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A TARTALOMBÓL:
Szilágyi Gyula: Párhuzamos futószalagok
3. oldal
„A hazai társadalom a szociális szférában két futószalagot működtet: az egyik három műszakban gyártja a veszteseket, a másik
pedig - hasonló kapacitással - gondoskodik azok képzéséről, akik e veszteseket majd visszasegítik a konform világba. Ügyes.”
Gosztonyi Géza: Döglött ügyek?
6.oldal
„Ezek az ügyek világító fáklyaként jelzik az eseti szociális munka határait, és azt üzenik nekünk, hogy társadalmi bajokat
nem elegendő egyedi esetként, egyéni szinten kezelni. Túl kell lépnünk saját szakmánk klasszikus kompetencia-határain.”
Sánta Hajnalka: Haza-fele (avagy a hajléktalan létből történő kiilleszkedés egy lehetséges alternatívája Dunaújvárosban) 7. oldal
„A mi munkánk kezdetben nehezebb volt azáltal, hogy meg kellett küzdeni, alkudozni az előítéletektől terhes lakástulajdonosokkal, és ehelyett egyszerűbb lett volna egy „munkásszálló-szerű” magánszállót bérelni, de ennek eredményessége
- éppen a kiléptetés szempontjából - sokkal kétségesebb lett volna.”
Sütő Csaba: A Hajszolt Egyesület tevékenységének összefoglalója
12. oldal
„A kevésbé kiérlelt, kapacitási és egyéb szakmai szempontok miatt meggondolatlan fejlesztési lehetőségek (magintézmény
+ utcai munka nagymértékű fejlesztése + külső férőhelyek) egy bizonyos ponton túl megálltak, mintha kifulladtak volna.”
Sajtóközlemény a kilakoltatásról < www.azutcaembere.net >
”A rászoruló emberek kilakoltatása a legostobább és legembertelenebb lakásmegoldás.” (Ferge Zsuzsa)

13. oldal

Szockafé: A biztos kezdet program (Kis Balázs)
„Voltaképpen mi is a „Biztos Kezdet modell-program”: intézmény, lehetőség, filozófia, vagy módszer?”

13. oldal

Jana Keketiová és Hermina Mareková: Szociális munkás képzés Szlovákiában
15. oldal
„Az erkölcsösség alapja az ész és az érzelem, s mivel „az érzelem vak, az érzelmeknek ésszel, tudással kell világítanunk“.
Cseri Péter: Másfél millió forintos hálapénz három évtizedért
”Harminc évig volt Pusztaszabolcson háziorvos Kiss János, aki soha nem fogadott el hálapénzt. Hálás betegei
- közadakozásból - megváltották számára az idősek otthonába szóló beugrót, amikor már erre se volt pénze.”
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18. oldal
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BEKÖSZÖNTŐ
Most, hogy ezeket a sorokat írom, távol a lakásomtól, próbálom összegyűjteni életemnek azon tapasztalatait, ami az otthonhoz,
házhoz kapcsolódik. Hála Istennek soha nem kellett igazán megélnem a földönfutó, hajléktalan, hontalan helyzetét.
Egy alkalommal fordult elő fiatal koromban, hogy Hódmezővásárhelyen lekéstem az utolsó vonatot is. Szerencsére nyár volt, de
nagyon szenvedtem az alatt a pár órahossza alatt, míg jött a hajnali vonat. Próbáltam én pihenni a padon, de nagyon törte a derekam.
Nem volt mivel betakarózni, fáztam.
Ehhez az élményhez próbálom képzeletben hozzáadni azt, mit érezhet embertársunk, akinek nincs hol álomra hajtani fejét. Nemcsak hogy pillanatnyilag nincs, de remény sincs arra, hogy valaha is normálisnak nevezhető, családi körülmények között éljen. Elveszítette lakását, szertefoszlott az „Otthona”, még a reménye is kimúlt. Fájnak az izületei, ég az arca, kábult a kannás bortól, életkedve sincs.
Kutatók, gondolkodók azt mondják, hogy az ember hajléktalanná válhat akár már az anyja méhében, mert a hajléktalanság nem
csak lakásnélküliséget jelent, hanem egy kialakult mentalitást, életformát. Azok kerülnek ebbe az örvénybe, akiknek nincsenek igazi
emberi kapcsolataik, akik nem tudják kiszámítani egy-egy döntésük következményeit. Mindenki elhagyja őket, mindenkit kizárnak
lelkükből, magukra maradnak. Ebben az állapotban bekerülnek viszont egy olyan „közösség”-be, ahol sajátos törvények uralkodnak.
Leggyakrabban jelen van a kérlelhetetlenség, időnként a szolidáris viselkedés.
Amennyire a hajléktalan ember reményvesztett, olyan mértékben idealista az, aki segítségére kel. Tudja, hogy statisztikailag ezrelékekben fejezhető ki azok száma, akik hajléktalanságuktól egyszer megszabadulnak, mégis mindenkit úgy kezelnek, mint aki pillanatnyilag rossz helyzetben van, de ez átmeneti állapot, innen fel lehet kelni. Mert nem tudják ki az az „ezrelék”. Példák vannak. Teljesen kiszámíthatatlan kiben érik meg az elhatározás: ezen a helyzeten változtatni akarok. Ez az első lépés. A második a kitartás.
Sokan vannak, akik megteszik az első két lépést, de a teljes megoldás olyan messze van – érzésük szerint – hogy a kis összegyűjtött
pénz a „becsület alá süllyed”.
A szociális munkások szolidaritást vállalnak. Néha hasonulnak is az erős empátiával. Meg is kapják a „megbecsülést”. A társadalom egyik fele úgy értékeli munkájukat, ahogy a hajléktalan emberekről gondolkozik. Így kerülünk mi is a perifériára. Az összes hasonló végzettségű ember közül szinte az utolsó sorba, a megbecsültség szempontjából.
Ezért emelek szót a hajléktalanok és segítőik érdekében. Ideje lenne már magasabb és alacsonyabb szinten egyaránt helyére tenni
gondolatainkat!
VARGA SÁNDOR
< ave98@fibermail.hu >
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SZILÁGYI GYULA:
PÁRHUZAMOS FUTÓSZALAGOK

mezhető, testbeszédük meghatározó elemei a felvont váll,
a széttárt kezek és a legyintés.
Sz. Ágota: Ötvennégy éves, érettségizett, rokkantnyugdíjas. Paranoid skizofrénia miatt munkaképességének 67
százalékos csökkenését állapította meg a szakértői bizottság. Szülei külkereskedők voltak. A hetvenes évek elején
tartós kiküldetésben Svájcban tartózkodtak, Ágota akkor
velük lakott: 1972 és 74 között Svájcban, majd Németországban volt orvostanhallgató. A szülők 1974 végén autóbalesetben életüket vesztették, a halálukat követő évben
jelentkeztek Ágotánál betegségének első tünetei. Évhalasztás, kórházi kezelés, újabb évhalasztás, aztán az egyetemi tanulmányok megszakítása. Ágota 1981-ben jött haza, bankszámláján kétmillió forinttal (svájci frankban).
Megpróbált lakást venni, de jogi ügyekben teljesen tájékozatlan volt, betegsége is egyre jobban akadályozta mindennapi életét. Először szállodában, aztán olcsó szállodában,
végül lepusztult albérletekben lakott. Mikor a pénze elfogyott, gyermekkori ismerősöknél, régen látott, távoli rokonoknál húzta meg magát, majd 1994-től a hajléktalanellátó
rendszer vendége. Négy éve már az említett Módszertani
Szociális Központ éjjeli menedékhelyén tölti éjszakáit.
Rokkantjáradéka - ami tulajdonképpen csak rendszeres
szociális segély - havi 25 ezer forint körül van, munkaviszony hiányában ennél nagyobb összegre nem jogosult. Évente egy-két alkalommal erőt vesz rajta a téboly: hangos
lesz és rendkívül agresszív. A központ ügyeletes orvosa ilyenkor futva érkezik, Ágota kap egy nyugtatóinjekciót, a
mentősök már ismerik, tudják, melyik pszichiátriára kell
szállítani. A szociális otthont elutasítja, valamiféle zárt intézetnek képzeli, ahová becsalogatják a gyanútlan öregeket, aztán egy életre becsukódik mögöttük a kapu. Alkoholt nem iszik, erős dohányos.
A szociális munka dokumentációjában az utolsó bejegyzés
időpontja: 2007. március. E szerint az "ügyfél" vállalja,
hogy aktívan részt vesz leszázalékolásának újraindításában, segítője pedig vállalja, hogy elvégzi az ezzel kapcsolatos adminisztrációt. Ágota ugyanis nem jelent meg az esedékes felülvizsgálaton, s így megvonták tőle a segélyt.
Az újraindított procedúra valószínűleg kedvező eredményt
hoz, de addig nem marad más, mint az ingyenkonyha és a
csikkszedés. A szociális munkás úgy véli, hogy a korábbi
helyzet visszaállítása már eredménynek tekinthető. Az esetet tág perspektívában értékelő kollégája még hozzáfűzi,
hogy az éjjeli menedékhelyek feladata tulajdonképpen a
krízishelyzetben történő segítségnyújtás, de az intézmény
egyre inkább a pszichiátriai betegek szociális elfekvőjeként üzemel. Merthogy Ágota messzemenően nem egyedi
eset. Az addiktológiai betegségekkel küzdőket nem számítva a szálló lakóinak tíz-tizenöt százaléka hasonló helyzetben van, a két csoport együttes aránya pedig meghaladja az ötven százalékot. Nem elhanyagolandó körülmény,
hogy egészségügy - a "profiltisztítás" jegyében - épp most
szünteti meg azokat a pszichiátriai ágyakat, amelyek eddig
a szociális ellátást igénylő páciensek elhelyezésére szolgáltak. A pszichiátriai betegeket fogadó szociális otthonok
várólistája már jelenleg is a végtelenbe nyúlik, a hét-tíz éves várakozási idő növekedni fog. Rossz prognózis - zárja
le fejtegetését a kolléga, és becsukja jegyzeteit. Az elem-

Hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkásnak lenni
skizofrén állapot. Elsősorban azért, mert a perifériára vagy periférián kívülre - szorultak konform irányba terelgetésekor kizárólag olyan célokat tudunk csak kijelölni,
melyekről világosan látható, hogy legfeljebb ideiglenes
megoldást jelentenek. Az újrakezdés horizontját az intézményesített - vagyis "bejelentett" - munkaviszony és az
önálló lakhatás (szoba-, esetleg lakásbérlet) jelenti. Minimálbér-közeli fizetésből e cél elérésnek valószínűsége a
szivárvány végén lógó nagy bögre arany birtokbevételének
esélyével egyenlő. Merthogy a szakképzetlen - vagy tanult
szakmájából már régen kikopott - otthontalanok számára
csak olyan, rosszul fizetett munkák hozzáférhetők, amelyek már senki másnak nem kellenek. Akik nem kívánnak
élni a társadalomba visszavezető út ezen - sikerrel csak igen kevéssé kecsegtető - alternatívájával, akik egészségi
állapotuk (pszichiátriai vagy addikt betegségük) miatt alkalmatlanok a rendszeres munkával történő jövedelemszerzésre, azoknak az este hat órától másnap reggel nyolcig üzemelő éjjeli menedékhelyek jelentik az otthont. A
szociális ellátás rendjét meghatározó jogszabályok szerint
az ilyen menedékhelyeken - a szakmai zsargon szerint:
"fapadokon" - az ellátó intézmény és az ellátott között
egyéjszakás jogviszony jön létre. Ez azt jelenti, hogy senkinek sincs állandó fekhelye, és a szállóra minden este újra
be kell jelentkezni. Ezekkel az apró nehezítésekkel a folyamatos igénybevételt kívánták elkerülni a jogalkotók.
Ebbéli igyekezetük kudarcot vallott: Európa egyik legnagyobb, fővárosi módszertani szociális központjában a női
fapad lakóinak harmada három évnél régebben, további
harmaduk pedig legalább két éve veszi igénybe - néhány
közterületen töltött vakációtól eltekintve - éjszakáról éjszakára ezt az ellátási formát. A menedékhely szociális
munkásai negyedévenként külön munkaértekezleten foglalkoznak a "törzstagoknak" tekintett lakók helyzetével,
más intézményben (például szociális otthon) történő elhelyezésükkel. Az ő erőfeszítéseik is csak igen ritkán hoznak
eredményt. A rendszeres frusztráció és a gyakori sikertelenség következményeként az ilyen megbeszéléseken az
elveszett illúziók fanyar cinizmusa adja meg az alaphangot. A szociális munkások között mégis ritka a pályaelhagyás. Pedig az utánpótlás hiánya miatt senkinek sem lehet
oka az aggodalomra. A hazai társadalom a szociális szférában két futószalagot működtet: az egyik három műszakban gyártja a veszteseket, a másik pedig - hasonló kapacitással - gondoskodik azok képzéséről, akik e veszteseket
majd visszasegítik a konform világba. Ügyes.
A munkaértekezleteken megbeszélt "esetekről", a szociális
munkások állásfoglalásairól, döntéseiről - rend a lelke
mindennek - írásos jegyzőkönyv készül. Műfaját tekintve
tömény tényirodalom, tartalmilag pedig a "lehetetlen megvalósításának ragyogó kudarcait" rögzítő dokumentum.
Verbális szociofotó: a tenni akarás és a tehetetlenség impotens dialektikájának papírra merevített pillanatképe. Az
esetmegbeszélő értekezlet résztvevőinek metakommunikációja leginkább a "mérsékelt érdeklődés" fordulattal jelle-
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zéssel ugyan mindenki egyetért, de ettől persze semmi sem
változik. Néhány másodpercnyi csend, a jegyzőkönyvvezető leteszi a tollat, a megbeszélést moderáló hölgy pedig
sóhajt egy nagyot: ki a következő?
M. Andrea: 41 éves, gimnáziumban érettségizett, semmiféle jövedelme nincs. Három éve kérte felvételét a menedékhelyre, akkor úgy nyilatkozott, hogy élettársával szakított, s csupán néhány napot kíván itt tölteni, amíg albérletet talál. Két gyermeke állami gondozott, anyjukkal megszakították a kapcsolatot. Ápolt, energikus és kulturált
hölgy benyomását keltette, mindenki biztosra vette, hogy
hamarosan sikerül megoldania helyzetét. Néhány hónap
elteltével egyértelművé vált, hogy Andy súlyos alkoholbeteg. Állapota az itt töltött idő alatt - a megismételt alkoholelvonó-kezelés ellenére - csak súlyosbodott. Gyakran tántorogva, nemritkán összeverve, kifosztva érkezik a szállóra, a szimultán működő emberi anyagcsere minden termékével ruházatán. Az italfogyasztás költségeit - feltehetőleg
- prostitúcióval szerzi meg. Alkoholos pszichózisában kezelhetetlen, lakótársaiba beleköt, esetenként bántalmazza
őket. Betegségtudata színjózan állapotban sincs, helyzetével még pillanatokra sem képes szembenézni: "nem vagyok alkoholista, csak nekem senki sem segít" - hajtogatja
sértődötten, és befejezettnek tekinti a beszélgetést. Munkavállalásra nem hajlandó, huzamosabb időt igénylő, bentlakásos alkoholelvonó terápiát nem vállal. Szociális munkásával nem működik együtt, a találkozások elől kitér. A
megbeszélés résztvevőinek most a "hogyan tovább" kérdésre kellene választ találniuk.
Már az esetismertetés kezdetén érezhető volt valamilyen
furcsa feszültség, a megbeszélés során pedig még a sokat
tapasztalt szociális munkások mondataiból is kihallható az
indulat. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy Andy mindössze 41 éves, legalább egy nekifutásra még lenne ideje. A
szociális munkások támogatnák, ha lenne miben, segítséget kapna tőlük céljai eléréséhez, ha lennének céljai. Andy
viszont - immár három éve - csak annyi támogatást igényel, hogy el tudjon botorkálni a szálló kapujáig, s csak
ahhoz kér segítséget, hogy megszabaduljon leírhatatlan állapotban lévő ruházatától. Magárahagyatottsága miatti állandó siránkozása, lakótársainak mélységes megvetése
mindenkiben ellenszenvet ébreszt. Az eset globális összefüggéseinek részletezésére hajlamos kolléga felveti a kérdést: hol az a határ, amikor a szociális ellátórendszer nyitottsága nihilista toleranciává válik? Vajon a szociális
munkás hivatásbeli kötelességeként tekinthető-e, hogy az
elkövetkezendő húsz-harminc évben asszisztáljon az ügyfél sírig tartó, impertinens delíriumához? Nem lenne-e célszerűbb Andykát egy olyan szállóra irányítani, amelynek
szerényebb komfortja és puritánabb belső légköre ráébresztené őt arra, hogy a "leves ingyen - nincsen" szikár életigazsága mindenkire érvényes? Az érintett hivatásos segítője felhívja a kollégák figyelmét arra, hogy ügyfelét a
főváros mindhárom női hajléktalanszállójáról már kitiltották, agresszív alkoholizmusa és konfliktuskereső, közösséget bomlasztó viselkedése miatt. Emellett Andy már két
napja folyamatosan józan, így remény van az érdemi szociális munka újrakezdésére. Ellenvetését kétkedő hallgatás
és szkeptikus csend fogadja, de odakint ömlik a hideg

márciusi eső, az előrejelzések szerint a következő napokban havazás is lehet. Az átirányítás egy másik szállóra ebben a helyzetben azt jelentené, hogy az "ügyfél" közterületen kényszerül éjszakázni - nemcsak embertelen lenne,
hanem értelmetlen is: Andyt két napon belül kihűlve és
összeverve, csontrészeg állapotban szedné össze valamelyik aluljáróból az utcai segítőszolgálat, aztán szemében
mélységes szemrehányással, haldokló hattyúként érkezne
a szállóra, mintegy arra várva, hogy mindenki a bocsánatáért esedezzen. Pillanatnyi csend, két szociális munkás széttárja kezét, a többiek felvonják a vállukat. Andy győzött,
Andy tehát marad. A nihilista tolerancia problematikáját
feszegető kolléga kérdéséről a team már megfeledkezett.
O. Klementin: 68 éves, nyugdíjas. Nyugdíja havi negyvennégyezer forint. Enyhén alkoholista élettársának önkormányzati bérlakásában éltek, majd 1998-ban az élettárs
meghalt, az önkormányzat pedig - jogcím nélküli lakóként
- egy lepusztult, fűthetetlen (vécé a folyosó végén) szükséglakásban helyezte el Klementint. Az első héten betörtek
hozzá, szegényes motyóját és megtakarított pénzét (tizenhétezer forint) elvitték. A rendőrség nem tudott segíteni, a
károsultat egy hajléktalanszállóra vitték. 2002 óta a módszertani központ éjjeli menedékhelyén "lakik". Egy évvel
később sikerült helyet szorítani neki egy vidéki szociális
otthonban, innen néhány hónap múlva önkényesen távozott, ismét az éjjeli menedékhelyen kért elhelyezést. 2005ben agyvérzésen esett át, egészsége azóta sem állt helyre,
gyakran kerül tudatködös állapotba, ilyenkor térben és időben dezorientált, beszéde nehezen érthető. Nyugdíjfizetéskor középkorú és egészen ifjú férfi barátok veszik körül,
szeretgetik, udvarolnak neki, aztán egy hét múlva elfogy a
pénze és az ingyenkonyhák előtt áll sorba reggeliért, ebédért. Egyik hajnalban (3 óra 40 perc) két ház nagyságú,
szigorú rendőr érkezett: Klementint sorozatos bolti lopások miatt körözik, előállítási parancsot hoztak. Amíg az ügyeletes szociális munkás felébresztette a lakót, a fiatalabb
közeg előkészítette a bilincset. Aztán meglátták a 160 centiméter magas, 42 kilós, fázósan didergő öregasszonyt, és
hirtelen elcsendesedtek. Mamikámnak szólították, egyikük
ráterítette a kabátját, és besegítették a kocsiba. Klementin
estére már szabadlábon érkezett, a szociális munkás kérdésére valami olyasmit motyogott, hogy rendesek voltak,
mert kétszer is adtak teát, és autóval vittek a Moszkva téri
melegedőbe, hogy le ne maradjak a reggeliről. Kérdezték
tőle, hogy mit szokott lopni, ő pedig bevallotta, hogy ha
teheti, mindig lenyúl néhány kiflit és pár zacskó cukorkát.
Gyors összefoglalás következik: a szociális otthoni elhelyezés újraindítására elvileg ugyan volna lehetőség, de a
soron kívüli felvétel szóba sem jöhet, hiszen az "ügyfél"
korábban lemondott férőhelyéről. Normál esetben viszont
a várakozási idő három-öt év. Állapota kórházi kezeléssel
nem javítható, tehát az egészségügy már nem illetékes, a
hatdélutánnyi alkoholgőzös "szeretetért" elivott nyugdíj
kérdése pedig nem tartozik a rendőrség hatáskörébe. Reggel nyolctól este hatig egy bizonytalan mozgású, mammogva beszélő öregasszony üldögél a főváros különböző
nappali melegedőiben, s bárki megkérdezi, azt válaszolja,
hogy jól érzi magát. Közben az éjjeli menhelyen kapott toalettpapírral letörli a szája sarkából kibuggyanó nyálat. I-
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dőnként befogadják valamelyik - hajléktalanok számára
méltányos összeget, így az alkoholszükséglet bonyodalom
fenntartott - lábadozóba, de ott sem tartózkodhat örökké.
nélkül fedezhető. Kata kifejezetten konstruktív szerepet
Az eretnek véleményeket megfogalmazó kolléga szerint a
játszik a közösségben, ha éppen józan, szívesen segít a henem túl távoli jövőben az államigazgatási apparátusnak újveny alkoholmérgezéssel érkező sorstársai ellátásában.
ra foglalkoznia kell Klementin ügyével: a köztemetések
Amikor a szociális munkás megköszöni a közreműködést,
intézése ugyanis a polgármesteri hivatalok szociális osztácsak annyit mond, hogy "ma nekem, holnap neked". Ha
lyának hatáskörébe tartozik.
más szállóra (vagy otthonába) irányítjuk, csak a közterüleT. Katalin: 53 éves tanítónő, jövedelme nincs. 1976-tól
ten élők számát gyarapítanánk. Egy védett otthonhoz túl e1985-ig pedagógusként dolgozott, majd önállósította magészséges, sérülése miatt viszont munkaképesnek sem
gát. Kolléganőjével Szegedre költöztek, lakást béreltek, amondható.
hol külföldi élettársukat látták vendégül. Nem prostitúcióKatalin történetét az a szociális munkás ismertette, aki edról volt szó: Katalinnak már a fővárosban intim kapcsolata
dig minden esethez magvas kommentárt fűzött, a megbealakult ki egy nyugatnémet mérnökkel, 1985 és 94 között
szélés koreográfiája szerint az első körben neki hallgatni
együtt éltek Szegeden. A háztartás költségeiről és szerelkell: a többieken a sor, hogy véleményt mondjanak, utat
mének zsebpénzéről
találjanak az érintett
az idegenből érkezett
sorsának rendezéséúr gondoskodott. A rohez. Jogilag a helyzet
mánc befejeződése uegyértelmű: az "ügytán Kata édesanyjánál
fél" nem ellátatlan,
lakott Budapesten, és
megfelelő lakhatással
folyamatos alkoholizáés némi vagyonnal is
lással gyógyította szerendelkezik, semmi
relmi csalódását. Az
sem indokolja, hogy a
elvált anya igen rossz
hajléktalanellátás venszemmel nézte lánya
dége legyen. Ha otthodologtalanságát és ina helyett az aluljárót
szákosságát, a gyakori
választja, az magánés súlyosbodó konflikügynek tekinthető. A
tusok elől Kata egy
szigorúbb szemléletű
hajléktalanszállón kért
kollégák hajlanak is eellátást. 2003 óta a
zen alternatíva elfogamódszertani központ
dására. Az esetfelelős
éjjeli menedékhelyén
szociális munkás csak
tartózkodik. Jövedelannyit fűz hozzá, hogy
me akkoriban nem
ő látta Katát, amikor
volt, de az italra valót
az utcáról - igen rozomindig sikerült előte- Amikor éhes vagy, minden ízletesnek tűnik. Ázsiában vannak a föld leggyor- ga állapotban - beremtenie. Édesanyja sabban fejlődő gazdaságai, de ott több szegény gyerek él, mint a világ többi hozták, s ezt az érverendszeresen kereste részén együttvéve. Segítsd az ázsiai éhező gyermekeket tápláló „ENSZ Élel- lést elfogadhatatlanmezési Világprogram”-ot! Ismerkedj meg a Programmal,
telefonon, de néhány
nak tartja. Ha lepörsemmitmondó mondat Adományozz vagy légy szervezeti partnere! Keresd a (www.wfp.org) oldalon! getjük a várható forgaután befejeződött a beAdj jövőt egy éhező gyermeknek!
tókönyvet, világossá
szélgetés. 2005 nyarán
válik, hogy miért. Tea hivatásos segítők erőfeszítése sikerrel járt: anya és lánya
hát: Kata megkapja az értesítést, hogy két héten belül el
között rendeződött a kapcsolat, Kata - az egyik családtag
kell hagynia a szállót, édesanyjával felvesszük a kapcsolahalála után - jelentős örökséghez jutott, ismét hazaköltötot, visszasegítjük otthonába. Köszöni, nem kéri. Már holzött. Azon a nyáron üdvözlőlap érkezett tőle Tuniszból,
nap távozik, hozzácsapódik valamilyen aluljárói társaságazt írta, igen jól érzi magát, és megköszönte a segítséget.
hoz, mindig iszik, sosem eszik, egyszerre szedi össze a
A szociális munkások pezsgőt bontottak és "ad acta" tették
tetveket és a rühöt, konfliktusba keveredik és megverik,
a dossziét. Aztán 2006 februárjában az utcai szolgálat a
kezével nem jár kontrollvizsgálatokra, iratait, pénzét ellopvégtelenségig lepusztult állapotban, tetvesen, rühösen,
ják. Legkésőbb egy hónap múlva az utcai segítők behozcsontig soványodva, törött alkarral és persze részegen hozzák hozzánk, s ugyanott vagyunk, mint legutóbb: mindent
ta be Katát a menhelyre az egyik aluljáróból. Kezét csak a
újrakezdhetünk. Ez persze egyfajta erkölcsi zsarolás: ha
szociális munkás szelíd pressziójának - a hölgyet nyakon
elküldtök, úgyis visszajövök, és majd küszködhettek, hogy
fogta, betette kocsijába és kórházba szállította - engedve
megmaradjak, pátyolgathattok, mert kiújul az asztmám, és
mutatta meg orvosnak. A gyors műtét ellenére ujjait máig
fájhat a lelketek, hogy nem tudtatok elviselni. A monológ
sem tudja mozdítani. Katalin tehát érkezésekor alkoholista
mindenkinek megfekszi a gyomrát, merthogy túlságosan is
volt, most pedig alkoholista és nyomorék. Örökségét édesvalóságközeli. A teamvezető hölgy az órájára néz: másfél
anyja gondozza, ebből rendszeresen juttat lányának egy
óra telt el, a csoport elfáradt, szünetet kell tartani. Minden-
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ki gyorsan feláll, egy hölgy ablakot nyit, aztán falkában
sietünk a kávéautomata felé. Szaladunk, mint egy kartácstűzzel szétszórt szuronyroham - szaporázza lépteit az utolsó történetről beszámoló kolléga -, megnyerhetetlen csatából menekülünk.
Az az ellátórendszer, amely a kilencvenes évek közepénvégén még alkalmasnak látszott arra, hogy a fedél nélkül
maradtakat kisegítse a gödörből, úgy tűnik, korrekcióra
szorul. Korszerű szakismeret és megfelelő munkavállalói
erények hiányában a munkaerő csak igen olcsón értékesíthető, és a hajléktalanok közül csak igen kevesen felelnek
meg e követelményeknek. Vagyis a szociális munkás azon
erőfeszítései, hogy először a munka világába, majd onnan
önálló lakhatáshoz segítse ügyfelét, rendszerint eleve kudarcra vannak ítélve. Ilyenkor persze hajlamosabbak vagyunk alacsonyabbra tenni a mércét: egy majdnem kanonizált álláspont szerint "ha valakit ki tudunk emelni egy fapadról, vagy akár önként elmegy egy lakásba, ami alig fűthető, vagy abúzusok érik, ahol kint van a vécé, vagy akármi ... egyszerűen még az is jobb, mint egy fapad vagy egy
szálló". Azért nem ártana szerintem, ha erről megkérdeznénk az érintetteket is. Merthogy éppen az ilyen helyzetekből menekülve kerültek a hajléktalanellátás rendszerébe.
Ahol persze hosszú távra berendezkednek, hiszen alternatívaként csak a nehéz munkával megszerezhető nyomort
tudjuk felkínálni nekik. Így készülnek a vesztesek. Egyébként a fapad tíz munkatársa közül két fő rendelkezik szakirányú felsőfokú végzetséggel, egy munkatárs szociális
asszisztensként dolgozik, és heten folytatnak levelező tagozaton főiskolai, egyetemi tanulmányokat. Így készülnek
a szociális munkások. Tehát az általad emlegetett futószalagrendszer teljes gőzzel üzemel. (Teljes névtelenséget
kérő szociálismunkás)
Ez az írás elsőként az Élet és irodalom 2007. ápr. 6-i
számában jelent meg (51. évf. 14. sz.)

