerestük továbbá a fővárosban működő női hajléktalan szállásokat is, de itt sem kaptunk érdemi választ. Vélelmezzük, hogy az
ismeretlen helyre távozott lakóink ma vagy vidéken, vagy rokonaiknál, vagy számunkra ismeretlen helyen élnek.
A programban résztvevők közül (2003 decemberéig) 3 ügyfél
került vissza az éjjeli menhelyre (addig 14 ügyfél állt gondozásunk alatt). Fontos megjegyeznünk, hogy a rokoni rendszerekbe
és az albérletekbe történő eltávozások nagy része a program indulásától kezdődő másfél hónapban történt meg. Ennek alapján
úgy tűnik számunkra, hogy mozgósítani kell a lakókat annak
érdekében, hogy a még megmaradt erőforrásaikat, kapcsolati
tőkéjüket felhasználva, lakhatásukat rendezni tudják. A Dózsa
Éjjeli menhelyről eltávozó ügyfelek visszailleszkedést elősegítő
reintegrációs programban résztvevők részére lezárt utógondozást 37 ügyfél részére biztosítottunk. Jelenleg 24 főt utógondozunk.
BUDAI ERZSÉBET
vetazso@freemail.hu
FEHÉR BORÓKA - VÁLYI RÉKA:
EGY TANULMÁNYÚT TAPASZTALATAI
2004. novemberében a Focus Ireland nevű (Web-lapjuk:
www.focusireland.ie) dublini hajléktalan ellátó civil szervezet
meghívására egy hetet Írország fővárosában töltöttünk, hajléktalan ellátó intézményeket látogatva. A csoport a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központjának hajléktalan ellátó
intézményeiben dolgozó intézményvezetőiből és szociális
munkásaiból állt. Az út a Nemzeti Civil Alap támogatásával
jött létre. Ez a rövid beszámoló a kinti tapasztalatok zanzája,
az ír hajléktalanság rövid bemutatása.
Az írországi hajléktalanság okai, adatok
A hajléktalanság által leginkább veszélyeztetett csoportok
Írországban is elsősorban az intézményes ellátásból kikerülők: az állami gondoskodásban felnőtt fiatalok (az ügyfélkör 67%-a hosszabb-rövidebb időt állami gondoskodásban
töltött), a bentlakásos pszichiátriai intézmények leépítése
miatt utcára kerülő pszichiátriai betegek, a büntetés-végrehajtási intézményekből szabadulók. A gazdasági jólét fellendülése mellett egyre többek számára váltak megfizethetővé a könnyű és kemény drogok - az ír hajléktalan emberek között így nem annyira az alkoholizmus vezet a szenvedélybetegségek között, mint Magyarországon, viszont ott
több a drogfüggő életmódja miatt hajléktalanná vált személy.
A 90-es évek második felében növekedett a lakásprobléma.
Az olcsó piaci bérlakások díja felszökött a magas kereslet
(részben a nagyvárosok felé történő belső vándorlás, részben a kispénzű bevándorlók) hatására, sokak számára megfizethetetlenné vált, míg a lakhatási támogatások összege
csak 2004 során emelkedett annyira, hogy valós segítséget
jelentsen a rászorulók számára. Bár a dublini önkormányzatnak arányaiban több bérlakása van, mint a budapestinek,
a bérlakásra váróknak így is évekig kell várakoznia. (Ösz-

