SZAKMAI BESZÁMoLÓ
2013.

TwIsT or-,lvÉnALAPÍrvÁxy

Fóti Ún Átmeneti

Sztúlló

H aj léktalan S zemély ek I nte grdlt Intézmé ny e
Ü'ffi(r'r'ut

f1r:3l lllú c'"

.l'1g"i1ii

'lij44 liuürl!'eJt' r'iitl

'iir.: li:;:r

I

j'or

ns\il . i9í7l 1{já'i

1'lip!

$

$
"r

"4';

1. Az integrált intézmény működési keretei
A Twist Olivér Alapítvány a 2013-as évben is folytatta hajléktalanokat segítő tevékenységét a
IV. kerületi Fóti út 4. alatt található székhelyén, ahol átmeneti szállással, nappali melegedővel és utcai
szolgálattal segítette az elsősorban Újpesten és környékén élő rászorulókat. Intézményeink állami,
illetve

önkormányzati

feladatot

látnak

el,

rendelkeznek

érvényes

működési

engedéllyel.

Működésünket állami és önkormányzati források mellett civil adományozók támogatásából
biztosítjuk. Az integrált intézményt működését és gazdálkodását az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs
és Szociális Hivatal) és a Magyar Államkincstár soros ellenőrzésein megfelelőnek és jogszerűnek
találta.
Az integrált intézmény székhelyét és egyben egyetlen telephelyét a Budapest IV. kerület, Fóti
út 4. szám alatt található saját tulajdonú ingatlan jelenti. Közhasznú alapítványunk nyilvántartási
száma: 1815, a nyilvántartásba vételi okirat száma: 16Pk.66236/1991./15 (Nyilvántartásba vevő szerv:
Fővárosi Bíróság (Fővárosi Törvényszék)). Az integrált intézmény működési engedélyének száma: B6916/11/2009., utolsó jogerős módosítás ügyiratszáma: V-C-02/3795/2/2012. (érvényes: 2014.
december 31.). Az alapítvány működéséről aktuális információk a www.twistoliver.hu honlapcímen
találhatók.
Az alapítvány kuratóriuma által kinevezett igazgató, Gróf András 2011 januárjában bízta meg
Surányi Ákost az integrált intézmény vezetésével, aki az integrált intézmény vezetőjeként felel a
különböző

részlegekben

folyó

szakmai

munkáért,

a szakmai

programban

vállalt

célok

megvalósításáért illetve a törvényi keretek betartásáért. Az integrált intézményen belül működő
különböző stábok külön team értekezleteken egyeztetnek munkájukról, ahol átbeszélik a közös
elveket, az elmúlt időszak(ok) eseményeit, számonkérésre kerül az elvégzett munka és kialakulnak a
jövőbeni tervek.

2. Az átmeneti szálló
Az átmeneti szálló alapvető célja, feladata:
•

Hajléktalan emberek támogatása a szociális munka eszközeivel, közös célok kitűzésével.

•

Az egyéni, csoportos szociális munka területei főként a foglalkoztatási rehabilitáció, az

előtakarékosság és a kapcsolati rendszer felépítése vagy helyreállítása, addikciókkal kapcsolatos
problémákban való segítségnyújtás.
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A szálló egy időben 41 főnek tud átmeneti szállást nyújtani, akikre érvényesülnek a következő
feltételek: az Európai Gazdasági Közösség tagállamainak férfi hajléktalan polgárai közül azok a
személyek, akik életvitelszerű lakáshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra
és vállalják az intézmény programjában való részvételt.

Az átmeneti szálló recepcióján minden nap 0-24-ig megtalálható ügyeletes kolléga, aki a szálló
működtetéséért, az intézmény problémamentes nyugalmáért felel. A szállón dolgozó ügyeletesek
(nappali asszisztens, diákügyelők, szociális munkások) kéthetente pénteken az ügyelői teamen
egyeztetnek munkájukról, az elmúlt hetekről és az előttük álló feladatokról.