gyok az. Hiszen még soha, egyetlen bőrgyógyász se
mondta nekem, hogy: „Uram, mi Önt nem tudjuk
meggyógyítani.” De - és ezt sokkal nagyobb bajnak
tartom szociális munkás nézőpontból - még csak azt
se mondta egyik se, hogy „A kedves betegnek csak
tüneti kezelést tudunk adni”, holott valamennyi aktuálisan alkalmasnak tartott gyógykence dobozán megtaláltam az ominózus mondatot: „A gyógyszer a tünetekre hat, de az alapbetegséget nem gyógyítja.”
Sz.Gy. írása után újra elgondolkodtam azon, hogy a
különböző segítő szakmák szakemberei vajon miért reagálnak ugyanarra a kliens-helyzetre ilyen
végletesen eltérően? Vajon miért nem zavar sok
orvost egy-egy gyógyíthatatlan ügy, és miért olyan
nehéz a legtöbb szociális munkásnak túlélnie a megoldhatatlan problémájú ügyeit?
Sz.Gy. immáron öt éve dolgozik egy fővárosi hajléktalan „fapad” szociális munkásaként, s ebből következően nap mint nap átéli, hogy - a cikkében említett esetekben is! - miközben a szociális munkások apait-anyait beleadnak egy-egy ügy kezelésébe/enyhítésébe/
megoldásába (a cikkben bemutatott esetekben is!), a
hajléktalan esetek zöme mégis un. „döglött ügy” marad. Elképesztően kevés a sikeresen „kigondozott” ügyeink száma. S ez bizony meglehetősen frusztráló
mindannyiunk számára.
Úgy érzem - Sz.Gy. cikke ösztönzését elfogadva - itt
az ideje komolyabban is elgondolkodnunk „döglött
ügyeinken”. Azon, hogy önmagában még a legszakszerűbb eseti szociális munka se képes társadalmi
bajokra adekvát választ adni. A fenti orvosi analógiát
folytatva: a bőrgyógyászok nyilván sokkal eredményesebbek lehettek volna, ha a saját kompetenciaköreiken túlra is kitekintenek, és mondjuk egy természetgyógyásszal szűrik össze a levet az érdekemben.
Az Sz.Gy. által bemutatott ügyek is ezt a nézőpontot
harsogják (csak meg kell hallanunk): ezek az ügyek
világító fáklyaként jelzik az eseti szociális munka
határait. Ezek az ügyek azt üzenik nekünk, hogy
társadalmi bajokat nem elegendő egyedi esetként,
egyéni szinten kezelni. Az esetmunka mellett (!)
csoportos- és közösségi szintű problémakezelési módokat is alkalmaznunk kell. Túl kell lépnünk saját
szakmánk klasszikus kompetencia-határain, és a mainál ezerszer jobban együtt kell működnünk más szakmák szakembereivel. Jóval nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk az önkéntesekkel, a helyi segítő laikusokkal zajló munkára. Klienseink érdekében.
Szeretném remélni, hogy a szociális szakma soron
következő fejlődési fázisa erről az együttműködési
folyamatról fog szólni. Mindmostanáig sokat tettünk
szakmánk cizellált specializációjáért. Tegyünk mostantól kezdve ugyanennyit, ha nem többet, a szakmaközi integrációban megvalósuló segítségnyújtásért!
Itt az ideje, hogy a szociális munkás vátesz(nek hitt)
szerepét egy jóval reálisabbra cseréljük!
GOSZTONYI GÉZA

DÖGLÖTT ÜGYEK?
Szilágyi Gyula fenti írását olvasva az az analógia
jutott eszembe, hogy miközben a gyerekkorom óta
csurig korpás fejbőröm miatt számtalanszor jártam
bőrgyógyásznál gyógyulást remélve, gyógyulást sosem, de ideig-óráig tartó enyhülést mindig kaptam
tőlük. Ez néha elég volt nekem, néha meg nem. Egy
idő után kialakult bennem az „ezzel együtt kell élned” érzése, és csak akkor mentem el dokihoz, amikor már nagyon „havazott” a fejem. Ekkor a mindenkori orvos felírta nekem az orvostudomány aktuális
állása mellett mindenkor legérvényesebbnek tartott új
kencét, oszt annyi. Egyikőjük se látta problémának azt,
hogy nyilvánvalóan nem tud meggyógyítani. És ezt az
elhanyagolható apróságot egyikőjük se jelezte! Nem lettek ettől egy cseppet se frusztráltabbak, de még csak egy
kis „burn out” szindróma se látszott rajtuk.
Sz.Gy. cikke nézőpontjából nekem a bőrgyógyászok
„döglött ügy”-ének kellene lennem. Nekik mégse va-
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a program működését. (1.sz. melléklet) 2006-ban a
folytatásra nem írtak ki pályázatot.
A program célkitűzése: az önálló életvitelre
képes, de lakhatással nem rendelkező hajléktalan személyek intézményen kívüli lakhatásának támogatása, a
hajléktalanok társadalmi visszailleszkedésének elősegítése az önálló lakhatást lehetővé tévő megoldások támogatásával. A hajléktalan létből való kilépés elősegítése, a hospitalizáció megelőzése, a társadalmi integráció megerősítése.
A pályázat előkészítésében - az intézményvezető szakmai irányításával - 3 szociális munkás vett részt:
Szignár Márta és Katona Péter a Hajléktalanok Átmeneti Otthonából, illetve Sánta Hajnalka a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyéről.
Az előkészítésben résztvevő szociális munkások a program kiléptető jellegének szem előtt tartásával
igyekeztek kialakítani a feltételeket, a legfontosabb cél
minden esetben, hogy a résztvevők képesek legyenek életüket önállóan megszervezni és irányítani. Ez az álláspont a későbbiekben nagyon meghatározta a bevonni
kívánt célcsoport összetételét, illetve létszámát.
Felmértük a lehetőségeket településünkön, és
megállapítottuk, hogy a pályázat megnyerése esetén
kizárólag lakásingatlanokat tudunk kibérelni, ugyanis a
magánszállók olyan magas összegért kínálták szolgáltatásaikat, amelyet a program keretei között nehezen lehetett volna finanszírozni. Mivel gyakran találkoztunk
magunk is a lakásbérlet keresésének nehézségeivel,
tisztában voltunk azzal is, hogy milyen problémákkal
fogunk szembenézni. Felmerült, hogy ingatlanközvetítőkön keresztül béreljünk lakásokat, de ezt elvetettük,
miután láttuk, hogy a közvetítői jutalék mennyire megnöveli a kiadásokat.
A későbbiekben, a program beindulását követően láttuk, hogy ugyan a mi munkánk kezdetben nehezebb volt azáltal, hogy meg kellett küzdeni, alkudozni
az előítéletektől terhes lakástulajdonosokkal, és ehelyett egyszerűbb lett volna egy „munkásszálló-szerű”
magánszállót bérelni, de ennek eredményessége - éppen
a kiléptetés szempontjából - sokkal kétségesebb lett
volna. Most már elmondhatjuk, hogy azokban a városokban, ahol az egyszerűbb megoldás kínálkozott és azzal éltek is, ott nem igazán jelentett a részvevőknek
különösebb előrelépést az önálló élet felé a programban
való részvétel, mivel éppúgy intézményi keretek között
éltek, mint azelőtt az éjjeli menedékhelyen, vagy az
átmeneti otthonban. Nálunk a lakások adottságainak
megfelelő kis csoportokat kellett kialakítani, ahol azonkívül, hogy besegített a program a lakásfenntartásba,
csoportonként önállóan kellett háztartást vezetni, és
egyénenként egymást elfogadva, lehetőleg konfliktusmentesen szervezni a mindennapokat.
A pályázati programba 10 főt vontunk be (induláskor 8 főt, a következő évben fél évben további 4 főt),
ezzel megadtuk a lehetőséget azok számára, akik később kerülnek be az ellátórendszerbe.
Nem kis szakmai dilemmát okozott azon szem-

(avagy a hajléktalan létből történő kiilleszkedés egy lehetséges
alternatívája Dunaújvárosban)
2005-ben pályázati forrásból indult, jelenleg pedig önkormányzati költségvetési hozzájárulással működik
Dunaújvárosban a hajléktalanságból való kilépést talán
leginkább elősegítő program, amelynek keretében 13,
korábban éjjeli menedékhelyen vagy átmeneti szállón
élő személynek van lehetősége visszakerülni a társadalom vérkeringésébe azáltal, hogy megteremtődik számukra az önálló életvitel feltételeként a legfontosabb
feltétele – a lakás. Ez az első lépés, a további lépéseket
mindenki maga kell, hogy megtegye, amelyet a rendszer, tehát a program elemei csak elősegíteni tudnak.
Fontos kiemelni, hogy ingyen nem lakhat senki, mivel
néhány esetben minimális összegben ugyan, de lakbérhozzájárulást kell fizetni, de ahol nem is kell kiegészíteni a lakbért, mert a támogatás összege elegendő a bérleti díjra, ott is egységesen, az egyébkénti piaci lakbér
költségekkel hasonló mértékben előtakarékosságra vannak kötelezve a résztvevők. Aki ezt teljesíteni tudja, annak - kikerülve a programból - elegendő pénze lesz,
hogy segítség nélkül tudjon életet kezdeni, és megfizetni a lakásbérlet kezdeti nagyobb költségeit (pl. kauciót).
Az anyagi segítség mellett a program másik fő jelentősége, hogy a hajléktalanságban élők ezáltal kikerülnek az intézményi keretek szerinti környezetből, szabályozottságból, és ezáltal lehetőségük van újra (vagy egyeseknek talán életükben először) megtapasztalni azt,
hogy milyen, amikor valaki mindent megtehet, viszont
minden döntését saját felelősségére kell meghoznia.
A város bemutatása:
Városunkban 53.000 lakos él, a hajléktalanok
számát hozzávetőleg 300 főre becsüljük. Dunaújvárosban hajléktalan ellátás 1990 óta működik, a Hajléktalanok Átmeneti Otthonában 45 férőhely van, a krízisellátásként működő Éjjeli Menedékhely 50 fő számára biztosít elhelyezést, a téli időszakban ezen felül még 30 fő
számára. Nincs női átmeneti szálló, és házaspárok, illetve párkapcsolatban élők együttes elhelyezésére sincs
lehetőség.
A pályázat és az előkészítő munka:
2005-ben a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán
nyert intézményünk, a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat 3.000.000,- Ft-ot külső férőhelyek működtetésére, lakhatási program keretében hajléktalan emberek beilleszkedési támogatására. 2006 májusában további 285.000,- Ft-tal egészült ki az összeg.
A mintegy 3.285.000,- Ft-os támogatási összegből a dologi kiadás (bérleti díjra) 2.628.000,- Ft, személyi kiadás (szociális munka díja) 657.000,- Ft. A program időtartama 1 év.
A támogatást 2006. november 30-ig biztosította
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pontok összeállítása, amelyek a bevonható személyek
kiválasztásának alapját képezték. Mindkét intézményben felmértük, hogy a felállítható szakmai szempontok
alapján hány bevonható személy lenne.
Közösen határoztuk meg ezeket a szakmai
szempontokat, az intézményvezető irányításával Ezek a
szempontok az alábbiak lettek:
 Elsősorban azt kellett vizsgálni, hogy a hajléktalan
rendelkezik-e akkora összegű rendszeres jövedelemmel, amelyből fizetni tudja az esetleges bérleti hozzájárulást, illetve az előtakarékosságot. Sokat gondolkodtunk azon, hogy mégis mekkora legyen ez az öszszeg, végül úgy döntöttünk, hogy ha havi 20.000,- Ftot előtakarékoskodnak, akkor a továbbiak során sem
lesz ennél megterhelőbb az önálló lakásfenntartás.
 Rendelkezik-e olyan tulajdonságokkal, amelyek
segítik az együttélés szabályainak betartását (alkalmazkodás, tolerancia, a másik elfogadása, személyi
és környezeti higiénia);
 Van-e képessége, kitartása akár a munkahely megtartására, illetve az „önálló életre”.