A kiköltözési támogatást igénybe vett ügyfeleinkről:
2003. november 3-tól 61 ügyfelünk részesült kiköltözési támogatásban, 4 lakónk viszont ezt nem vette fel, 6 ügyfelüknél megszüntettük a kiköltözési támogatás folyósítását, mert
megpróbáltak visszaélni a támogatással, 2 ügyfelünk pedig elhunyt. A kiköltözési támogatást, a visszailleszkedést elősegítő
I. programban 15 fő, a II. programban 46 fő vette igénybe.
A kísérleti program szakaszában 65 hajléktalan emberrel kezdtünk dolgozni, a II. programban újabb 38 fővel, összesen tehát
103 fővel. Az I. kísérleti programban 17 főt nem tudtunk motiválni, a II. programban 8 hajléktalan embernek nem tudtunk
eredményes szolgáltatást biztosítani, így közülük összesen 25en mozognak a hajléktalanellátó rendszerünkben.
A lakhatásra irányuló eltávozások (albérletbe, munkásszállóra,
illetve rokonokhoz, ismerőkhöz, szociális otthonba) a programba belevont ügyfelek 70%-át érintette. Jelentős volt (7%) az átmeneti szállásra történő elhelyezés. Az ügyfelek 17%-a budapesti éjjeli menhelyen áll gondozás alatt; nem rászoruló 2%
(lakástulajdonos voltak és kiadták albérletbe). Ismeretlen helyre
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szehasonlítási alapul: Írországnak mintegy 4 millió lakosa
van, ebből kb. 500.000 él Dublin városában, és további 1
millió ember a főváros vonzáskörzetében.)
Írországban kb. 5.000 hajléktalan személyt tartanak nyilván
(nem lakásban élő emberek, vagyis utcán, illetve szállást
nyújtó intézményekben lakók), ám a nem megfelelő lakáskörülmények között lakók és szociális bérlakásra várók együttesen mintegy 25.000 háztartást tesznek ki.
A „nem megfelelő lakás” írországi definíciója eltér a magyarországitól. Az egyedülállók számára megfelelő lakásban is gyakori a két szoba: nappali és külön alvóhelyiség,
de gyerekes párok esetében az is elvárás, hogy a külön hálószobáik legyenek a gyerekeknek és a pároknak. Ideiglenes lakástalanság helyzetébe kerülő családokkal utcán így
se lehet találkozni, őket nem krízisszállón, hanem olcsó
„Bed and breakfast”-ben (BB = éjszakai szállást és reggelit
nyújtó turistaszállón) helyezik el. Ez azonban csak ideiglenes (krízis) megoldás (a szobákhoz pl. csak fürdőszoba
„jár”, konyha vagy főzőlap nem), innen igyekeznek minél
hamarabb piaci albérletbe (önkormányzati lakhatási támogatással) vagy szociális bérlakásba helyezni a rászorulókat.
A BB-knél költséghatékonyabb megoldást jelentene egy
átfogó szociális bérlakás-építési program, mely az ügyfelek
szükségleteire is adekvátabb szolgáltatást nyújtana.
Az utcán, közterületen alvó hajléktalan emberek mutatói is
jelentősen eltérnek a magyarországitól. Dublinban mintegy
300 hajléktalan ember tölti a szabadban éjszakáit, ám legtöbbjük csak ideiglenesen, egy héten átlagosan három este.
A szabadban éjszakázó emberek sem elhanyagoltak, piszkosak
- a dublini utcai gondozó szolgálatok számára nem okoz gondot, ha egyik ügyfelüket a körzeti orvoshoz kell kísérniük, és
nem áll rendelkezésükre szállító autó: megállítanak egy taxit,
és avval mennek. Még sosem volt abból problémájuk, hogy a
taxis nem akarta volna vállalni a fuvart, mint ahogy az sem
fordult elő, hogy a hagyományos háziorvosi rendelő visszautasította volna a hajléktalan ember ellátását.

