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Alapítványunk integrált intézménye 2018-ban is szakmailag elkötelezett hajléktalan
embertársaink szociális ellátásában, problémáiknak az eszköztára szerinti kezelésével. A
jelentkező nehézségekkel vagy változásokkal ebben az évben is megtanultunk élni, s ezeket
tapasztalataink sorába beilleszteni.

Ez a beszámoló intézményeink működésébe, alapadataiba ad betekintést. Mindkét
intézményi egységünk (Isola Éjjeli Menedékhely és utcai gondozó szolgálat) ez évi leírását
esetbemutatással, komplexebb szakmai képpel rögzítettük.

A Léthatáron Alapítvány „Isola” Éjjeli Menedékhelye 2018-ban is biztosította azokat
az intézményi szolgáltatásokat, melyek igénybevevőink egy éjszakára való biztonságos
elhelyezését jelentette. Szakmai stábunk az alapszolgáltatásokon kívül kiemelt figyelmet
szentelt ügyfeleink mentális problémáinak feltérképezésére, illetve arra, hogy személyre
szabottan a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, nyugellátáshoz hozzájussanak, lakhatási
problémáik javulásához közelebb kerüljenek a fedél nélküli emberek.

A menedékhely célcsoportját azok a hajléktalan férfiak jelentik, akiknek elsősorban
arra van igényük, hogy éjszakára fedél legyen a fejük felett, és emellett információkat
kapjanak a szociális ellátórendszer intézményeiről, illetve segítséget a függőben lévő, vagy
elindítandó szociális ügyintézéseikhez. Az „Isola” éjjeli menedékhely a fővárosi
hajléktalanellátó rendszerben azon kevés intézményei közé tartozik, ahol a szálló
igénybevételének nincs semmilyen feltétele, nem kérünk tüdőszűrő igazolást, és nem jelent
kizáró okot az alkoholos befolyásoltság sem. Bár gyakran megkérdőjeleződik intézményünk
léte

a

társadalom

oldaláról,

folyamatosan

bizonyosságot

szerzünk

arról,

hogy

szolgáltatásaink - az intézmény szakmai koncepcióját meghatározó hiánypótláson túl - már
elengedhetetlen részévé váltak az emberi életek stabilizálásának, szükségletek alapszintű
kielégítésének, és hozzájárultak a társadalmi feszültségek enyhítéséhez.

A menedékhely szakmai programjának egyik legfontosabb eleme, hogy azok számára
is szolgáltatást kíván nyújtani, akik ezen, a legtöbb szállón elvárt feltételeknek való meg nem
felelés miatt nem juthatnának fedélhez.
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Utcai gondozó szolgálatunk az év munkanapjain, a közterületeken bizalmi
kapcsolatban igyekeztek támogatni ügyfeleinket, sokszor az életben maradást veszélyeztető
tényezők elhárítását eszközölték, amivel a leginkább depriváltabb egyéneket, csoportokat
integrálták egészségügyi és/vagy szociális intézménybe, a személyes biztonság, egyéni
szükségletkielégítés kombinációját tartották fenn. A közel háromezer napi és heti szintű
találkozással, szolgáltunk az együttműködés által az ügyfelekkel közösen épített fel segítő és
kríziselhárító folyamatokat.

Ebben az évben az alaptörvény módosítása miatt (életvite
lszerű közterületi tartózkodásának tilalma) több változással kellett szembenéznünk, melynek
előterébe került az, hogy a következő évben intézményi struktúra módosítását is
megköveteli az új szabályozás.

Szociális munkatárs szakembereink olyan krízisintervenciós folyamatokat végeztek,
melynek eredményeképpen tartós intézményi elhelyezésbe, vagy az ellátórendszeren kívüli
lakhatási programba kerülhettek hosszabb távú önellátásra, önfenntartásra vagy
absztinenciára képes ügyfeleink. Közös munkánk eredménye, hogy a krónikus betegségekkel
küszködők orvosi ellátáshoz jutását információkkal való segítés, a nyomon követés kísérte.
Körültekintő szociális munkánk eredménye az is, hogy több ügyfelünk a megfelelő
hosszúságú egészségügyi ellátásban részesült. Idősebb ügyfeleink számára néhány esetben
nyugdíjszerű ellátást állapítottak meg, szerfogyasztó ügyfeleink esetében több segítő
intézménnyel tartjuk a kapcsolatot.

A 2018-as évben már több éve összeszokott stáb dolgozott régi és új ügyfelekkel
egyaránt. Az együttműködés szintjét meghatározták a hajléktalanság állapotát befolyásoló
tényezők (eltelt idő, hospitalizálódás az intézményben, függőségek, a segítő kapcsolat
mélysége, a szakember lehetőségei, az ügyfél döntésképessége, egészségi állapot mentális
és fizikai értelemben).