ismertettük a feltételeket, illetve a lehetőségeket. Legnagyobb hangsúlya azonban a személyes beszélgetéseknek volt. Hosszas beszélgetések folytak arról, mit
jelenthet az önálló lakhatás számukra. Rengeteg kérdés
fogalmazódott meg bennük folyamatosan, ezeket újra
és újra átbeszéltük, minden felmerülő kérdést igyekeztünk a legaprólékosabban megválaszolni.
Ekkora már kezdett az is körvonalazódni, hogy
ki mennyire motivált a kilépésre, illetve az is, hogy
milyen elképzelései vannak a lakhatásról. Voltak, akik
jelezték, hogy inkább magasabb összeggel hozzájárulnak a bérleti díjhoz, de szeretnének külön-külön szobában lakni. Az érdeklődök nagyobb köre viszont az olcsóbb lakhatást részesítette előnyben azzal, hogy esetleg így többen kénytelenek lakni egy lakásban.
Miután már tudtuk azt, hogy megnyertük a pályázati támogatást, hirdetést adtunk fel intézményünk
nevében a helyi hirdetési újságokban - reménykedve
abban, hogy az intézményi háttér a lakástulajdonosokban kelt akkora bizalmat, hogy hajlandóak a megadott
feltételekkel szerződést kötni. Megfordítottuk, nem mi
kerestünk, hanem a hirdetésünkre vártuk a jelentkezése-

Az első feltételnél a jövedelem rendszeressége
volt a legfontosabb, ami származhat akár munkából,
akár nyugellátásból, még akár „szürke” gazdaságból is,
a lényeg, hogy kellően megbízható legyen annak forrása, hogy arra viszonylag hosszú távon lehessen alapozni. A kritériumoknak való megfelelés eldöntésénél leginkább az intézményekben (Éjjeli Menedékhelyen illetve Átmeneti Otthonban) dolgozó szociális munkások
véleményére lehetett alapozni, hiszen személyes jellemzőket leginkább ők ismerhettek.
Faliújságon és kiscsoportos foglalkozásokon

ket. Sok tulajdonos keresett meg bennünket, - intézményi hátérrel biztosítottnak látták a bérleti díjat -, de amikor megtudták, hogy számlaképesnek kell lenni, többen
visszaléptek. Ezen a ponton újra szembesültünk a hazai
lakásbérleti piac tökéletes „feketeségével”.
Végül komoly kitartásunk és teljes körű tájékoztatásunk eredményeként a hirdetés alapján két lakásra kötöttünk szerződést: egy másfél szobás ingatlanra (3 fő számára), illetve egy kétszobásra (4 főnek). A
harmadik lakásra a szerződést a gyámhivatal közvetíté-
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sével egy gondnokkal kötöttünk, a gondnokolt tulajdonában álló másfél szobás lakást 2 fő bérelte ki.
A pályázatban ütemezettől eltérően, 9 fővel
indult el a program a tervezett határidőre, 2005 decemberében.
A bérleti szerződéssel kapcsolatban arra a döntésre jutottunk, hogy azt maguk a támogatottak kössék,
ezzel is növelve felelősségvállalásukat.
Azt, hogy melyik lakásban hány fő költözzön,
az határozta meg, hogy a kiválasztott személyek menynyire voltak képesek illetve hajlandóak a támogatás
által nem fedezett többletköltségekhez hozzájárulni,
annak fejében, hogy így kevesebb személlyel kelljen
megosztaniuk a lakást. Az erre vonatkozó igényeket
már a program indulásakor felmértük, és igyekeztünk
ezeket az egyedi igényeket minél teljesebben szem előtt
tartani.
Mindegyik esetben problémát jelentett az, hogy
kauciót nem tudtunk fizetni, de sikerült úgy megegyeznünk mindegyik lakástulajdonossal, hogy háromhavi
bérleti díjat előre fizetünk, és így eltekintettek a kauciótól. A lakástulajdonosokkal úgy állapodtunk meg, hogy
a bérleti díjon felül fizetünk egy rezsiátalányt, ezt az
esetleges (ezzel kapcsolatban felmerülő) konfliktusok
megelőzése miatt szerettük volna így megvalósítani (az
egyszerűbb elszámolás miatt).
Mivel előtérbe helyeztük azt a szempontot,
hogy azok a személyek, akik bekerülnek a pályázati
programba, ne kerüljenek vissza az ellátórendszerbe,
kizárólag olyan személyeket vontunk be, akik rendszeres jövedelemmel rendelkeznek. Így a kiválasztás során
a programba csak az került be, aki képes illetve hajlandó volt a meghatározott mértékű lakhatással összefüggő
költségek rendszeres megfizetésére, melyből finanszírozni tudja a pályázat lejárta utáni lakhatási költségeket.
Megkezdődött a lakók/lakótársak kiválasztása, adminisztrációs feladatok elvégzése (kérdőívek kitöltése).
A célcsoportra irányuló elképzeléseink sorra megdőltek. A tényleges jelentkezéskor - egy nő kivételével férfiak jelentkeztek. Az élettársi kapcsolatban élő párok
közül egy sem tudta, illetve nem volt hajlandó a feltételeket vállalni. Sokat gondolkoztunk az okokon. Az objektív
ok az volt, hogy a hajléktalanságban élő nők közül a többség nem dolgozott, nem rendelkeztek megfelelő rendszeres jövedelemmel. A párok esetében ugyanezen ok miatt
nem tudták vállalni az előírt előtakarékosságot, amelytől
viszont nem lehetett eltekinteni, mivel személyenként azonos a támogatás mértéke is.
Következő lépésként megismertettük a bérlőket
a tulajdonosokkal. A szerződés tartalmi elemeinek véglegesítését követően került sor a bérlők és a lakástulajdonosok közötti szerződéskötésre.
A támogatottakkal - személyenként - együttműködési megállapodást kötött az intézmény. A megállapodásban szabályoztuk a kapcsolattartás módját, az előtakarékosságra vonatkozó szabályokat, illetve azokat az
alapvető feltételeket, amelyek elősegítik az önálló és

közösségi létet.
Megkezdődtek a beköltözések. A lakások bútorzatát, felszerelését adományokból pótoltuk.
Az utógondozói munka:
Elindult az utógondozói munka, a szociális munkások
felosztották egymás között a lakásokat. A kapcsolattartás jelenleg is telefonon és személyesen történik. Folyamatosan segítjük a lakókat a felmerülő problémák megoldásában, célunk, hogy egyre nagyobb önállóságra tegyenek szert. Nincs kijelölt időpont a találkozásokra,
bármikor jöhetnek, telefonálhatnak, ha valamiben támogatásra szorulnak.
Jelenleg 13 fő vesz részt a programban
2 szobás lakás / 4 fő
2 szobás lakás / 4 fő
1,5 szobás lakás / 2 fő
1.5 szobás lakás / 3 fő
A program során 2 fő lépett ki: az egyik vidéken kapott munkát és szállást, a másik pedig örökölt
egy nagyobb összeget, amelyből saját ingatlant tudott
vásárolni.
Az előtakarékosság megállapításánál arra törekedtünk, hogy klienseink érezzék a felelősséget, így a
támogatás mértékét (ami 20.000 Ft) kötelesek minden
hónapban befizetni. Így láttuk reálisnak azt az elképzelést, hogy egy év után önerőből is a támogató rendszeren kívül tudjanak maradni, hiszen megszokják, hogy
ez az összeg biztosítja számukra a lakhatás lehetőségét.
(Akkor még mi sem láttuk a további támogatás esélyét.)
Az előtakarékosságba befizetett összeget az intézmény
őrzi, majd ha nagyobb összeg gyűlik össze, akkor az
egy egyéni betétkönyvbe kerül, melyet az intézmény
őriz.
A pályázat mögött álló intézmény önálló gazdálkodási tevékenységet folytat, a gazdasági vezetés
folyamatosan segítséget nyújt a szociális munkásoknak
azáltal, hogy az idevonatkozó jogszabályok rendelkezések ismeretével, alkalmazásával elősegíti a program
gazdasági átláthatóságát.
A program folytatása:
A program folytatására tettünk javaslatot a fenntartó önkormányzatnak. Sikerült a fenntartót meggyőzni arról, hogy ez a program minőségi változást hoz a
város hajléktalan ellátásában. Szakmai megítélésünk
alapján egy 3 éves modulrendszer lenne alkalmas a kitűzött cél megvalósítására. A résztvevő személyek három évig maradnának a rendszerben, ahol az:
I. évben: A támogatás 20.000 Ft/hó/fő. Az előtakarékosság keretében kötelezően befizetett összeg
20.000 Ft/hó/fő, ami független a támogatott személy
jövedelmének nagyságától. Az utógondozói szociális
munka segíti a lakások bérbevételét, a segítő kapcsola-
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tot épít ki a főbérlőkkel és folyamatosan követi, hogy a
lakók a bérleti szerződésben foglaltakat betartsák. A
szociális munkás segíti a lakó életvitelét, jövedelembeosztását, a határidők betartását, a lakóközösségek együttélését. A program jelenleg ebben a szakaszban
van, és véleményünk szerint igen jól működik.
II. évben: A támogatás 20.000 Ft/hó/fő. Az előtakarékosság keretében kötelezően befizetett összeg
minimum 20.000 Ft/hó/fő, de jövedelem-függővé alakul át, és nagyobb jövedelem esetén - egyéni megállapodás alapján - emelkedik. Az utógondozói szociális
munkában nagyobb szerepet kap a munkahely megtartásának segítése, reményeink szerint a kliens egyre önállóbban tudja majd intézni a saját ügyeit.
III. évben: A támogatás 10.000 Ft/hó/fő-re
csökken. A kötelező előtakarékosság folytatódik, de
mértéke egyéni megállapodáson alapul. Az utógondozói szociális munkában nagyobb szerepet kap az ellenőrzés, a kapcsolattartás még inkább az egyéni kezdeményezés felé tolódik.

lották, akik már kint élnek a támogatott lakásokban.
Jelenleg az átmeneti ellátásból reális továbblépési lehetőség nincs. Ezt pótolná ez a program, az intézményi szolgáltatásokhoz képest gazdaságos finanszírozási módon. A 3 éves modulrendszer biztosítja a kiszámíthatóságot.
A kiléptető lakás kivezeti a klienseket az ellátó
rendszerből, mert nem függnek többé az ellátó intézményi környezettől, és már csak minimális segítői hátteret
igényelve tudnak az általános társadalmi normákhoz és
környezethez alkalmazkodni.
A programban három évig résztvevők nagyobb
összeget tudnak összegyűjteni, mely önrész lehet egy
hitelfelvételhez, egy esetleges ingatlan vásárláshoz. A
program a résztvevőktől nagyfokú önállóságot követel
meg, amely során elsajátíthatják és bizonyíthatják a
lakni tudás és a lakhatás megtartásának képességét. Alkalmat ad az önbecsülés visszaszerzésére, önfenntartásra, tervek, elképzelések ösztönzésére és azok megvalósítására.
A programban dolgozó szociális munkások
szakmai kihívásnak tekintik a program végigvitelét.
Nagy várakozással tekintünk a folytatásra, 3 év múlva
adatokkal szeretnénk igazolni, hogy ez egy lehetséges
út a hajléktalanságból történő kiléptetésre.