lépcső a krízis állapot: az egyén szembesül a hajléktalansággal, alvó- és nappali tartózkodó helyet kínálnak neki, és
kapcsolatba lép egy szociális munkással, aki segít neki továbblépni. A második lépés a stabilizálódás, a megoldáshoz mind közelebb és közelebb kerülés. A harmadik fázis a
letelepedésre és az új otthon megtartására koncentrál. Kialakult utógondozási rendszert működtetnek.
Külön szolgáltatásokat hoztak létre egyedülállók és családos hajléktalan emberek, a 25 év alatti fiatal korosztály és
az érettebb felnőtt korosztály számára. Működtetnek nappali és éjszakai ellátásokat; átmeneti szállóikon 24 órán keresztül lehet benntartózkodni.
Érdekesnek találtuk, hogy mekkora hangsúlyt helyeznek a
fiatal hajléktalan (vagy a hajléktalanság szempontjából veszélyeztetett) emberekkel való foglalkozásnak, s azt is, hogy külön
intézményeket működtetnek a különböző korosztályok számára.
Nem csak a 25 év alatti fiatal felnőttek esetében működik külön nappali melegedő, hanem a 12-18 éves korosztályú
„csellengőknek” is létrehoztak biztonságos nappali tartózkodást lehetővé tevő klubszerű intézményeket. Ugyanakkor Írországban nem működik a volt állami gondozott fiatalok számára utógondozó szerű ellátás, tehát róluk is a hajléktalan ellátó
rendszernek kell gondoskodnia.
Azt is meglepődve hallottuk, hogy a Dublinban üzemelő
három utcai gondozó szolgálat nem terület szerint osztotta
fel a várost, hanem az ügyfélkör speciális szükségleti szerint: a Focus Ireland dolgozói a drogos utcai ügyfeleket látogatják, egy másik szervezet az alkoholbetegekre, egy
harmadik pedig a prostituáltakra specializálódott. A három
szervezet folyamatos kapcsolatban áll egymással, és havonta egy alkalommal együtt járják az utcákat, nehogy valaki
elvesszen a három szervezet között. A helyi időjárási viszonyoknak megfelelően elsősorban nem meleg ruhát, hanem
esőkabátot és esernyőt adnak az ügyfeleknek.
A szolgáltatásokról a főbb információkat a következő oldalon olvasható táblázat foglalja össze.
Mint látható, Dublinban olyan ellátások is becsúsznak a
hajléktalan ellátó intézmények felelősségi körébe, melyeket
nálunk másik rendszer (pl. gyermekvédelmi) fed le. Ilyen
pl. a nappali melegedőkben működő bölcsőde a családos
szállók ügyfelei számára - a hagyományos bölcsődékben egyrészt kevés
a férőhely, másrészt
a szolgáltatás térítési díja sokak számára túl magas. Másfajta ellátásokra
viszont
nem jött létre külön ellátórendszer, ilyen pl. a
hajléktalan emberek egészségügyi ellátása, melyről a civilek
számára is igénybe vehető orvosi
hálózat gondoskodik.
2004-től a szervezet a hajléktalanná válás megelőzésével is foglalkozik, lakhatási programot indít és segíti a
bérlőket, hogy megtarthassák lakásaikat.
A fent felsorolt sokszínű program mellett a Focus Ireland

Házigazdánk, a Focus Ireland
A Focus Ireland, a hajléktalan emberekkel foglalkozó, egyik legnagyobb nonprofit szervezet Írországban. Jelszava
szerint: „Minden embernek joga van egy helyhez, amit az
otthonának nevezhet.” Ennek érdekében minőségi szolgáltatásokat nyújtanak, kutatásokat végeznek és politikai ajánlásokat fogalmaznak meg.
Az elmúlt években folyamatosan bővítették szolgáltatásaikat a hajléktalan emberek változó szükségleteinek megfelelően. Mivel a hajléktalanok csoportja rendkívül összetett,
minden alcsoportjának sajátos
szükségletei vannak. Ezt
szem előtt tartva indították el
újabb és újabb programjaikat,
ezáltal egy nagyon széleskörű
ellátórendszert alakítva ki.
Ennek elemei:
• Krízis ellátások
• Átmeneti ellátások
• Hosszú távú lakhatást
biztosító ellátások.
Az egyes elemek egymásra épülő lépcsőfokok. Az első
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„Hova forduljak?” - KRÍZIS ELLÁTÁSOK
Célcsoport

Ellátás

Leírás

Közterületen tartózkodó Utcai Gondozó Szolgálat Utcai munka: - bizalomépítés - segítenek az emberek(Outreach Service)
nek elkerülni az utcáról - hálózsákot, zoknit osztanak
hajléktalan emberek
Alacsony jövedelmű
hajléktalan vagy veszélyeztetett személyek
Felnőttek
(25 éven felüliek)
Fiatalok
(12-18)

Szociális konyha és
Információs Iroda
Felnőtt programok
Nappali melegedő
(Drop-in Centre)

(18-25)

Nappali melegedő

(16-25)

Képzés program
(Spokes Programme)

(16-21)

Átmeneti szálló
(Hostel)

(16-18)

Krízis szállás

Alacsony küszöbű ellátás: - nappali melegedő - képzés
és társas tevékenységek
- esetvezetés - étel - zuhanyozás - képzések - rekreáció ajánlás intézmények felé
- esetvezetés - étel - zuhanyozás - rekreáció - ajánlás
intézmények felé
- CV írás - álláskeresés - tréningek (pl. számítógépfelhasználó)
Szállás lehetőség droghasználó fiatalok számára: szociális és mentális támogatás - orvosi és rehabilitációs
ellátások felé közvetítés
- szociális és mentális támogatás

Nappali
gyermekellátás

Alacsony küszöbű ellátás: - segítség - üvegfestés
(szülők számára is!) - dráma - reflexológia - bölcsőde Iskolatárs Program - házi feladat klub
Alacsony küszöbű ellátás: - meleg ebéd - játék - fejlesztés - beszédterápia