Az átmeneti szállón a szociális munkások tevékenységének gerincét továbbra is az egyéni
esetkezelés adja. Ezt egészíti ki az ügyeletben való részvétel (heti 1 délutáni és havi 1 hétvégi
ügyeletben), hogy másfajta élethelyzetben is lássák a lakóikat, ne csak a személyes beszélgetések
alkalmával. A csoportok (heti team-megbeszélések, ügyelői team, estmegbeszélő szupervízió, nagy
team), valamint a lakógyűlések és a lakókkal való közös együttlétek is részét képezik a munkának.
Egy szociális munkás 21 fő egyéni esetkezelését végzi.
Tavaly a stábban személyi változás nem történt: az intézményvezető mellett Káli Réka és
Reményi Gergely szociális munkások valamint Kubinyi Krisztina nappali asszisztens alkották az
átmeneti szálló stábját. Az éjszakai ügyeleteket és a fennmaradó hétvégi valamint délutáni ügyeleteket
a MŰISZ diákszövetkezet által közvetített diákügyelők segítségével láttuk el. A hattagú diákügyelői
csapat az év során szinte teljesen kicserélődött: egy munkatárs állandó maradt, a többiek helyét az év
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során új munkatársak vették át. A 2013-es évben összesen tizenegy diák munkavállalóval dolgoztunk
együtt, akik a felsőoktatás több szegmenséből (szociális munkás, szociológus, pszichológus,
közgazdász, építészmérnök) érkeztek hozzánk. Külön öröm számunkra, hogy a diákügyelői stábban
régóta dolgozó munkatársak közül hárman is főállásban tudtak elhelyezkedni a szakmában.
A szociális munkási stáb minden tagjának kötelező a „nagy-teamen” való részvétel, ami az
egész alapítvány minden részlegét érinti. Ezeken az értekezleteken a Twist Olivér Alapítvánnyal
szoros együttműködésben dolgozó Léthatáron Alapítvány illetve a Baptista Szeretetszolgálat REVIP
Szálló vezetői és szociális munkásai is részt vesznek. Ilyenkor az összes részleg dolgozói együtt
beszélik át az elmúlt hetek eseményeit, kudarcait, sikereit, illetve esetleges közös eseteit és azok
tanulságait.
A szállóra történő felvételi eljárás az előző években is szokásos metódus szerint zajlott:
minden hónap első hétfője kivételével hétfőnként 15-18 óráig. A feltételek ugyan nem változtak, de az
érdeklődés megnövekedett a szálló irányába, hiszen rendre többen jöttek el felvételizni, mint az előző
években. A várólistán várakozók a helyeket rendszeresen frissítették, így nyár közepére a várólista
hossza elérte a 30 főt, és ezt követően nem is csökkent érdemben. Ez azt eredményezte, hogy egy
jelentkező fél évnél is hosszabb időt kényszerül várakozni, miközben a lakhatási problémái nem
oldódtak meg. Ilyen helyzetben ez értelmetlenül hosszú idő. A stáb javaslatára a felvételi eljárást
2013. augusztus hónapjára felfüggesztettük, amit szeptemberre is kiterjesztettünk.

Tovább folytatódott a szállón a „Közterület helyett emberibb körülmények” program, melynek
keretén belül a hosszú ideje életvitelszerűen közterületen, utcán élő ügyfeleket fogadtunk be a
szállóra, egyénre szabott szociális munkával és térítési díjkedvezménnyel is segítve őket. A
programban részt vevő ügyfeleknek 19 férőhelyet biztosítottunk a szállón 1 éves időtartamra, melynek
lejárta után az ügyfelek a programmal együtt járó előnyök megszűnésével ugyan, de tovább
maradhattak a szálló „normál” férőhelyein. Tavaly összesen 43 olyan ügyfél lakott nálunk, aki a szálló
előtt hosszú időt töltött el életvitelszerűen közterületen. Közülük 12 főnek még 2012-ben kezdődött a
jogviszonya, tehát 2013-ban 31 utcáról, közterületről beköltöző ügyfelünk volt. 2013. év végén 22
konzorciumi program keretén belül költöző lakónk élt az intézményben.