Az első évben a program működését a pályázaton nyert támogatás biztosította.
A további két évi működéshez a fenntartói támogatás:
2007 évben:
4.759.560,- Ft
2008 évben:
2.379.780,- Ft
A finanszírozásban a dologi/személyi költségek
vonatkozásában a pályázatban meghatározott arányokat
követtük. Intézményünk a programról minden évben
komplex (szakmai-pénzügyi) tájékoztatót készít a fenntartónak.

SÁNTA HAJNALKA
< hajnalkasanta@citromail.hu >
< csalad_1@invitel.hu >

A program folytatásának jelentősége:
Ez egy olyan modell, amely nélkülözi a fennálló intézményi korlátokat, egyúttal lehetőséget biztosít élettársak vagy nők igény szerinti részvételére.
A program több éves folyamatos működtetése
biztosítana arra lehetőséget, hogy az eredmények értékelése megalapozott legyen, és rendszerként tudjuk működtetni. A hajléktalanságból történő kivezetésre egy
év nagyon rövid idő. Az életvezetési képességek kialakítása vagy visszaállítása egy hosszabb folyamat, és
komplex segítésre van szükség. Véleményünk szerint
minél több időt tölt a rendszerben a kliens, annál hoszszabb folyamat lehet a visszailleszkedés, ami szintén
azt az érvet erősíti, hogy a program több évig tartó működtetése hozhatna igazi eredményt.
A résztvevők pozitív példát mutatnak a továbblépésre, és ez ösztönzően hat a többi hajléktalanra. Közvetlenül megtapasztalhatják a kivezető út lépcsőfokait
és egy lehetséges alternatívaként szolgálhat a hajléktalan létből történő kilépéshez. Egyre több kliens keres
fel bennünket és érdeklődik a programba való bekerülés
feltételeiről. Minden esetben meg szoktuk kérdezni,
hogy hol hallott a programról és milyen információkkal
rendelkezik már. Ekkor elmondják, hogy azoktól hal-

És még egy megjegyzés a Szilágyi Gyula cikkében említett „döglött ügyekről” (lásd e számunk 2.oldalán!) :
A szociálisok deficit-szemlélete az egyik gátja annak,
hogy legyenek alternatíváink. Hajléktanokkal dolgozó
szociális munkástól mindössze 2x hallottam azt, hogy
tiszteli X-et vagy Y-t, mert az nem piskóta, amit az
utcán ki kell bírni! Tehát ezeknek az embereknek van
EREJÜK! - De ez csak ritkán a "mi" kiinduló pontunk.
Á.M.
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A HAJSZOLT EGYESÜLET

A megválaszolatlan stratégiai kérdések mellett napi aktualitással bír a hajléktalanok egészségügyi ellátásának kialakítása. Az Egyesület is - az utcai munka szabályozásának alakításához hasonlóan - alulmaradt az előkészületkor kifejtett érdekképviseletében. Szinte váteszi pontossággal felbukkantak azok a problémák, amelyeket jeleztünk a hajléktalan-ellátás fővárosi képviselőivel egyetemben. Az pedig több, mint báj, hogy a megküzdött és megoldatlan problémák után azzal szembesül az érdekképviseletünk, hogy a hajléktalanok egészségügyi ellátásával
kapcsolatban kizárólagosan azok a vélemények uralják a
közvéleményt, amely szerint a vizitdíj a hajléktalanok részére nem kötelező.
Valószínű, hogy nehéz lesz azt a problémát megoldani,
hogy a vizitdíj-mentességet, és az ágydíj-mentességet ahhoz az egészségügyi ellátáshoz kötötték feltételként, amely
nem teljes körűen épült ki az országban. Ezen a területen
a rengeteg tennivaló mellett jelentős fejlesztéseket kell az
optimális felé közelítő működés érdekében kivitelezni.

TEVÉKENYSÉGÉNEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Hajléktalan Szolgálatok Tagjainak Országos Egyesülete –
népszerű nevén HAJSZOLT – országos ernyőszervezetként látja el a szakmai-érdekképviseleti munkát. Tevékenységének középpontjában elsősorban az érdekképviselet megjelenítése, a különféle érdekek artikulációja áll.
Természetesen ez nem megy szakmai hozzáértés, tudás és
megalapozott ismeretek nélkül. Az Egyesület részt vett
és mai napig is részt vesz a szakmai egyeztetetések fórumain, amelyekre meghívást kap, illetve amelyekre a
részvételét saját magának kivívta.
Folyamatosan részt vesz - a szolgáltatói oldalt erősítve az Országos Hajléktalanügyi Tanács egyeztetési sorozatain. Ez a munka nem egyszerű. Rengeteg érdek, harántérdek, ellentétes érdek, értelmezés szabja meg annak a játéktérnek a kereteit, amelyen a döntéseket, döntéselőkészítéseket befolyásolni lehet. Mindenféle elkeseredés nélkül mondhatjuk, hogy ezen a területen még rengeteg megvalósíthatatlan, kiaknázatlan lehetőség áll rendelkezésre.
A HAJSZOLT Egyesület tevékeny részt vállal az országos
hajléktalan-ellátás pályázati rendszerének a működtetésében, nevezetesen, a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázat elbírálásának előkészítésében vesznek részt az Egyesület delegáltjai. A többségében konszenzuálisan megszületett döntések mellett természetesen találhatók vitára
okot adó döntések is. Ezek azonban rendezhetők, és konstruktív kimenetelük a hajléktalanokkal foglalkozó szociális munkára, munkásokra is pozitív hatással bírhat.
Az Egyesület elsősorban vidéken fejti ki hatását, képviseletében biztosítani tudja a szakma reprezentativitását.
Túlzás nélkül állítható, hogy mind a szakmai, mind az érdekképviseleti kérdésekben a HAJSZOLT Egyesület megkerülhetetlen szereplője a magyar hajléktalan-ellátásnak.

Reagálások az ügyekre:
A HAJSZOLT Egyesület tevékenysége során folyamatosan szem előtt tartja az ellátottak és az ellátók érdekeit.
Reagálni azokra az esetekre, azokra a konkrét problémákra tud, amelyek a tudomására jutnak. Jelenleg a regionalitáshoz köthető szakmai-érdekképviseleti munka nem egyenletesen jelenik meg az országban. Két „hajszolt régióban” négy statisztikai régió tevékenykedik. A sikerek tekintetében a különbség azon múlik, hogy mennyi energiát
fektetnek be a helyben tevékenykedő ellátók.
Több éves, nem egyedüli megfigyelés, hogy ott gyors és
hatékony az Egyesület tevékenysége, ahol olyan kulcsfigurák érzik szívügyüknek a HAJSZOLT ügyeit, akik más
tekintetben is kellő súllyal bírnak. A jelentkező típusproblémák - intézménybezárás, illetékességi kérdések, stb. nagyon sok esetben bonyolult viszonylatrendszerbe ágyazódva jelennek meg. Nem egyszerűen érdekekről, azok
megjelenéséről van tehát egy adott sérelem esetén szó,
hanem markánsan meglévő, egzisztenciális függésről.

Aktualitások:
Véleményem szerint a hajléktalan-ellátás területén érdekes helyzet alakult ki az elmúlt egy-két évben. Eltekintve
attól, hogy egyéb szolgáltatási területekhez hasonlóan a
jelen év - és szemmel láthatóan az elkövetkezendő néhány év - nem a legjobb évjárat, látható, hogy több tekintetben megálltak az események. Arról van egyfajta szakmai egyetértés, hogy az ellátásban ne növekedjenek az
ágyban számolt férőhelyek. Ezzel együtt volt egy olyan
„súlypont-áthelyezési” kísérlet, amely szerint a meglévő
intézményrendszeren kívülre kellene koncentrálni a fejlesztéseket. A kevésbé kiérlelt, kapacitási és egyéb szakmai szempontok miatt meggondolatlan fejlesztési lehetőségek (magintézmény + utcai munka nagymértékű fejlesztése + külső férőhelyek) egy bizonyos ponton túl
megálltak, mintha kifulladtak volna. Így aztán a fejlesztések - amennyiben az előbbiekben felsoroltakhoz ez köthető - sajátos egy helyben járássá váltak. Semmiképpen
sem szándékozom vitatni az utcai munkavégzés finanszírozásának az eredményét. Ismert okok miatt azonban
(szabályozás, finanszírozás, képzési nehézségek, stb.) jóval több kritikával illethető, ami szinte kívánja a kérdés
további, alapos megvitatását.

FEANTSA:
A HAJSZOLT Egyesület teljes jogú tagja a FEANTSAnak. Csatlakozásunk az ernyőszervezethez az európai
szakmai vérkeringésbe való bejutást jelentette a magyar
hajléktalan-ellátásnak. Bakos Péter az Egyesület kiváló
összekötője mellett - aki a FEANTSA elnökségében is
tagként tevékenykedik - Győri Péter személyében kutatási tevékenységet is folytathatunk.
Mivel úgy tűnik, a hajléktalanság, nem fog rövidtávon
megoldódni, további ismeretekre, akár e kérdésben
kivitelezett alapkutatásokra
is szükség lesz. A megszületett eredményekből mind az
ellátottak, mind az ellátók
profitálhatnak.
SÜTŐ CSABA
< hajlek@t-online.hu >
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A SZOCIÁLIS KRÍZISHELYZETRŐL ÉS A
KRÍZISINTERVENCIÓRÓL MAGYARORSZÁGON
A segítőszolgálatok általában azt az állapotot tekintik krízishelyzetnek, amely külső segítség hiányában valószínűleg súlyos (egészségi, mentális, szociális) következményekkel járna. ...
Az ellátás vonatkozásában a „krízis” a téli időszak
során jelentkező ellátási kihívásokat jelöli. A szállást nyújtó intézményekbe ilyenkor sokan azok is betérnek a nagy
hideg elől, akik egyébként az utcán töltik éjszakáikat.” …
A téli ellátások időszaka november 1-től április 30ig tart. ...
Azokat az egyéneket tekintjük közterületen éjszakázóknak, akiknek az adott időben a lakhatásuk nem megoldott és az éjszakáikat nyilvános helyen, vagy lakás céljára alkalmatlan helyen töltik. …
Az átmenetileg közterületen éjszakázók között esetenként a családon belüli erőszak elől menekülők is megtalálhatók, vagy az olyan újonnan hajléktalanná vált személyek, akik még nem ismerik a szállásnyújtó intézményeket,
vagy éppen bizalmatlanok ezekkel szemben. …
A nagyobb városokban működő szervezetek igyekeznek összehangolni munkájukat mind területi lefedettségben, mind a nyújtott szolgáltatások tekintetében. ...
A rendőrséggel kialakult helyi megállapodások
kétoldalú együttműködésről szólnak. Egyfelől a rendőrjárőr értesíti a szervezetet, ha szélsőséges időjárási viszonyok
között közterületen éjszakázó személlyel találkozik. Másfelől a szervezetek is szolgáltatnak adatokat a rendőrség
felé, ha például a szálláshelyen körözött személy tartózkodik. …
Elsősorban a téli krízisidőszakban fordul a média és
rajta keresztül a közvélemény figyelme a közterületeken
éjszakázók felé. A téli hónapokban tetőzik a lakosságtól a
szervezetekhez befolyó adományok mennyisége.…
Mivel a Bírósági végrehajtásról szóló 1994/53 szóló törvény 2003.12.26-án hatályba lépett módosításának
182/a paragrafusa a kilakoltatások végrehajtásának december 1-től, március 1-ig történő felfüggesztéséről rendelkezik, így a tavaszi-nyári időszakban folytatódik a kilakoltatások végrehajtása. A kilakoltatások áldozatai változatos
képet mutatnak: az ingatlancsalások (lakásmaffia) áldozatai, az önkormányzati lakásokban lakbérhátralékot vagy
rezsihátralékot felhalmozók, a jogcím nélkül lakók valamint azok a családok, akik felvett hitelüket már nem tudják tovább törleszteni. …
Nemrégiben két nagyváros (Szeged és Kaposvár)
önkormányzata is hozott olyan rendeletet, amely megtiltja
a város frekventált helyein való koldulást. Természetesen
a szervezett koldulás, vagy a gyermekekkel való koldultatás tiltását el lehet fogadni. Azonban a rendelet általánosan
tiltja a koldulást, és nem tesz különbséget a koldulás különböző formái között. …
Az utcán élők jelentős részben többnyire egyedülálló, 30-60 év közötti, Magyarországon született, magyar
nemzetiségű emberek. Az intézményeket használók fiatalabbak, mint az utcán élők. ...
A roma etnikumhoz tartozók arányára vonatkozó

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A mai nappal véget ér a végrehajtási törvényben
(1994. évi LIII.) meghatározott téli kilakoltatási moratórium, így ismét jogi lehetőség nyílik a rászoruló,
díjhátralékos emberek méltányos elhelyezés nélküli
kilakoltatására.
Tavaly tavasszal, barátainkkal együtt nyílt levélben fordultunk a Köztársaság Elnökéhez, amelyben arra kértük: kezdeményezze, hogy az Országgyűlés foglalja törvénybe a rászoruló emberek méltányos
elhelyezés nélküli kilakoltatásának tilalmát. A Köztársaság Elnöke azóta sem reagált kérésünkre, az Országgyűlés pedig ilyen törvényt nem hozott.
A rászoruló emberek kilakoltatása - Ferge Zsuzsa szociológust idézve - a legostobább és legembertelenebb lakásmegoldás. A probléma megoldása helyett ugyanis súlyosbítja azt: tovább csökkenti a rászorulók lehetőségeit, esélyüket a munkavállalásra,
fokozza kiszolgáltatottságukat, kirekesztettségüket.
A jelenlegi hajléktalanellátó rendszer többnyire
nem teszi lehetővé egy család együttes elhelyezését,
így a kilakoltatás a család széteséséhez vezethet. A
kilakoltatások során előfordul, hogy embertelen módon (és egyúttal a gyermekvédelmi törvény rendelkezésével ellentétesen), kizárólag anyagi okokból állami gondozásba veszik a család gyermekeit.
A jelenlegi gyakorlat nem kizárólag a hajléktalanná váló emberek számára káros: a kilakoltatott emberek hajléktalanként (esetleg gyermekek állami gondozottként) való ellátása az esetek többségében sokkal többe kerül az államnak, mint amennyibe lakhatásuk fenntartása került volna.
Meggyőződésünk szerint ezek a kilakoltatások
sértik a Magyar Köztársaság által az Alkotmányban,
valamint az ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális
Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában elismert
szociális jogokat.
Olyan gyakorlat ez, amely ellen mint a szolidaritás és az egyetemes emberi jogok eszméje iránt
elkötelezett honpolgároknak határozottan tiltakoznunk kell!
2007. március 1.