Családtámogató
Program

- kapcsolatba lépés a sürgősségi szállásokon élő családokkal - hosszú távú lakhatáshoz juttatni a családokat

Család Program
(nappali ellátás)

Családok

Alacsony küszöbű ellátás: - információ - támogatás olcsó étel - ajánlás intézmények felé

Átmeneti szálláslehetőség: - esetvezetés - segítség a
továbblépésben - támogatás - gyermekellátás - házi feladat klub - reggeliző klub és kávézó - Iskolatárs Program
„Felkészítés a változásra” - ÁTMENETI ELLÁTÁSOK
Krízis szállás

Fiatalok
(18-25)

Utógondozó program
- esetvezetés - támogatás - segítség a továbbköltözésben
Lakhatási program fiata- háztartási ismeretek (költségvetés, főzés) - gyermekloknak (sok volt állami
gondozás
nevelt)

Egyedülálló és
párkapcsolatban
élő felnőttek

Átmeneti szállás
programok

- esetvezetés - támogatás - segítség a továbbköltözésben
- háztartási ismeretek (költségvetés, főzés)

Családok

Átmeneti szállás

- esetvezetés - támogatás - segítség a továbbköltözésben
- háztartási ismeretek (költségvetés, főzés) - gyermekgondozás - Iskolatárs Program - házi feladat klub

„Letelepedés” - HOSSZÚ TÁVÚ LAKHATÁSI PROGRAMOK
Egyedülálló és párkapcsolatban élő felnőttek
Családok
Mindenki

Hosszú távú
lakhatás
Hosszú távú
lakhatás
Közösségi Lakhatás
Segítő Szolgálat

Támogatott lakhatás: - segítség - támogatás - csoportmunka
Támogatott lakhatás: - segítség - gyermekgondozás házi feladat klub
Segít az új lakás fenntartásában: - segít a bebútorozásban - támogatás

másik profilja a kutatás.
Az utóbbi években kutatási téma volt
a társadalmi
kirekesztés
és a hajléktalan emberek táplálkozása, a lakhatási politikák elemzése, valamint
az állami gondozásból kikerülő fiatalok helyzetének idősoros
elemzése.
Szolgáltatásaik megtervezésekor
saját kutatási
adataira támaszkodnak
- így született maga a
szervezet is.
Az alapító,
Stanislaus
Kennedy nővér, kutatást
végzett Dublinban hátrányos helyzetű nők körében, s az eredmények
sarkallták a
Focus Ireland
megalapítására és - hajléktalan nők
számára - az
első komplex
ellátást nyújtó központ
megnyitására. Ezt a gyakorlatot
a
mai
napig

folytatják, s új programot csakis megalapozott elméleti háttérrel indítanak be. Kutatásaik során együttműködnek egyéb civil
szervezetekkel. Mindezek mellett a szervezet fontosnak tartja a szociálpolitika formálását. Úgy vélik, pozitív hatással bír a lakás,
az egészség- vagy akár az oktatáspolitikára az, ha ügyfeleiknek és munkatársaiknak a hajléktalanság okaival és kezelésével kapcsolatos észrevételeit a szociálpolitika kulcsszereplői felé továbbítják. A kormányzat minden évben egy ún. „Szociális Akcióterv”-et készít, mely összeállításához a civil szervezetek segítségét is kérik. Ilyenkor összehívják az ellátó szervezetek és a szakpolitika képviselőit, hogy közösen gondolkodjanak az ellőttük álló feladatokról, átbeszéljék a törvényben szükséges és javasolt
változtatásokat, és meghallgassák az ellátók észrevételeit, javaslatait.
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FELHÍVÁS

MI TÖRTÉNT A 3 SZ ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN?

A MAGYAR SZEGÉNYSÉGELLENES HÁLÓZAT
MUNKACSOPORTJAIBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

(2005. február 25.)