Reményi Gergely, szociális munkás beszámolója a programba bevont ügyfelekkel való
munkáról: „Több 2012-ben beköltözött lakómnak járt le a támogatási időszaka. Elég volt ez minden
esetben, hogy valamilyen előrelépés történjen a körülményeikben. Rendszeres munka, egészségügyi
dolgokban előrelépés, vagy más úton rendszeres jövedelemhez jutottak. Voltak ügyfelek, akiknél
viszont nem állt be változás, és vagy a házirend megsértése, vagy térítési díj nemfizetés miatt
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távozniuk kellett. Három esetben fordult elő „eltűnés”. Azt értem ez alatt, hogy a kapcsolat szűnt meg
teljesen az intézménnyel, hallomásból kaptam információkat arról, hogy megvannak ők, de érdemben
nem akarnak kommunikálni jogviszonyuk további sorsáról. Sikernek érzem a programon belül, hogy
együttműködés hiánya miatt összesen három esetben kezdeményeztem a jogviszony megszüntetését,
vagy nem javasoltam a jogviszony meghosszabbítását. A felmerült problémák között erős többségben
volt a jövedelem-nélküliség a beköltözéskor. Ezek komoly kihívást jelentettek, mert a kedvezményes
időszak egyáltalán nem sok idő. Nagy volt a nyomás az ügyfeleken. A térítési díj miatti szüntetések
nem ezzel függtek össze. A másik jellemző probléma a rossz egészségi állapot volt, többnyire szoros
összefüggésben az előzővel.”

A konzorciumi program hatása a sikerélmények mellett a szállón tapasztalható dinamikában is
lemérhető volt. Káli Réka szociális munkás éves beszámolójában erről tett említést: „A lakók közt
folyamatosak a kisebb-nagyobb összezörrenések, amelyek kívülálló számára bagatellnek tűnhetnek.
Sajnos a korábbiakhoz képest gyakoribbá váltak a lopások is. Úgy vélem, ez utóbbi is hozzájárul a
szállón kialakult alapfeszültséghez, ami sérülékeny nyugalmat eredményez. A konzorcium okán egyre
több lakó van vagy volt bevonva a programba, azaz egyre több utcáról érkezett ügyfelünk van, s ez is
jelentősen befolyásolja a szálló normáit.”

2013 karácsonyára némiképp megújult a társalgónk, új székek, praktikusabb asztalok és egy
kényelmes kanapé került a helyiségbe, ill. egy falfestmény is hozzájárul a barátságosabb hangulathoz.
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Az átmeneti szálló statisztikái:

KIHASZNÁLTSÁG ALAKULÁSA
Rendelkezésre álló
kapacitás

Vendégéjszakák
száma

Kihasználtság

2008.

14235

11899

83,6%

2009.

14235

12476

87,6%

2010.

14479

12707

87,8%

2011.

15205

13634

89,7%

2012.

15006

15073

100,5%

2013.

14965

15276

102,1%

ÁTLAGÉLETKOR ALAKULÁSA
2009.

51,1 év

2010.

54,7 év

2011.

54,3 év

2012.

56 év

2013.

55,3 év

Jogviszony
hossza (nap)
0-30
31-90
91-180
181-270
271-365
1-1,5 év
1,5-2 év
2 év felett

2012.
17
17
20
11
9
10
9
7
100

17%
17%
20%
11%
9%
10%
9%
7%
100%

2013.
11
17
14
7
10
15
6
9
89

12,4%
19,1%
15,7%
7,9%
11,2%
16,8%
6,7%
10,1%
100,0%

Ahogy már említettük, szignifikánsan növekedett a hosszabb jogviszonyok aránya. A 2012-es
évhez képest az 1 évnél hosszabb jogviszonyok arány 26%-ról 33,7%-ra nőtt, tizedük pedig a két
évnél is régebben lakik nálunk. A szálló stábja az év második felétől törekedett arra, hogy a régebb óta
itt lakó ügyfelekkel történő együttműködést dinamizáljuk, és motiváljuk ügyfeleinket, hogy
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mozgósítsák energiáikat a szállóról való továbblépés érdekében, lehetőleg valamilyen magasabb
színvonalú lakhatási forma irányába. Ezt az év végére sok lakónál sikerült is elérnünk, néhol ugyan
tőlünk kívülálló okok miatt, lévén több idősebb lakó esetében – hosszú várakozás után – sor került a
szociális otthoni elhelyezésre.
A szállóról való kikerülés módozatainak megoszlása
Távozás formája
fő
százalék
Továbbléptetés (gondozási folyamat
végeztével)
14
29,8%
Együttműködés hiánya miatt nem
hosszabbítás
12
25,5%
Térítési díj nem fizetése
4
8,5%
Büntetés-végrehajtás
2
4,3%
Saját kérésre szüntető
7
14,9%
Házirend megszegése
6
12,8%
Kórház
1
2,1%
Elhunyt
1
2,1%
Összesen:
47
100,0%
A kiköltözési mutatókban az elmúlt évekkel történő összehasonlításkor szignifikáns eltérés
nem mutatkozik, az némiképp örömteli, hogy csökkent a házirendsértés miatt való kikerülések aránya.
Sikerként könyvelhető el az is, hogy a legmagasabb arányban azok a távozások állnak, ahol az
ügyfelek az együttműködési megállapodásban foglaltak teljesülése után, előre eltervezett, közös
szándék alapján költöztek el a szállóról. Ezekben az esetekben az itt lakó ügyfél együttműködési
megállapodásában tervezett módon benne szerepelt a költözés, reményeink szerint pozitív módon
segítve a kliens életútját. Ugyancsak magas aránnyal szerepel az együttműködés hiánya, ami sok
esetben a konzorciumi programban részt vevők közterületen eltöltött hosszú időszakára vezethető
vissza, ahol a szállós környezetben megfogalmazott alapelvárás, a lakótársakhoz és az intézményes
házirendhez való alkalmazkodás nem szerepelt a mindennapjaikban.
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3. Nappali melegedő