Forrás: http://www.azutcaembere.net/
allaspont/07_03_01_moratorium.shtml
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pontos adatokkal nem rendelkezünk. Általánosságban
megállapítható, hogy esetükben sokkal erősebb a családi
kohézió és elsősorban az állami gondozásból kikerülő roma fiatalokat fenyegeti a hajléktalanná válás kockázata. …
A hajléktalanok nemi megoszlását tekintve közel
25%-uk nő, 75%-uk férfi. Hajléktalanná válásuk előtt leginkább városi lakosok voltak. Az elmúlt 10 évben csökkent az elváltak aránya, ami úgy értelmezhető, hogy csökken a családi krízisek szerepe a hajléktalanná válásban. Az
iskolai végzettséget tekintve kijelenthető, hogy a hajléktalan emberek kevésbé iskolázottak, mint az átlagnépesség.
Jelentős a nyolc osztályt végzettek és a szakmunkások
aránya. ...
A leghosszabb ideje hajléktalanok a nyolc általánost végzettek közül kerülnek ki. ...
Növekedni látszik a gazdasági okokból bekövetkező hajléktalanság aránya. Ezt igazolja az az állandósult
jelenség, hogy a hajléktalan emberek között folyamatosan
magas számban találhatóak meg az ország legszegényebb
megyéiből származók. ...
A bevándorlók jelenléte a közterületen éjszakázók
körében nem számottevő. …
A krízisből való kivezetés alacsony hatékonyságú
és sokan kerülnek ismét krízishelyzetbe azok közül, akiknek egyszer már megoldott a válsága. Az intézmények
krízisidőszakban való bővítése is jelzi, nem jut mindenkinek ellátás. Az intézményrendszert tekintve elsősorban az
átmeneti szállásokra jellemző a bedugulás jelensége. ...
A rehabilitációs férőhelyek elégtelen száma és az
egyéb kivezető utak hiánya miatt az átmeneti jelleg sérül.
A jelenlegi ellátórendszer, különösen a nagyvárosokban, nem képes megfelelően kezelni a krízishelyzetben
élők problémáját. Finanszírozási problémák miatt nem
megoldható a férőhelyek bővítése. …
Egy kérdőíves felmérés során a megkérdezett 408
válaszadóból a legtöbben a szálláshelyek nem megfelelő
színvonalával (zsúfoltság, sorban állás, rossz körülmények, stb.) illetve azok nem elég biztonságos voltával öszszefüggő okokkal (lopnak, verekszenek) indokolták távolmaradásukat. Közel 12% a szabad férőhelyek hiányára hivatkozott. …
Az ellátási formák hatékonyságát a krízishelyzetben élők számának csökkenése adná meg. Az ellátók azonban a krízishelyzetben élők számának növekedéséről számolnak be. A 3SZ legutóbbi közreadott jelentése (Gyorsjelentés a szegényedésről), amelyet 600 szociális munkásnak kiküldött kérdőívekre beérkezett válaszok alapján állítottak össze, a szegénység mélyüléséről számol be. …
Munkájuk során a szolgáltatók minden esetben arra
törekszenek, hogy az egyéneket képessé tegyék a krízishelyzetből való kilépésre. ... A munkaerő-, és lakáspiaci
helyzet radikális változása nélkül a jelenlegi ellátások bővítés illetve jobb finanszírozás hiányában belátható időn
belül a krízishelyzetet teljesen felszámolni nem tudják.

A „Biztos Kezdet Modellprogram” volt az alapja a
Szociális Szakmai Szövetség SzocKafé rendezvénysorozatának 2007. május 7-i beszélgetésén.
Szomor Éva, a Biztos Kezdet Modellprogram elindítója, előadása bevezetőjében felvetette
azt a definíciós dilemmát, hogy voltaképpen mi is a
„Biztos Kezdet modellprogram”: intézmény, lehetőség, filozófia, vagy módszer? Mindezen elemek együtt magukba foglalják azt, ami 2003 novemberében kezdődött Magyarországon Biztos
Kezdet Modellprogram címen. A program Angliából ered ahol Sure Start-nak hívják, melynek szó
szerinti jelentése: „Biztos Kezdet”. Az előadó szerint vissza kellene fordulni a szó eredeti jelentése
felé, mert fontos kérdésként vetődik fel, hogy tulajdonképpen milyen korosztálynak is szól a program.
Elsődlegesen azon 0-4 éves kor közötti gyermekeknek szól, akinek az otthoni, családi, szociális
helyzete hátrányosnak mondható, fogyatékkal élő
szülők, beteg szülők, bevándorlók, akiknek nyelvi,
beilleszkedési problémáik vannak. Az utóbbi csoportnak, az eredeti angol programban kiemelkedő
szerepe van.
Fontos tisztázni, hogy nem a napközbeni ellátás pótlására, és nem a gyermekek napközbeni időtöltésének hasznosabb eltöltésére jött létre a Biztos Kezdet Modellprogram.
A legfontosabb, amit a program a résztvevő
gyerekek számára adni tud, egy olyan környezet,
feltételrendszer, szakképzett segítő és megfelelő
eszköztár, mely a megfelelő fejlődés elősegítését
szolgálja. Fontos szempont, hogy - szükség szerintbiztosítja a megfelelő terápiás foglalkozásokat a
programban részt vevő gyerekek és családjaik számára. Segít, hogy a szülő megértse és megtanulja,
hogy fontos a gyermeki fejlődés, és a gyermek számára fontos az, hogy az első 3 évében egészségesen fejlődjön, mert ez megakadályozhatja a későbbi problémákat, pl.: lemorzsolódása az iskolában, beilleszkedési problémák. A
program emellett segít
munkahelyteremtésben
az igénybevevő szülők
számára, pl.: tanfolyamok szervezése, képzések
szervezésével.
Bányai Emőke felvetette, hogy a gyermeki
szükségletek mellett mennyire szól a program a
szülők nem létező gyermekkoráról. Saját fejlődési
szükségleteik háttérbe szorultak, mely gyermekeik
nevelésékben is megmutatkozik, pl.: játék, szabadidő eltöltése, nem látják gyermekeik megfelelős
szükségleteit. A program segítséget nyújt abban,
hogy a szülők ezt a teret megtalálhassák, ami lényeges a szülői attitűd változásához, s ez lehetőség

A FEANTSA kérdőíve alapján, a tagszervezetek közreműködésével írta:
BAKOS PÉTER
Közlésre rövidített formában szerkesztette:
FARKAS W. ATTILA
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a gyermekek számára is. Több példát is említett
A program keretében készítettek egy filmet,
arról, hogy a Biztos Kezdet egyszerre két generámely a bölcsődébe járó gyerekek és családjuk, háció (szülő és gyermek) életét változtatta meg.
zasulási és gyereknevelési szokásait mutatja be. A
Scheer Ferencné, a józsefvárosi program
filmben kínai, vietnami, pakisztáni, afrikai-magyar
koordinátora azt tapasztalta, hogy náluk sok a szoházaspár, 3-as ikres roma család és magyar család
ciálisan hátrányos helyzetű család, magas arányú a
szerepelt. A film is alátámasztotta, hogy a segítő
roma lakosság, magas a munkanélküli szülők szászakember számára nem kérdőjelezhető meg, a
ma, gyakoriak a rossz lakáskörülmények, és a beszülő pozitív hozzáállása. Minden szülő a legjobbat
vándorlók magas száma jellemzi a kerületet. Szeakarja a gyerekének.
rinte kiemelkedő jelentőséggel bír a testközeli cseA programba könnyen tudták bevonni a csacsemőgondozás, és a kulturális eltérések szerepe a
ládok és együttműködni a társszakmákkal (pl.: csagyermeknevelés terén.
ládsegítő-, gyermekjóléti szolgálat).
A VIII. kerületben 1997-től saját kezdeméBaróti Zoltánné, a csurgói modellprogram
nyezésre prevenciós korai fejlesztőprogramot indívezetője hozzászólásában elmondta, hogy náluk:
tottak annak érdekében, hogy vizsgálják, hogy a
2003-ban indult a helyi program, a családsegítő
szociális hátrányok milyen hatással vannak a kisszolgálat közreműködésével. A helyi önkormánygyermekek mozgásfejlődésére. (Kérdőív, fejlődési
zat az elején nehezen támogatta a szociális szférát,
lap, feldogozott adat évi 300 gyerekről). Kimutatígy ezt a kezdeményezést is. Állami gondozott éták, hogy a
desanyákból
szociális hátráálló csoporttal
nyokból adódó
kezdték a fogfejlődési lemalalkozásokat.
radások, (pl.:
Nehéz munkászoba-konyhába állás, szükban kiságyban
séges anyagi
tartott csecseszociális lakmő mozgásfejhatási körüllődése nem a
mények hiámegfelelő ünya jellemzi
temben indul
az ügyfélkörümeg: nem guket.Házi gyerrulni, forogni
mekfelügyelői
fog, hanem inalapképzést
kább felfelé kaszerveztek a
paszkodni.
szülők számáEbből követkera, a szülői
zik, hogy előbb
minta hiánya,
fog ülni, állni,
támogató
mint mászni,
rendszerek hiígy az élettani
ánya miatt, egörbületei másmellett segítAz angol, társadalmi célú hirdetés szövege:
képp
alakulséget kaptak,
nak, melynek „Ha Ön nem segít, akkor ki? Kérjük hívja a Concordia Gyermekjóléti Szolgálatot!” hogy ráláthaskésőbb ortopésanak a gyerdiai, illetve egyéb következményei alakulnak ki).
mekvédelmi rendszer működésére. Emellett több
Mitől nyújt mást a program, mint egy jól
közösségteremtő programot is szerveztek.
működő bölcsőde? A bölcsőde alapelvei: egyéni
A szakmai szabadság teremthet lehetőséget
bánásmód, testi, lelki, érzelmi fejlődés biztosítása,
arra, hogy olyan programokat is megvalósíthassatárgyi személyi feltétel megfelelő biztosítása. A
nak, amelyek nem kivitelezhetőek már adott intézprogram elvei: ezzel megegyeznek, emellett folyaményi struktúrában pl.: a családsegítő szolgálat kematos napirend, saját gondozónő, az otthoni eszköretein belül. Ezért egy civil szervezetet hoztak létre
zök (pl.: játékok) bevonása. Fontos pluszt jelent a
a program megvalósításának érdekében. A helyi
programban a külső tényezőkre való odafigyelés:
program legfőbb célja szintén az, hogy a szülőknek
szülők mentális állapota, lakáshelyzet beszivárog a
segítséget nyújtsanak gyermekeik megfelelő nevelgondozás során. Azt tapasztalják, hogy könnyebb
tetésében,
emellett
munkaerőpiacon
való
a segítségnyújtás a komplexebb szemlélet mellett,
megjelenésüket elősegítsék.
mint korábban. A napi kapcsolatok ezt erősítik.
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SZOCIÁLIS MUNKÁS KÉPZÉS SZLOVÁKIÁBAN
Zélityné Vas Andrea, a katymári program
koordinátora beszámolt saját tapasztalatairól. Náluk a program kezdetén több tévhit terjedt, pl. az,
hogy a biztos kezdet modellprogram az óvodát helyettesíti.
Kezdetben a helyi önkormányzat erősen rányomta bélyegét a programra. Itt szintén megállapítható, hogy az igénybevevő családok többsége
rendkívül nehéz szociális és anyagi körülmények
között él. Kezdetben a program erős érdekérvényesítés hatására indult a családok részéről 2005 szeptemberétől. A települési családsegítő program két
szintből áll: (1.) a biztos kezdet program és (2.) a
szociális földprogram. Ez a program eltér a többitől, mert a két elem közös működéssel valósul
meg. Mára a helyi munkába több szülőt is sikerült
önkéntes segítőként bevonni.
A beszélgetésen elhangzott, hogy azért is nehéz motiválni a családokat, mert a szülő számára a
játék nem jelenti azt a tartalmat, amiről maga a
program szól. Egyéni utakat kell a segítők számára
megtalálni a szülői motivációs szint erősítésére. A
szakemberek számára is sok esetben szemléletváltásra van szükség, meg kell „kínálni” a szülőket, a
saját szintjükön kell felvilágosítani őket a program
valódi céljáról és pozitív hasznáról.
A hátrányos helyzetű családoknál az a tapasztalat, hogy a szülők bevonására hasonló stratégiákat kell alkalmazni a segítők részéről, mint a
kisgyerekeknél: figyelemfelkeltés, tartalmas és élménydús legyen, ingergazdag környezet szükséges.
A családi nevelés értékeit megtartva a hiányosságokat pótolva tud eredményes lenni a program az igénybevevő gyermekek számára. Minden gyereket
a saját képességeinek maximumára kíván hozzásegíteni a Biztos Kezdet.
A programok jövőjével kapcsolatban a beszélgetésen elhangzott, hogy úgy maradhatnak a
programok életképesek, ha a források egy részét
maguk teremtik meg (adomány, pályázat, kapcsolati tőke révén). Állami támogatás, önkormányzati
támogatás is szükséges. Elhangzott, hogy nem lenne szerencsés, ha állami normatívába futó szolgáltatássá válna, mert akkor sok mindent veszíthetne a
program szakmaiságából.
A következő év arról szól majd, hogy az idei
forrásokat hogyan lehet úgy felhasználni, hogy ez
alatt az év alatt fel lehessen térképezni és kitalálni
azokat a lehetőségeket, melyek a „mozaik” támogatottságot megteremthetik. További cél, hogy a
jelenleg futó programok nyitva tartása és elérhetősége bővüljön, ezáltal rendszert vezessen az igénybevevő gyermekek és családjaik életébe.