A Magyar Szegénységellenes Hálózat 2005. március 5én tartotta munkacsoport-alakító szemináriumát, 17 hálózati tagszervezet részvételével. A szeminárium célja
olyan munkacsoportok létrehozása volt, amelyek elősegítik a 2004. április 2-án létrejött Magyar Szegénységellenes Hálózat közös szándéknyilatkozatban foglalt céljainak hatékonyabb megvalósítását.
A szeminárium első részében a résztvevők az Európai
Szegénységellenes Hálózat (EAPN) munkatársai (Fintan Farrell, igazgató; Ludo Horemans, alelnök; Claire
Champeix, szakértő) mutatták be a szervezet munkacsoportjainak tevékenységét, működését, céljait és az egyes
munkacsoportok által elért eredményeket. (Az előadások PowerPoint prezentációi angol és magyar nyelven
is letölthetők a:
http://www.3sz.hu/browse.php?frm_id=806 linkről).
Az előadásokat követően, a magyar hálózati tagok workshop-okban kezdték el a magyar munkacsoportok felállítását, a munkacsoportok alapvető feladatainak, működési
kereteinek meghatározását. 3 munkacsoport létrehozásáról
született döntés:
Társadalmi Kirekesztés Elleni Munkacsoport
Kapcsolattartó: GAZSI ADRIENN
tel: 06/30/286-7051
email: jogklinika@freemail.hu
Foglalkoztatási Munkacsoport
Kapcsolattartó: SIMON JÓZSEF
tel: 06/1/202-6593;06/30/400-3623
email: civil.foglalkoztatas@chello
Strukturális Alapok Munkacsoport
Kapcsolattartó: DANDÉ ISTVÁN
tel: 06/72/514-104
email: civil@ddrfk.hu

Beszámoló az előző elnökségi ülés határozatainak
végrehajtásáról:
= A Regionális Fejlesztési Tanácsokkal kapcsolatos tárgyalások eredményeképpen a minisztérium hét régiós szakértőjével létrejött a kapcsolat.
= A 3Sz legutóbbi nyílt levele két kérdést érintett: a társadalom
statisztikai adatok felhasználását valamint a Nemzeti Fejlesztési
Tervvel kapcsolatos aggodalmakat. Hallgató Évától megérkezett
a módosított koncepció a Szociálpolitikai Tanács rendszeréről.
Regionális szinten a civil és az állami szereplők egyenlő arányban lesznek jelen a Szociálpolitikai Tanácsokban, az országos
szinten való jelenlét már a delegálás függvénye.
= A 3Sz közgyűlése április 29-én lesz a Hotel Venturában.
= A Szociális Munkások Kamarája zöld utat kapott, szeptemberre a Parlament elé kerülhet a törvényjavaslat.
= Az NCA Együttműködési Kollégiumának hamarosan kiírandó pályázatai között lehet támogatást kérni szakértői háttér
biztosítására a Regionális Fejlesztési Tanácsok munkájában
résztvevő civil képviselők munkájának segítésére.
2004-es szakmai beszámoló és költségvetés:
= A 3Sz két fő feladata továbbra is a szakmavédelem és a
hang szerep.
= Elgondolkodtató mi történik monitorozás ügyben. Meg
kellene kérdezni a szociális munkásokat arról, hogy:
• Milyen tapasztalataik vannak a kormány új intézkedéseivel kapcsolatban?
• Milyennek látják a szegények helyzetét?
Egyebek:
= Az Etikai Kódex a következő alkalommal kerül az elnökség elé.
= Az Etikai Kollégiumba tagot mindezidáig nem delegáló
szervezetek figyelmét fel kellene hívni a mulasztásra.
= Részletes beszámoló hangzott el a hajléktalan-számlálásról, illetve a nyilvánosságra került adatokkal kapcsolatos problémákról.
= Megjelent a Dzsumbujisták című könyv. (Lásd: 22.old!)
= A Közgyógyellátás rendszerének átalakításáról a minisztériummal folytatandó konzultációban a 3Sz is részt vesz. (4 fő)
A következő elnökségi ülés időpontja:
2005. március 25. Helyszíne: Liliom utca

A magyar hálózat munkacsoportjainak feladatai:
A munkacsoport saját szakmai területén
információt ad az érintett szervezeteknek, személyeknek (nem tanácsadás)
az érintettek véleményét kéri és gyűjti
az adott szakterülethez kapcsolódó aktuális
információkat, adatokat gyűjti és rendezi
2. Állásfoglalás, nyomásgyakorlás - „civil kontroll”
„Az írott szó a legjobb eszköz” elve alapján:
kommunikáció a média felé, a döntéshozók
megszólítása elsősorban állásfoglalásokon
keresztül
3. Közvetítő szerep
A hazai helyzetből adódó problémák közvetítése az EAPN felé
Az EAPN megfelelő munkacsoportjai által
meghatározott feladatok megvalósításában
való aktív részvétel.

EZ LENNE A SZTENDERDIZÁCIÓ (?)

1.