Nappali melegedő elsődleges célja, hogy lehetőséget biztosítson melegedésre, étkezésre és
pihenésre valamint alapszintű higiénés szolgáltatásokat nyújtson hajléktalan személyek számára. Ezen
kívül az intézmény az igénybe vevőknek olyan napközbeni ellátásokat/szolgáltatásokat nyújt, melyek
segítik az adott személyt mindennapi problémáinak megoldásában, a hasznos időtöltésben, valamint a
hajléktalanságból kivezető egyéni megoldások megtalálásában.
A nappali melegedőben 2012 januárja óta egy főállású szociális asszisztens és egy félállású
szociális munkás alkotja az intézményt működtető szakmai stábot. A 2009 áprilisa óta az
intézményben dolgozó szociális asszisztens, Tarcsafalvyné Sebők Magdolna jelenti az állandóságot,
míg szociális munkásként Szegedi Dezső 2011 szeptembere és 2013 szeptember között dolgozott
nálunk, az ő helyét októberben Kiss Adrienn Melinda vette át. A nappali melegedő stábja az
intézmény vezetőjével kéthetente hétfőn tartott üléseken egyeztet a melegedőben folyó szakmai
munkáról, felmerülő kérdésekről. Az intézmény működtetésében a 2013 őszétől kisebb-nagyobb
rendszerességgel önkéntesek is részt vesznek, akik megállapodás szerinti napokon segítenek az
intézménybe érkező vendégek kiszolgálásban.
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A tavalyi év elején a krízisidőszak kezdetétől (2012. nov.) bevett működést: a téli időszakban a
hozzánk érkező vendégek két 30 fős etapban tudták igénybe venni a melegedő szolgáltatásait. Szegedi
Dezső, az intézmény szociális munkása így ír a krízis időszak nehézségeiről: „A krízis időszak egyik
jellemző tapasztalata az volt, hogy kevés kivételtől eltekintve a melegedőben minden nap teltház volt.
Az is jellemző tapasztalat volt, hogy az ügyfelek fél 9-es valamint fél 12-es regisztrációjakor már
felírásra került mind a harminc beengedhető ügyfél. Annak ellenére, hogy 8 órától már nagy sor volt
az intézmény előtt, gyakorlatilag minimális volt a kint várakozó ügyfelek között a konfliktus, az
ügyfelek sorban állása közben nem volt előzés. Ez annak volt, köszönhető, hogy a melegedő stáb
tagjai folyamatosan kint voltak az intézmény előtt, és regisztrálták az érkező ügyfeleket. Az ügyfelek
melegedőbe történő beengedése érkezési sorrendben történt, így gyakorlatilag ki lehetett zárni az
előzést, tolongást. A folyamatos jelenlétnek köszönhetően megszűntek a korábbi évek hasonló
időszakában jellemző problémák, konfliktusok. A melegedő korai megtelése miatt sajnálatos módon
azok a több éve közterületen élő, az intézményükkel hosszú idő óta kapcsolatot tartó ügyfelek nem
tudták igénybe venni a szolgáltatásainkat, aki a legrászorultabb csoportját alkotják a melegedő
ügyfélkörének. Ezen ügyfelek a krízisidőszakban több alkalommal is megtapasztalták, hogy teltház
miatt már nem jöhetnek be az intézménybe. Emiatt a csoport tagjainak egy része már meg sem
kísérelte, hogy eljön a melegedőbe.”
A nyári időszakban igyekeztünk változtatni ezen a tendencián és következő működést vezettük
be: az intézmény továbbra is 9:00-tól 15:00-ig várta vendégeit, a fürdési és a melegedési lehetőség