A HÁLÓ időnként helyt ad külföldi kollégák írásainak is, mert ezzel azt szeretnénk szemléltetni, hogy a
szociálpolitika/szociális munka és a különféle képzések
milyen eltérő ideológiai, társadalmi, gazdasági alapokról
fejlődtek. A beszámoló betekintést nyújt a szlovákiai szociális munkás képzés kezdeti időszakába és formálódásába, illetve az 1989-ben végbement jelentős társadalmi
változások utáni időszakba.
Az 1989-es rendszerváltást követő társadalmi gazdasági változások jelentősen megváltoztatták a társadalmi kapcsolatokat Szlovákiában is, ám az emberek vágyai és elvárásai az új társadalmi renddel szemben nem
váltak valóra. A társadalmi változásokkal egyidejűleg új,
ezidáig még nem észlelt, negatív jelenségek jelentek meg
a társadalomban, melyek nagyban kihatottak az egyén életére. Ilyen volt pl. a munkanélküliség megjelenése a teljes foglalkoztatottság állapota után, s ebből kifolyólag az
elszegényesedés, az állam paternalisztikus gondoskodásának megszűnése, stb. A lakosság zöme hozzászokott
ahhoz, hogy korábban mindig az államaparátus döntött
helyette, s ezért a rendszerváltás után sokszor csak nagy
nehézségek árán tud alkalmazkodni az új helyzetekhez,
amelyekben legtöbbször már csak magára van utalva.
A rendszerváltással párhuzamosan jelentkező új
szociális problémák, valamint a munkaerő-piaci helyzettel kapcsolatos változások miatt a társadalmi-gazdasági
átalakulás több szinten vetette fel a szociálpolitika reformjának szükségességét. Ebben a folyamatban az emberek szociális biztonsága sokkal sérülékenyebb, mint előzőleg. A szociális háló szükségleteknek megfelelő kialakítása jelentős szerepet kapott, s ennek a folyamatnak a
sokrétűsége, újonnan képzett szakerőket igényel.
Történelmi betekintés
a szociális munkás képzésbe, Szlovákiában
A szociális gondoskodás, ha nem is a mai értelemben, már nagyon korán jelen volt Európában. Kezdhetnénk
Mária Terézia rendeletével, amikor minden város kénytelen
volt gondoskodni koldusairól. Igaz, hogy ez is érdekes betekintés lenne, de az efféle gondoskodás nem éppen a mai
értelemben vett szociális munkáról szólna. A mai értelemben vett szociális munkás képzésről csak az 1. Csehszlovák
Köztársaság megalakulása után beszélhetünk, ami a köztársasági elnök T.G.Masaryk nevéhez fűződik.
A humanitás gondolatával, az erkölcsösséggel
T.G. Masaryk köztársasági elnök foglalkozott. Szerinte,
„az erkölcsösség alapja az ész és az érzelem, s mivel „az
érzelem vak, az érzelmeknek ésszel, tudással kell világítanunk“. A humanitás ideálja szerint szükséges embernek
lenni, és respektálni az emberiességet másokban. Minden
embert természetszerűleg nem lehet szeretni, ezért kell
kitűznünk bizonyos célokat: ne tegyünk különbséget az
erkölcsösség és a politika között. „Hinnünk kell a fejlődésben, és abban, hogy az egyén és a társadalom helyzete javulni fog“. Ugye milyen időszerűek ezek a gondolatok még ha nehéz is ma elhinni, hogy a politikának és az
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erkölcsösségnek egyenlőnek kellene lennie úgy, ahogy
azt T.G. Masaryk hirdette.
T.G Masaryknak és lányának Alicának köszönhetően sikerült Szlovákiában megalapítani azt az iskolát , amely elsőként tűzte ki céljául a szociális munkás képzést.
Az első gondolatok a Zsivena nevű női szervezet taggyűlésén hangoztak el 1920-ban. Az iskola építése 1922ben kezdődött el Martinban, és az 1925/1926-os tanévben indult meg a tanítás. Az iskola M.R. Stefánik nevéet
vette fel. A megnyitó ünnepségén jelen volt a köztársasági elnök T.G. Masaryk és Alica Masaryková is.
Ebben a tanintézetben két szakon folyt a tanítás:

A középiskolai képzés
Jelenleg Szlovákiában 20 középiskolában van szociális
munkás szak, hároméves ápolói, négyéves szociális munkás, szociális – nevelő szakon, az érettségi utáni kétéves
továbbképzés formájában. Ilyen képzés folyik:






1) Kétéves, tanítónőképző - háztartásvezetési szakon
2) Kétéves, szociális - egészségügyi dolgozó szakon

a Kereskedelmi Akadémián Nyitrán
a Kereskedelmi Akadémián Suránban
a Kereskedelmi Akadémián Rozsnyón
a Szent Laura Szociál-pedagógiai Akadémián
Trnaván

A középiskolák közül a leghatékonyabbnak a Dolný
Kubínban folyó képzés tűnik, amely megfelel az európai
normáknak és az előírt európai minimális standardnak.

Az oktatás kezdetétől fogva még különféle háromhetes
népi tanfolyamokon is lehetett tanulni a szociális munkát, ugyanakkor háztartásvezetési tanfolyamok is működtek, stb. Ez az intézet megszakítás nélkül működött
1953-ig. Ma ez az épület az Egészségügyi Szakközépiskolának ad otthont.
A másik középiskola Pozsonyban kezdte el munkáját.
Az 1948-as év után a szociális szféra kizárólagosan állami behatás alá került Szlovákiában. A szociális munkás ha nevezhetjük így a szociális hivatal dolgozóit -, egyedüli szerepe a bürokratikus hivatalnok szerep lett, ahol a
negatív szociális jelenségeket betegségeknek minősítették, és eszerint is „orvosolták“. Ez a korszak a kilencvenes évekig tartott.

Az egyetemi képzés formái
Jelenleg több egyetemen és főiskolán folyik felsőfokú
szociális munkás képzés. Ezeken az egyetemeken nappali tagozatos és távoktatási képzés működik, és egyetemi
végzettséget ad, úgy nappali, mint távoktatási formában.
A magiszteri képzés két fokozatban folyik, ahol
az első fokozat megegyezik a „bakalár” (Bc) képzéssel,
amely 3 évig tart, s erre épül a 2 éves „magiszter” képzés
(Mgr). A második fokozat már szélesebb körben nyújt
képzést, elvégzése során a szociális munkás képesítést
szerez a szociális munkaterület igazgatására, szervezésére. A szociális munkás képzés elméleti és minimális gyakorlati képzést nyújt. Ez a fokozat folytatható „rigorózus” képzéssel (PhDr.), amely általában 2 évig tart. A
legmagasabb egyetemi végzettséget a 2-5 évig tartó
tudományos doktori képzés jelenti (PhD).
A mai értelemben vett felsőfokú szociális munkás képzés, Szlovákiában, 1990 után, a Pozsonyi Komensky Egyetem Filozófiai Karának Szociológiai Tanszékén indult. A magiszter-képzés a szociológia szakon
indult mint specializáció. A harmadik évfolyam elvégzése után szakosodhattak a hallgatók. Később további
szakosodásra volt lehetőség, szociális andragógia terén.
1991-ben, a Komensky Egyetem Pedagógiai Karán nyílt meg a szociális munkás képzés első önálló
tanszéke, Szlovákiában.
Ezután egyre-másra nyíltak meg a szociális munka tanszékek. Egyetemi szintű képzés, „bakalár” és „magiszter” szinten a következő egyetemeken folyik:

A szociális munkásképzés
jelenlegi helyzete Szlovákiában
A megváltozott társadalmi helyzet új problémákat hozott
felszínre. Új megvilágításba került a szociálpolitika, a
szociális gondoskodás és a szociális munka szerepe a társadalomban, ami magával hozta az intézményesült képzés megváltozásának szükségességét. Megjelent a szakképzett dolgozók által végzendő szociális gondoskodás
bevezetésének társadalmi igénye.
A kvalifikáció legfontosabb eleme a szakképzettség. 1989-ig a szociális munkás képzés az érettségit követő, kétéves oktatási formában zajlott. A tananyag jó része jogi és gazdasági ismeretekből állt. 1990 után, az ország területi és közigazgatási beosztásának megváltozását követően, a helyi államigazgatási apparátusokban
megnyíltak a szociális ügyosztályok. Az itt alkalmazott
dolgozók többsége szociális téren nem rendelkezett sem
szakismeretekkel, sem pedig gyakorlattal. Ezt a helyzetet
próbálta áthidalni a Munkaügyi és Szociális Minisztérium azáltal, hogy bevezette a szociális munkások ciklikus
képzését. A társadalmi igényekre reagáltak a már említett
középiskolák. A Bratislavai Komensky Egyetem Pedagógiai Karán megnyílt elsőként a Szociális Munka Tanszéke, „bacalár” (Bc) képzéssel. A szociális munkás képzés
ettől kezdve közép- és felsőfokú szinten zajlik, úgy nappali, mint levelező tagozaton.
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folyamat során egyre határozottabban és egyre következetesebben, egyre magasabb követelményeket kell elvárni hallgatóinktól. Az általános szociális munkás képzés
tantervi irányelvei már megkülönböztetik a tudást, tehát
az ismereteket, az értékeket és a személyiség jellemzőit
is. Ennek ellenére leszögezhetjük, hogy „a szociális munka tudás” nagyon nehezen definálható, és nagyon sok
szubjektív elemet tartalmaz. Meghatározása még nagyon
sok kutatói szellemi tevékenységet igényel ahhoz, hogy
eredményesen tudja támogatni az embereket az önsegítés
fejlesztésében, segítse a konfliktusokkal való együttélést
és azok kezelését, a konszenzusok keresését az egyéni élet kialakításában, a saját kezdeményezés kialakítását és
a nagyobb felelősség felvállalását.
Mindezek eléréséhez pedig szükséges olyan tényezők figyelembevétele, mint pl. a szociális munkás erkölcsi arculata. Kérdéses az is, hogy van-e a társadalomnak joga feltételezni vagy megkövetelni, nagyobb erkölcsi elvárásokat támasztani a szociális munkát végzőkkel
szemben, mint más szakmák művelőivel szemben? Válaszunk igen, ugyanis a szociális munkás köztisztséget betöltő személy, aki munkájával befolyásolhatja a társadalom légkörét, és hatással lehet a társadalom értékrendszerének formálására. (Vaverčáková, M. 2006, str. 28). A
szociális munkának részt kell vállalnia a települések kezdeményező és cselekvő képességének alakításában, közvetetten a civil társadalom kiépítésében és fejlesztésében.
A szociális munkás szerepek változása nagyon is befolyásolja a szociális szolgáltatások és a szociális munkás
képző iskolák jövőbeli együttműködési kereteit és
gyakorlatait, ami már valójában Európában folyamatban
van.
Felhasznált irodalom:
 Dávideková, M.: Vzdelávanie v sociálnej práci na
Slovensku
 Schavel, M.: Príprava komlexného systému ďalšieho
vzdelávania sociálnych pracovníkov v rezorte
Ministerstva práce sociálnych veci a rodiny SR. In:
Práca a sociálna politika 4.1996, č.11-12, s.8.
 Schavel, M.: Sociálne poredenstvo a supervízia v
sociálnej práci. Bratislava: Gerthofer. 2004. ISBN:
1335- 05378
 Schavel, M.: Perspektívy v príprave a ďalšom
vzdelávaní zamestnancov sociálnej sféry. In: Práca a
sociálna politika. Roč. VII, č.4, s. 8-10
 Vaverčáková, M.: Osobnosť sociálneho pracovníka a
jeho uplatnenie v praxi, Bratislava, 2006, str. 28.