A munkacsoportok megalakulása még nem zárult le,
mindhárom munkacsoport nyitva áll a csatlakozni kívánók előtt.
21

HAJLÉKTALAN - HÁLÓ
.
- I Elkészült a TÁMASZ I. kötete
Z
(2005), amely a fogyatékkal élő és
AS
M
krónikus betegségben szenvedő emberek
Á
T

számára legfontosabb közérthető jogszabályokat tartalmazza. A Csupaszívek Társaságának kiadványa az Egyesület központjában, az 1068 Budapest, Király u. 82. 1/2. em. 6-ban kapható.
Megrendelhető: a downe@axelero.hu mail-címen, a
fenti címen, illetőleg faxon a 06-(1)-413-1939-es számon. A kiadvány az Egyesület tagjai számára ingyenes, bolti ára: 1.000,- Ft + postaköltség. Személyesen
is átvehető a Király u. 82-beli fejlesztő központban
hétfőn 9-11-ig, kedden 11-1, szerdánként 4- 1/2 6-ig,
csütörtökön 4-6-ig. Korlátozott számban kaphatók
még a további - ingyenes - kiadványaink is:
Korai fejlesztő szolgálatok Magyarországon;
Tájékoztató a Budapesten és környékén élő értelmi és halmozottan sérült emberek és családjaik
számára.
CSATÓ ZSUZSA
a Csupaszívek Társasága
(a Down Egyesület jogutódja)
A szülők számára ingyenes számunk: 06/80/203-993

Utcai melegedő rostélyok (Vasárnapi újság, 1906)

A ReFoMix Kht 2003. évi
gazdálkodásának legfontosabb adatai:
A ReFoMix Kht-nak közhasznú- és vállalkozási
tevékenységből származó összes bevétele 183.757
eFt volt, mellyel szemben 180.411 eFt összes ráfordítás merült fel. Így a tárgyévi vállalkozási
eredmény az elmúlt év adatai alapján -1.251 eFtot, míg a tárgyévi közhasznú eredmény 4.597 eFtot tett ki. Az eszközök és források értéke 2003.
évben egyaránt 54.176 eFt.
A ReFoMix Kht gazdálkodása a következő célok
megvalósulása érdekében történt: hajléktalan személyek és otthontalan családok gondozása, iletve
hajléktalan személyek rehabilitációs célú foglalkoztatása.

KECSKÉS ÉVA: DZSUMBUJISTÁK
A Szociális Szakmai Szövetség kiadásában jelent meg Kecskés Éva: Dzsumbujisták című könyve, amelynek bemutatójára
2005. február 15-én került sor a Szociális Szakmai Szövetség
nagytermében. A kötetet Ambrus Péter szociológus, Ferge
Zsuzsa szociológus és Szántó Kata a Dzsumbuj Help vezetője ajánlotta a leendő olvasók figyelmébe.
Ferge Zsuzsa több szempontból is rendkívülinek nevezte a
megjelent kötetet, melynek sajátossága abban áll, hogy ritka a
magyar szociográfiában, hogy megismételnek egy kutatást,
meglehetősen érdekes mindaz, ami lemérhető az utolsó húsz
év változásaiból. A könyv szomorú tanulságaként mutatott rá,
hogy „akik beszorulnak a szegénységbe azok egyre szegényebbek, egyre keservesebben élnek, és a kirekesztésnek ebben az összefüggésben komoly súlya van.” „A könyv megjelenése ünnep, egyrészt mert tudósítás ugyanarról a telepről
húsz év elmúltával, másrészt ünnep azért, mert a szociális
munkának nem sok ünnepelni valója van önmagával kapcsolatban” - folytatta. „Az elmúlt tizenöt évben szakmailag elismert hivatás lett a szociális munka, de a társadalom tudatában
már kevésbé elismert és az elismertsége anyagilag, nem túl
nagy. Kecskés Éva könyve kiemelkedően fontos a tekintetben, hogy bele lehessen tekinteni abba a munkába, amit egy
szociális munkás végez: amit tanul, az mindig ott van a háttérben, mégis mindig a perchez kell alkalmazkodni, itt minden
pillanatban résen kell lenni, meg kell újulni, fantázia és humor
kell hozzá.”
„Ezt a könyvet nem csak azért szeretem, mert ha akarom szociográfia, ha akarom szociális munka leírás, ha akarom tankönyv, azért is, mert jó olvasni: szemléletesen mutatja be a
mindennapokat körüllengő reménytelenséget; érzékelteti,
hogy nehéz elkezdeni és nehéz befejezni az ottani munkát. Ami a Dzsumbujban történik, azt csak úgy lehet elviselni, ha
tudjuk, hogy emberből vagyunk. Az események feldolgozásához tudósnak is kell lenni, embernek is kell lenni és humor is
kell hozzá”– mondta Ferge Zsuzsa.
Ambrus Péter elmesélte, hogy őt olvasás közben az élmény
friss és elfogulatlan jellege ragadta meg. Utalt arra, hogy a
munka nem általánosít, és nem von le tudományos következtetések, mégis egy sor általánosítható tapasztalatot tartalmaz.
„Ez a telep már nem az a telep, amelyről én írtam” – emelte ki
Ambrus Péter. Az eltelt időben a Dzsumbuj nem egy szegénytelep-kövület már; az átmeneti szegénytelepből egy befulladt,
gettósított cigányteleppé vált. Ez a könyv elsősorban a szerzőről – egy szociális munkásról – szól, igazán sokat lehet tanulni belőle.”
Szántó Kata rámutatott, hogy a dzsumbujisták kifejezés nemcsak az ott élőkre vonatkozik, hanem mindenkire, aki a teleppel kapcsolatba kerül, tehát az ott dolgozó szociális munkásokra is. Az itt élőket számos hátrány éri: ha megmondják a
lakcímüket, ezzel már olyan hátrányba kerülnek, amit nem
tudnak kompenzálni a viselkedésükkel, a modorukkal, a megjelenésükkel.
Kecskés Éva elmondta: „Ennek a helynek vonzása van, jó ott
dolgozni. „A könyv rólam is szól, mert a szociális munkáról,
a szociális munkásokról mindenféleképpen akartam írni.” –
folytatta. Zárszóként a szerző megköszönte a segítséget a Soros Alapítványnak, a Szociális Szakmai Szövetségnek és mindenki másnak, aki segítette a könyv megszületését.
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Tarnabod: (gyakorlatban) PRO – (elvben) KONTRA
Forrás: SzocHáló - Rácz Attila