folyamatosan, míg a mosási és szárítási lehetőség pedig feliratkozás szerint állt az ügyfelek
rendelkezésére. A hozzánk érkező vendégek regisztrációjuk után teát és vajas kenyeret vehettek fel, a
főétel kiosztására viszont csak 12:00-től folyamatosan került sor. A nyári időszakban heti két
alkalommal volt felvehető a hetente változó főétel (konzerv/leves). A tavaszi, nyári időszakban
nagyon népszerű volt az intézmény kertje, a legtöbb ügyfél itt tartózkodott, pihent, beszélgetett.
2013 szeptemberétől 65 fő tudja igénybe venni szolgáltatásainkat. A hideg újbóli beköszönte
és az ügyfelek többségének kilátástalan, reménytelen helyzete sok esetben manifesztálódott
intézményünkben egy-egy indulatos kirohanásban, agresszív megnyilvánulásban. Az előző évek
tapasztalataival ellentétben 2013-ban több ügyfélnél kellett egy időre szüneteltetnünk a
szolgáltatásokat, melynek okai jellemzően a következők voltak: a melegedő területén történő
alkoholfogyasztás, az intézmény vendégeivel és munkatársaival szemben történő minősíthetetlen
hangnem használata, fenyegető viselkedés; a melegedő működésének akadályozása, amikor többszöri
felszólítás ellenére sem hagyta el az ügyfél az intézményt. Adódott néhány hosszabb távú kitiltás,
olyan ügyfeleknél, akik viselkedésükkel súlyosan vétettek intézményünk házirendje ellen (ilyen a
2013-as évben 5 esetben fordult elő).
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Az intézmény munkatársa, Kiss Adrienn egy speciálisan nehéz esetről is ír éves
beszámolójában: „van egy majdnem mindig problémás ügyfelünk (’92), aki gyógyszerfüggő fiatal.
Nála sokszor tehetetlennek érzem magam, ugyanis gyakran dühösen érkezik a melegedőbe és a dühét,
verbális agresszió formájában a melegedő stábján vezeti le, és általában a legalkalmatlanabb
időpontot találja meg rá a beengedést vagy a kimenetelt. Tudom, hogy azért csinálja ezt, mert aznap
felzaklatta valami és csak így képes kiereszteni a gőzt, és ilyenkor színpadot akar, azt hogy mindenki
ráösszpontosítsa a figyelmét, és szívesen elbeszélgetnék vele a valós problémákról, amik eredetileg
indulatokat generáltak benne, de nem alkalmas rá ilyen idegállapotban sem ő maga, sem az időpont,
mert ilyenkor több mint harminc ember ki vagy épp beengedése van folyamatban. Továbbá úgy érzem
a melegedőre, mint valami menedékre tekint, hiszen ide mindig visszatérhet, és a végletekig „rossz”
lehet, mert csak egy bizonyos határ átlépése után hívunk rendőrt, addig pedig tombolhat. Amikor
tombol és valósággal dührohama van, nem igazán tudom mivel is lehetne a viselkedését kontroll alatt
tartani, ilyenkor nem bír nála visszatartó erővel sem a kitiltás vagy a rendőrhívás kilátásba helyezése.
Nála nagyon sokáig nem éreztem úgy, hogy a bizalmát elnyertem volna, de 2014. január elején már
volt egy beszélgetésünk, amikor néhány személyes dolgot is elárult magáról. Igencsak nehézkes őt
bármire motiválni, a szüleivel a kapcsolata eléggé rendezetlen és egyelőre a kábítószer megszerzése
és fogyasztása az, ami érdekli.”