A Banská Bystricai Matej Bela Egyetemen, a Pedagógiai és Szociális Munka Tanszéken.

A fentieken túl, több egyetemen is képeznek szakembereket a szociális munka különféle speciális szociális
szakterületeire, mint például a szociális felnőttképzés, az
andragógia, a szociális pedagógia stb., szakokon. Többek
közt például:





UK Bratislava, Felnőttképzési Tanszék (andragógia), Pedagógiai Tanszékén,
Nitrán az UKF Szociális Tudományok és Egészségügy Karán működik a Roma Kultúra Tanszékén,
a Bratislavai Közgazdasági Egyetemen a Szociális fejlődés és Szociális munka Tanszékén.

Egyetemünk a Trnavai Egyetem, az 1993/94-es
tanévben nyitotta meg a mai (1997-től, névváltozás) Egészségügyi és Szociális munka Karán, a Szociális
Munka Tanszéket. A karon 9 Tanszéken folyik képzés.
Szociális munkás képzés működik az Elméleti Szociális
Munka Tanszéken és az Alkalmazott Szociális Munka
Tanszéken. Egyetemünkön teljes egyetemi képesítést lehet elérni: Bc, Mgr., PhDr., PhD fokozatot lehet szerezni,
minden szakon. A 2005-ös évtől egyetemünkön, már a
legmagasabb tudományos képesítés, a DrSc is megszerezhető.
Az elmúlt 13 évben, egyetemünk szociális szakának nappali tagozatán 334-en végeztek Mgr szinten, illetve távoktatási szakon Mgr. szinten 580 hallgató, Bc szinten pedig 43 hallgató .
Összegzés
A 1990-es években a szociálpolitika célkitűzései, eszközrendszere, struktúrája, munkamegosztása jelentősen
megváltozott Szlovákiában. A szociálpolitika fejlődését
egyértelműen szükségessé tették a gazdasági és társadalmi változások, valamint a korábban működő rendszer
diszfunkciói és hiányosságai. Az ellátórendszerek jelentősen átalakultak, új ellátási formák jöttek létre, bővült a
szociális szolgáltatások köre, ahol a legnagyobb szerephez a helyi önkormányzatok, mint szolgáltatók jutottak.
Ezek a változások fokozatosan mennek végbe, és
ehhez viszonyulva az egyetemi oktatásnak állandóan figyelemmel kell kísérnie a változásokat, s úgymond menet közben kell kialakítani azt a pedagógiai struktúrát, aminek eredményeként a szociális munkás szakmailag jól
képzett szakemberré válik. A szociális munkásnak tisztában kell lennie a szociális munka elméleti és gyakorlati
részével, és közvetíteni kell azt a tudást, miszerint a szociális munka nem szűkülhet le pusztán gondozásra, segélyosztásra. A szociális munka segítség ahhoz, hogy a
rászoruló segíthessen önmagán. Adottak a dilemmák a
képzésben dolgozók számára, milyen tudás közvetítése
az ideális konkrét vagy általános, diszciplináris vagy interdiszciplináris tevékenységre volna szükség. A képzési
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ápolja őt, pedig egy ideje már állandó gondozásra,
rendszeres kezelésre szorult. Felmerült, hogy beköltözzön a szomszédos Iváncsán lévő idősek otthonába,
de nem volt pénze a másfél millió forintos belépési
díj kifizetésére.
Ekkor váratlan fordulat történt. Kiss doktor tavaly
decemberben ismét bekerült a dunaújvárosi kórházba,
ahol január közepéig ápolták. Amikor hazatért, meglátogatták őt néhányan az egykori pusztaszabolcsi
betegei közül, és bejelentették: közadakozásból
megváltották számára az iváncsai otthonba szóló
belépőt.
Az akció szervezői szívesen beszéltek nekem arról,
miért és hogyan gyűjtötték össze a pénzt, ám ragaszkodtak ahhoz, hogy megőrizzük névtelenségüket.
Mint mondták, ez a történet Kiss doktorról szól, az
adakozók személye lényegtelen.
- Harminc éven át ő segített nekünk, soha nem fogadott el a munkájáért pénzt, ez a minimum, amivel
tartoztunk neki - mondja az adakozást elindító egyik
nyugdíjas asszony. Ő volt az, aki egy kórházi látogatás során Kiss János kezelőorvosától megtudta: ha a
doktor nem kerülhet szociális otthonba, nem kaphat
rendszeres orvosi kezelést, akkor az állapota tovább
súlyosbodhat.
A pusztaszabolcsi asszony találkozóra hívta a barátnőit és az ismerőseit, s megállapodtak: közadakozást
indítanak, és megpróbálják összegyűjteni az emelt
szintű ellátást nyújtó otthonba a másfél millió forintos belépési díjat. Kinyomtattak 3.000 segítségkérő
szórólapot, teleragasztották velük a falut, végül számlát nyitottak a helyi takarékszövetkezeti fiókban.
- Kisebbfajta csoda történt: nem egészen két nap
alatt összegyűlt a másfél millió forint - mondja az
akció egyik főszervezője. - Hatvanhatan fizettek be
kisebb-nagyobb összegeket a számlára. A legnagyobb
adomány egymillió forint volt, a legkisebb 600 forint,
a legtöbben 1.000-5.000 forint közötti összegeket adtak.
Sok pusztaszabolcsi egyszerűen lemaradt az adakozásról, ugyanis mire észbe kaptak, már zárolták is a
számlát. Akadt olyan helybeli fiatalember, aki - miután pénzt már nem adhatott - tévét, rádiót és tisztálkodási szereket vitt be Kiss doktorhoz az iváncsai otthonba.
- Amikor az egykori betegeim közölték, hogy gyűjtést indítanak, nagyon meghatódtam. Nem mondtam
nekik, de egy percig se hittem, hogy valaha is összegyűlhet a másfél millió forint - mondja Kiss János. Aztán alig két nap alatt összejött a pénz. Azóta sokat
gondolkodom rajta, mivel érdemelhettem ki a emberek szeretetét. Igaz, hogy harminc évig éltem közöttük, de nem tettem semmi különöset. Csak a munkámat végeztem.
CSERI PÉTER
(Népszabadság, 2007. február 7.)

HÁROM ÉVTIZEDÉRT

A pusztaszabolcsiak befizették
volt doktorukat az idősek otthonába
Harminc évig volt Pusztaszabolcson háziorvos
Kiss János, aki soha nem fogadott el hálapénzt. A
falubeliek a közelmúltban két nap alatt másfél millió
forintot adtak össze a nyugdíjas doktornak, hogy bejuthasson egy idősek otthonába. A segítséget nyújtók
mindannyian névtelenséget kértek.
- Ilyen csak a mesében van - mondja halkan Kiss János, majd az ablak felé fordulva hosszú másodpercekig hallgat. Mintha az üvegen túl valami olyasmit
látna, aminek a létezésében korábban nem hitt. Majd
hozzáteszi: - Az emberi jóság feldolgozásához is idő
kell.
Az iváncsai Napfény Idősek Otthonának egyik szobájában ülünk. A most 68 éves Kiss doktor arcéle sokat
elárul megpróbáltatásairól. Hosszasan beszél az életéről - senkire sincs egyetlen rossz szava sem. Hiába
firtatom, hogyan lett belőle magányos, beteg, önálló
életvitelre képtelen ember, önmagán kívül nem talál
felelősöket.
1975-ben került a Fejér megyei Pusztaszabolcsra.
Asszisztens feleségével együtt eleve nyugdíjas állásnak tekintették a háziorvosi praxist, a nyolcvanas
években házat építettek, és letelepedtek. Saját gyermekük nem lévén, Kissék örökbe fogadtak egy fiút, a
most 23 éves Mátyást. Jelenleg csak a fiú lakik a családi házban, Kiss János felesége három évvel ezelőtt
meghalt.
Kiss doktor úgy érzi, 1999-ben kezdődött a kálváriája, amikor egy hajnali órán egy öngyilkoshoz riasztották, de a volánnál ülve egy pillanatra elaludt, és a
kocsijával belehajtott az árokba. Súlyos sérüléseket
szenvedett, hosszú hónapokba telt, amíg felépült.
Hivatalosan nyugdíjba vonult ugyan, de még folytatta
a munkát. A felesége halála után azonban idegösszeomlást kapott, kórházi kezelésre szorult, s 2004ben végleg nyugdíjba vonult. Ugyanebben az évben
újabb baleset érte: kocsijával belehajtott egy másik
autóba. Ismét kórházban töltött hónapok következtek.
Ráadásul ő volt felelős a balesetért: kártérítést kellett
fizetnie, ami elvitte a félretett pénzét.
- Sokan nem értik, hogy a három évtizedes háziorvosi
működésem alatt miként maradhattam szegény ember
- mondja. - Pedig pusztán a fizetésből egyáltalán nem
lehet meggazdagodni. Ha süteményt, tojást vagy disznótorost hoztak a falubeliek, azt nem utasítottam
vissza. De hálapénzt soha nem fogadtam el. Ez elvi
kérdés.
Kiss doktor az elmúlt két évben valósággal eltűnt a
helyiek szeme elől. Hol kórházban volt, hol odahaza
gubbasztott. Nőtlen nevelt fia három műszakban dolgozik Székesfehérváron, így nem maradt senki, aki
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REJTVÉNY - HÁLÓ
K Ó D F E J T É S
negatívan megkülönböztet
prevenció
együttérző képesség
társ. kut. adatbank
elemez
romboló
szükséget szenvedő
kliensrendszer - grafikusan
gyógyítás/enyhítés
visszatérő félelemérzet
Júniusi „Kódfejtésünk” megfejtését így határozza meg a „Szociális munka szótára”:
„Valamely fizikai, szociális vagy érzelmi szükséglet hiánya vagy nem kellő színvonalú kielégítése.
A szegénység szinonimájaként is használják a javaktól való ~t, mely lehet viszonylagos/relatív ~
és abszolút ~. Érzelmi ~ a pszichológiai értelemben vett jólléthez szükséges dolgok hiánya.”
E kifejezést a szerkesztőség címére beküldők között szakmai kiadványokat sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2007. június 15.
A Hálóban megjelenő rejtvényt ezúttal is Ott Lídia készítette.

KI LÁTHATÓ A KÉPEN?

E hónaptól egy-egy híres szociális
munkás fényképét tesszük közzé a
HÁLÓ hasábjain.
Aki felismeri, küldje el a nevet a
szerkesztőség címére!
Beküldési határidő: 2007.jún.15.
A megfejtők között
szakkönyveket fogunk kisorsolni.

BLING H2O - 7,5 DECI VÍZ - 11,499 FORINTÉRT!
Végre kapható a minden eddigi próbálkozást elsöprő sznobvíz, az ásványvizek Rolls Royce-a! A jéghidegre hűtött üveg - pezsgőhöz hasonlóan - dugóval záródik és nincs rajta vonalkód vagy leázó címke. A
márkanevet valódi csilli-villi Swarowski kristályokból rakták ki, s ezáltal teljesen új értelmet nyer a betétes üveg. A Bling H2O márkanév alatt futó víz palackja még egy üveg whyskinél is többe kerül: 30
angol fontba, ami 11,499 forint! A SUN szerint Paris Hilton ezzel itatja a csivaváját...
Mi pedig csak annyit teszünk a hírhez, hogy a Bling H2O fogyasztói bizonyára a „vállalati társadalmi
felelősség” (= CSR) logikáját követve gondolnak a helyi hajléktalanokra, akik ez esetben nem lesznek
morcosak amiatt, ha már CSAK a kiürített üveget kapják meg, visszaváltási célból …
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TITOK - HÁLÓ
Többé nem hiszek az
anarchiában, mert
most már tudom,
hogy MIT JELENT.

25 évi
házasságunk
alatt
még
sose
hallott
engem
FINGANI.

►

►

T
I
T

A képen a 23 éves
Carlo Giulliani, akit
2001-ben Genovában
a G8-as tüntetésen
lőtt le a rendőrség.
Fegyvertelen volt ...

▼

...
K
O
K
▲
Kedves ANYÓSOM!
Ha még egyszer azt hallom Tőled, hogy milyen csudajó dolgom van Costco-ban, fogom és felgyújtom az egészet, és egy
bíróság se fog elítélni ezért. Szeretettel: a te odaadó menyed.
Utóirat: Gyűlölöm a süteményeidet.
Még az se érdekel, hogy majd’ 5 dollárba kerül egy tucat,
és amint elmentél azonnal szemétbe dobom mindet.

Néha
amiatt
aggódom,
hogy
azok a
FEHÉR
FIÚK,

akikre
nagy
hatással
vagyok,
sose
fognak
engem

▲
A barátom SÜKET. Amikor szeretkezünk,
én mindig az előző pasim nevét üvöltözöm.

SZÉPNEK

látni.

►

Túl gyáva
vagyok
ahhoz,
hogy
BARÁTOM
legyen ...
amiatt,
ahogy
„ott lent”
kinézek.

▲
Ez az utolsó CD, amit a barátom MIXELT nekem ...
Bocs szívem, utálom a zenei ízlésed!

►
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