kező csoport megjelenése hogyan befolyásolhatja egy évszázados szokások által meghatározott - helyi társadalom életet és a környező települések sorsának alakulását.
Hozzátette: Budapestről felelőtlenség a tendenciákba,
trendekbe beleavatkozni; mert az így elindított folyamatok akár az esetleges lassú felzárkózás gátjává is válhatnak.
Az elmondottakra reagálva a miniszteri biztos leszögezte:
a kezdeményezés valóban mikro-szinten keresi a megoldást, de mindez törvényszerűen nem mond ellent a makro-folyamatoknak. Elismerte: őt a programban a 20 hajléktalan család azonnali beavatkozásért kiáltó sorsának
rendezése vezette, amelynek során - mint fogalmazott praktikus problémákra kerestek praktikus választ; szükségképpen a beilleszkedés minimális esélyét sem bíró
egyén, illetve a család - és nem az absztrakt elméletek szintjéről indulva ki.
Ladányi János - aki az aprófalvak problémáinak helyi
szintű rendezése mellett érvelt - a beszélgetés során többször is hangsúlyozta, hogy nem a húsz család tarnabodi
boldogulása és a konkrét projekt megvalósulása ellen
van. Sokkal súlyosabb problémának tekinti, hogy nincs
átfogó kormányzati program a 30 ezer magyarországi
hajléktalan helyzetének rendezésére. A projekt gazdasági
irracionalitását megfogalmazó kételyek és aggályok mellett a komplex program meglétét hiányolta a beszélgetésbe bekapcsolódó Horváth Aladár is. A Roma Polgárjogi
Alapítvány elnöke szerint a tarnabodi befogadó faluval
kapcsolatban a legfőbb gond éppen az, hogy nem civil
programként valósul meg, hanem egy világos, átfogó
koncepció helyett.
A beszélgetés során a jelenlevők egyébként többé-kevésbé egyetértettek abban, hogy elsősorban az elhibázott
kormányzati és minisztériumi kommunikáció okozta a
média torzításait és a közbeszédben is megjelenő alaptalan félelmek sorát a befogadó faluval kapcsolatban. Talán
határozottabban kellett volna elmondani, hogy ez csak
egy program a sok közül, - vélekedett Ladányi János. A
program - kétes kimenetelű - modellkísérletnek tekintendő, amely egy év múlva mintává válhat, - hangsúlyozta
Vecsei Miklós.