Az ilyen és ehhez hasonló esetek sokszor fel tudják emészteni az intézményben dolgozók
energiát, de látni kell azt is, hogy a melegedőt 2013-ban igénybe vevő 869 ember közül ezek az esetek
a jelentős kisebbséget jelentik és a vendégek túlnyomó többségével konfliktusmentesen és
eredményesen lehet együttműködni.

A nappali melegedő forgalmának alakulása 2013-ban
Nappali melegedő
(összesen)

Hónapok
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Éves összesített/

1306
1176
1126
1187
1186
1173
1355
1226
1262
1404
1273
1250
1243
10

Nappali
melegedő
(átlag)
59,36
58,8
56,3
56,52
56,48
58,65
58,91
58,38
60,09
63,82
63,65
62,5
59,45

átlagadatok
Éves összesített forgalom
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A nappali melegedő látogatottsága az ügyfelek előfordulása alapján:

alkalom/év
1 alkalommal
2-5 alk.
6-20 alk.
21-40 alk.
41-80 alk.
81-120 alk.
121-180 alk.
∑

2012
ügyfelek száma arányosítva
229
23,3%
282
28,7%
267
27,2%
103
10,5%
65
6,6%
23
2,3%
14
1,4%
983
100,0%

2013
ügyfelek száma
arányosítva
238
27,4%
214
24,6%
202
23,2%
94
10,8%
87
10,0%
24
2,8%
10
1,1%
869
100,0%

ÁTLAGÉLETKOR ALAKULÁSA
2009.

45,6 év

2010.

46,8 év

2011.

45,9 év

2012.

46,9 év

2013.

46,1 év

A nappali melegedő 2013-es ügyfélkörének összetétele az első megjelenés szerint:
Regisztráció dátuma
2009-ban
2010-ben
2011-ben
2012-ben
2013-ben
∑

fő
193
72
157
114
333
869
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%
22,2%
8,3%
18,1%
13,1%
38,3%
100,0%

4. Utcai gondozó szolgálat

A Twist Olivér Alapítvány utcai szolgálata tavaly is Budapest IV. kerületében, ill. a XV.
kerületben Rákospalota területén, az M3-as autópálya bevezető szakaszáig végezte törvényileg
meghatározott feladatát. Az utcai szociális munka normatív finanszírozási keretek közül való
kikerülése után, a szolgálat a 2012. óta az NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) által
biztosított pályázati forrásból működünk. Az ellenőrző hatóság a 2012-es év szakmai és pénzügyi
beszámolóját elfogadta, így a 2013-as év a már megismert és elsajátított új keretek között folytatódott.

A szolgálat stábjában a 2012-es év végén régi munkatársunkat Csicsák Gábort Beck Krisztina
váltotta, aki május végéig volt Seidel Nóra párja a kéttagú teamben. Krisztina távozása után Jószai
Tímeával lett teljes a stáb. Szabadságuk, betegszabadságuk ideje alatt az év során állandósult
helyettesítő „beugrósokkal” oldottuk meg pótlásuk. A szolgálat az utcai szociális munkát az ellátási
területen, munkanapokon 6 órában biztosítja. November 1-jétől április 30-áig, az ún.
”krízis”időszakban, ez a 6 óra munkanapon a 16 óra és 22 óra közötti időszakot jelenti. A köztes
időszakban munkánkat heti váltásban, két műszakban (8-14, 16-22) végezzük.

Az utcai gondozó szolgálat 2013-ban is - mint az előző években - szoros együttműködésben
dolgozott a szomszédos ellátási területen tevékenykedő Léthatáron Alapítvány utcai gondozó
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szolgálatával. Munkánkról közös team-munka keretein belül beszélgettünk, ott vitattuk meg az elmúlt
hetek történéseit.
Az utcai gondozó szolgálat az ellátási területet heti rendszerességgel Renault Kangoo típusú
gépjárműjével útvonalterv alapján járta be, az ott közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló
épületben élő hajléktalanokat, csoportokat látogatta/segítette. A tavaly látogatott 89 helyszín nagyobb
részén több hajléktalan él, néhol párkapcsolatban vagy kisebb közösségekben, néhol pedig csak
egymáshoz közel, szomszédi viszonyban. Néhány helyszínen konkrét alvó-/lakóhely nincs, csak
annak frekventáltsága miatt többnyire megtalálható ott néhány ügyfél. A látogatott helyszínek
többnyire – a terület adottságaiból fakadóan – erdős részeken találhatóak. Az itt élő ügyfelek többsége
saját építésű házikókban, illetve sátrakban lakik. A sűrűbben lakott területek vonzáskörzetében élők
parkokban, lépcsőházakban, vagy az aluljáróban (a területen csak egy metró-aluljáró található)
húzódnak meg éjszakára.
A

munkánkat

meghatározza

a

Menhely

Alapítvány

diszpécserszolgálatával

kötött

együttműködési megállapodás, melyet a 2013-as évben is megújítottunk. A szolgálat ennek keretein
belül részt vállal a diszpécserhez érkező (az ellátási területünket illető) jelzések fogadásában és
megoldásában, valamint a minden hónap első hetében összehívott, a Budapesten működő és a
Menhely Alapítvánnyal szintén megállapodásban lévő utcai gondozó szolgálatokkal közös
megbeszélésen.
A 2013-es év a számok tükrében:

összes találkozás
összes ügyfél
férfi
nő
átlagéletkor
30 év alatt
30-45 év
45-60 év
60 év fölött

Ügyfelek
3335
202
149
53
48 év
16
65
91
30

%-os arány

74%
26%
0.8%
32.1%
45%
14,85%

A téli krízis időszak alapvetően más jellegű szakmai munkát kíván az itt dolgozó stábtól,
hiszen a nyári működéssel ellentétben a hosszabb távú tervek (egészségügyi, fizikai vagy pszichés
kezelés, tartósabb elhelyezésre való igény benyújtása átmeneti vagy szociális otthonokba,
rehabilitációs intézményekbe) megvalósítását háttérbe szorítják az azonnali orvoslásra váró
problémák. Ezen problémák, mint a kihűléssel, megfagyással járó esetek megakadályozása, a már
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évek óta utcán élő, és a „lakhelyükhöz” ragaszkodó, de veszélyeztetett helyzetben lévő emberek
azonnali – lehetőségeinkhez mért – segítése (takaróval, meleg teával, meleg pulcsival) a legfontosabb
feladata a szolgálat munkatársainak.
Az utcai életmód/utcán lakás elhagyására törekvő hajléktalanoknak az ellátórendszer valamely
intézményében van lehetőségük az egzisztenciális megerősödésre. Szinte minden év krízisidőszakának
kezdetével indultak alacsony-küszöbű lakhatási programok az utcán élők megsegítésére. A szolgálat
számos esetben segítette hozzá ügyfelét az ellátórendszerben igénybe vehető valamely lakhatásához,
sok esetben egészségügyi problémák mentén, néhol végleges megoldást, változást is sikerült elérni az
igénybevevők életében.
A 2013-as évben történt elhelyezések:

Ügyfelek
202
18 fő
6 fő
13 fő
37 fő

összes ügyfél
éjjeli menedékhely
átmeneti szálló
önálló lakhatás
összesen

%-os
arány
8,9 %
3%
6.4%
18,3 %

A „Közterület helyett emberibb körülmények” program keretein belül a 2013-as évben 8
ügyfelet sikerült elhelyeznünk az alapítvány átmeneti szállóján.
A helyszínek tekintetében nagy változások, átrendeződések nem történtek. A nyár eleji árvíz
során a Rév utcai töltés mögötti lakhelyek kiürültek, s lassan szivárogtak csak vissza a korábban itt
lakók. A Dunakeszi úti helyszínünkön a vasúti sínek és a Szilas-patak partja mentén évek óta ott lakó
ügyfelünk halálával megszűnt. Az ősszel fedeztünk fel egy helyszínt Rákospalotán, a Szilas-patak
partján a Patak-sétányon, ahol kilenc új ügyféllel vettük fel a kapcsolatot. Az M3-as bekötőnél lévő
füves területen, ill. a Rákospalota-Újpest MÁV-állomáson volt a legnagyobb mozgás az itt élő
hajléktalan emberek számának tekintetében.
Jelentős eseménye volt a 2013-as évnek a nyár elején levonuló Dunai-árvíz, melyre Seidel
Nóra, a szolgálat munkatársa így ír éves beszámolójában: „Az árvízre ebben az évben jóval
szigorúbban reagáltak az illetékes hatóságok, mint a korábbiakra. A Duna által eddig soha el nem
öntött Tímár utcai helyszínt is lezárták és kiürítették. Az itt lakók nem akarták elfogadni az ideiglenes
intézményi elhelyezést, így a közeli parkokban éjszakáztak, ill. néhányan visszamentek a tiltás ellenére
a kunyhójukba. Szoros együttműködésben a BMSZKI Váci úti éjjeli menedékhelyével és a Rex
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Alapítvánnyal, az átmeneti szállást igénybe venni akaró ügyfeleket el tudtuk helyezni, s aki állatait
nem tudta hová vinni az árvíz idejére, annak is sikerült megoldás találni az Állatsziget
munkatársainak segítségével. Mindkét szervezet kollégáinak pozitív és segítő hozzáállása nagyban
segítette munkánkat ebben az időszakban.”