A közbeszédbe "befogadó faluként" bevonuló Tarnabod
esetéről és a hajléktalanság megoldásának lehetséges
stratégiáiról beszélgettek a Roma Polgárjogi Alapítvány
szervezésében megrendezett "Roma Café" résztvevői
2004. november 18-án.
A hajléktalan családok Tarnabodra költözésének lehetővé
tétele markáns szemléletváltást tükröz, - kezdte a beszélgetést és az érvek, ellenérvek sorozatát a befogadó falu koncepcióját jegyző Vecsei Miklós. A szociális tárca hajléktalanügyi miniszteri biztosa szerint ugyanis a jelenlegi ellátórendszer jóval többet költene a - költözés előtt álló - húsz
család helyzetének átmeneti, tartós megoldást nem nyújtó
kezelésére, mint amennyiből a program kivitelezhető. A
konkrét lépéseket illetően elmondta: lakóházakat vásárolnak, lehetővé teszik a háztáji gazdálkodást, rendbe teszik a
futballpályát és decembertől újra üzemel a mozi Tarnabodon; a megvásárolt busz segítségével pedig megoldják az
ingázást a közeli munkahelyekre és a középiskolába. A
részleteket illetően Vecsei kifejtette: a négyfős családokkal
külön-külön szerződést kötnek, amelynek alapján a lakásokat bérletbe kapják meg. Eddig egyébként öt - köztük két
roma - család kiválasztása történt meg.
Közel sem látja ennyire optimistán a kialakult helyzetet
Ladányi János, aki a hajléktalanok aprófalvakba költöztetetését alapvetően elhibázott és elfogadhatatlan koncepciónak tartja. A szociológus szerint ez a megoldás nem jelent
mást, mint a fővárosban felgyülemlett szociális problémák
"exportálását" olyan kistelepülésekre és térségekbe, amelyekben amúgy is kiugróan magas a munkanélküliek, az
iskolázatlanok és a romák aránya. Hozzátette: miért szükséges ehhez a problémahalmazhoz még a hajléktalan családok megoldatlan gondjait-bajait is hozzátenni? Számára az
sem világos igazán, hogy mi indokolja bárki visszatérésének az elősegítését oda, ahonnan korábban - a megélhetés
ellehetetlenülése miatt - mindenki éppen eljött? Ladányi
szerint az elképzelés ezzel a makrofolyamatok logikáját
hagyja figyelmen kívül; továbbá nem gondolja végig azt
sem, hogy egy nagyszámú, helyi gyökerekkel nem rendel-

FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan
informáltak legyenek, mint Te? Hogy szakmai
téren félszavakból is megértsétek egymást?
FIZESS ELŐ A HÁLÓ-RA!
250.-FT/HÓ X 12 HÓ = 3.000,-FT/ÉV
Előfizetési feltételek a 16.oldalon!
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HAJLÉKTALAN - HÁLÓ
KIADJA: Szociális
Szakmai Szövetség
1094 Budapest,
Liliom u. 8.
tel.: (1) 216-2866
e-mail:
3sz@interware.hu
Web: www.3sz.hu
E SZÁM
SZERKESZTÉSÉBEN
KÖZREMŰKÖDÖTT:
Eszik Zoltán,
Farkas W. Attila,
Gosztonyi Géza,
Juhász Mihályné,
Karmazsin Eszter,
Márkus Krisztina,
Márton Izabella,
dr. Sziszik Erika,
Szoboszlai Katalin
E SZÁM felelős
szerkesztője:
VARGA SÁNDOR
FŐSZERKESZTŐ:
GOSZTONYI GÉZA
NYOMDAI
KIVITELEZÉS:
Grafit Public Kiadó
www.grafitpublic.hu;
e-mail:
info@grafitpublic.hu
ELŐFIZETHETŐ: a
postai kézbesítőknél,
az ország bármely
postáján, Budapesten
a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a
Központi Hírlap
Centrumnál
(Bp.,VIII.Orczy tér 1.
Tel: 06 1/477-6300;
Postacím: Bp.1900)
Előfizetésben terjeszti
a Magyar Posta Rt.
Hírlap Üzletág.
További információ:
06 80/444-444;
hirlapelofizetes@
@posta.hu
TÁMOGATÓINK:
IFJÚSÁGI, Családügyi ,
Szociális és Esélye
Esélyegyenlőségi
téri
ri-gyenlőségi Minisz
Miniszté
um + Fővárosi Szoci
áSzociá
lis Közalapítvány

24