Szintén a Dunai-árvízzel volt összefüggésben az, hogy a Habitat for Humanity szervezete
megkereste alapítványunkat, működjünk közre egy, az árvízkárosult hajléktalan emberek lakhatását
segítő programban, melynek keretén belül az árvíz során károkat szenvedő hajléktalanokat lehet
lakhatáshoz juttatni. A program az év végén kezdődött, ennek során az utcai szolgálat munkatársai 5
ügyfélnek/párnak a pályázatát nyújtották be, bizakodva a pozitív elbírálásban, melyet követően egy
IV. kerületi szociális bérlakásba költözhetnek ügyfeleink. A program további fejleményei a 2014-es
évben várhatóak.
Az utcai gondozó szolgálat 2013-as ügyfélkörének összetétele, az első találkozás dátumának
fényében:
Első találkozás dátuma
2007 előtt
2007-ben
2008-ban
2009-ben
2010-ben
2011-ben
2012-ben
2013-ben
∑

fő
9
22
17
19
19
20
37
59
202

%
4,5%
10,9%
8,4%
9,4%
9,4%
9,9%
18,3%
29,2%
100,0%

Az utcai gondozó szolgálat ügyfeleknél tett látogatásainak gyakorisága 2013-ban:

2013. évi látogatások
gyakorisága
1 alkalom
2-5 alkalom
6-10 alkalom
11-20 alkalom
21-40 alkalom
41-52 alkalom
52 találkozás felett
∑

ügyfél
36
42
34
28
33
14
15
202

%
17,8%
20,8%
16,8%
13,9%
16,3%
6,9%
7,4%
100,0%

Ügyfeleink előfordulása a szolgálat által látogatott 86 helyszínen (éves szinten hány ügyféllel
találkoztunk az adott helyszíneinken):
Helyszíneken található ügyfelek száma
15

Helyszínek

%

száma
27
15
19
11
10
7
89

1 ügyfél
2 ügyfél
3-4 ügyfél
5-6 ügyfél
7-10 ügyfél
10 ügyfél felett
∑

30,3%
16,8%
21,3%
12,4%
11,2%
7,9%
100,0%

5. Tervek a 2014. évre

Célok intézményi szinten
• tárgyi eszközeink pótlása, az elhasználódott eszközök folyamatos cseréje (ágynemű
folyamatos pótlása, az egész épület tisztasági festése). A 2014-es évre elnyert pályázatból az
átmeneti szálló szoba-szekrényeinek és konyhaszekrényeinek, valamint az ágyak egy részének
cseréje
• az elhasználódott elektromos eszközök (mosógép, szárítógép, mikrohullámú sütők,
hűtőszekrények) folyamatos karbantartása, cseréje.

Célok a szakmai munkában
• kiszámítható, a klienseknek megfelelő garanciákat adó munka folytatása.
• pontos, naprakész adminisztráció.
• megbeszélt időközönként, de legalább félévente a fenntartóval közösen tartott stábösszejövetel,
mely során értékeljük az eltelt időszakot és megtervezzük a következőt.
• a sokszínű melegedős vendégkör számára is hasznos, releváns és adekvát egyéni – és
csoportos szociális munka megtervezése és véghezvitele.
• csoportmunka folytatása az átmeneti szállón lakó ügyfelekkel, a közösségi szolgáltatások
rendszeressége és esetleges bővítése.
• az utcai szolgálat autójának cseréje pályázati úton
• a Hajléktalanokért Közalapítványhoz beadott pályázatok (kisértékű tárgyi eszközök
beszerzése, utcai szolgálat kiegészítő támogatása a krízisidőszakban, kiegészítő programok
támogatása, bútorok és ágyak cseréje) megvalósítása, elszámolása.
• A további pályázati kiírások figyelése, az intézmény működését támogató pályázatok
benyújtása.
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