Több programban részt vettünk szervezőként is ez év során. Önkéntes napon,
fesztiválon (pl. Charity Fest, Közös Lábos), HKA konferencián előadóként (szekciónk címe: Jó
gyakorlatok az alacsonyküszöbű szolgáltatóknál), szakmai napon vettünk részt, hogy minél
inkább képviseltessük szakmai munkánk fontosságát és hogy intézményünk, mint szakmai
műhely ültessen el értékes gondolatokat.
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Az előző évben az egyének integrálása, a szociális munkásokkal szoros gondozási
kapcsolat volt kialakulóban és működőben. Az állandó igénybevétel hatására, és a mélyebb
szakmai beavatkozás során elkezdtünk csoportokkal együttműködni (idősebb ügyfelek,
szerhasználók, munkaképes-dolgozó ügyfelek, és a hospitalizálódott, teljes mértékben
kiilleszkedett csoport). A következőkben feladat lehet a közösségi szellemiség kiépítése. A
nappali melegedő bevezetendő 10 órás működtetése az éjjeli menedékhely mellett (így 24
órás szolgáltatásnyújtás) előhív egy még állandósultabb igénybevevői kört, amelyben
megjelenhet a többirányú normaképzés, ez pedig több ügyfél kigondozására helyezheti a
hangsúlyt, illetve egyben adja is a feladatot, hogy az alacsonyküszöbű ellátásból tovább
léptessük az ügyfeleket.

Szakembereink munkájával és a csekély infrastrukturális eszközökkel ismét egy
gazdag és mozgalmas évet teremthettünk, melyben ügyfeleink közreműködésével több
sikert elérhettünk, amellett, hogy állandó súlyos krízishelyzeteket oldunk meg.

Budapest, 2019. február 28.
Kaló Attila s.k
intézményvezető
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Szolgáltatásaink elsősorban a fizikai szükségletek kielégítését célozta meg a segítő
beszélgetéseken és a konfliktuskezelésen túl, ezen kívül segítséget nyújtottunk szociális
ügyintézésekben is.

Természetben nyújtott szolgáltatások:

•

Szállásnyújtás, ágy (ágynemű nélkül), érkezési sorrendben.

•

Tisztálkodási lehetőség, törölköző, szappan, toalett papír, mosópor.

•

Mosási lehetőség, mosógép, centrifuga és szárítógép biztosított.

•

Vacsora: meleg leves és kenyér.

•

Érték és csomagmegőrzés egy éjszakára.

•

Délután és a reggeli órákban szociális ügyintézés (iratok pótlása, jogosultságok,
pénzbeli ellátások ügyintézése, szociális információk nyújtása).

Működési rend:

Az intézmény engedélyezett állandó férőhelyszáma: 76 fő. Az intézmény az év
minden napján üzemel, 18.00 órától másnap reggel 08.00 óráig tart nyitva.

A lakók

elhelyezése tizenegy 4 ágyas, nyolc 2 ágyas és két 8 ágyas szobában történik. Nyitvatartási
idő alatt a szociális munkatársak (két fő) végzik a szakmai feladatokat, ami a természetes
szolgáltatásokon túl a személyes gondoskodás feladatkörébe tartózó segítő beszélgetést,
konfliktuskezelést is jelentik. Az éjszaka folyamán egy fő szociális munkatárs látta el az
ügyeleti teendőket.
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2018-ban 433 ügyfél vette igénybe szolgáltatásainkat (2017-ben 399 fő). Az
intézmény 85,9%-os kihasználtsággal üzemelt, ez a teljes évet tekintve 23 834
vendégéjszakát jelent, az átlagos napi igénybevételi szám: 65 fő. Az ügyfelek többségében
átlagosan 60-80 napnyi időt töltöttek el intézményünkben. A tavalyi évben összesen 8 fő
volt, aki 350 feletti éjszakát aludt a szállón, 24-en pedig 200 éjszaka felett látogatták
intézményünket. Ők is állandó ügyfélnek mondhatók.

Év
Ügyfelek száma
Egy fő átlagos éjszakáinak száma

ELTÖLTÖTT ÉJSZAKÁK SZERINT
1 este
2 este
3 este
4-7 este
8-14 este
15-50 este
51-100 este
101-150 este
151-200 este
201-250 este
251-300 este
301-350 este
351-364 este
365 este

2018
433
55

2018 év
82
33
17
43
36
85
51
33
21
10
9
5
8
0

2017
399
62

2016
415
63

2017
63
32
15
36
30
83
50
35
22
11
6
8
5
3
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Életkori eloszlás:

Ügyfeleink nagyobb zöme aktív korúakból áll. Legfiatalabb ügyfelünk a korhatári
zónában, 1983-ban (aktuális születési év korhatára), a legidősebb ügyfelünk 1945-ben
született. Az 55 év feletti korosztályból érkezők krónikus betegségeik miatt (ami többnyire
mozgásszervi is) más szállót választanak, esetenként lábadozóra kerülnek. Intézményünkben
nincsenek fix ágyak, és a klasszikus éjjeli menedékhely szolgáltatását kapják az ügyfelek,
tehát bizonyos idő eltelte után komfortosabb, vagy az egészségi állapot megőrzésére,
javítására szolgáló intézménytípust keresnek fel, vagy oda utalják be őket.

ÉLETKOR
ÉLETKOR SZERINT
65 év felett
64-55 éves kor között
54-45 éves kor között
44-35 éves kor között

2018 év
24
109
168
132
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Intézményünket igénybe vevő ügyfeleink közül több mint 80%-a a szálló épületében
elhelyezett nappali melegedőben is megfordult, azaz ők napjaiknak több, mint 80 %-át (éjjeli
mh.: 14 óra, nappali melegedő: 6 óra) a szálló területén töltik. A szálló szolgáltatásai
alapvetően nem terjednek ki esetkezelésre, viszont a több éve, és az újonnan betérő
(problémájuk feltérképezése után) ügyfeleknek is szakmai segítséget nyújtunk, legyen ez
nyugdíjügyintézés, rendkívüli települési támogatás igény, aktuális munkalehetőségek
közvetítése (ebben az évben kiemelten, és többször sikeresen), állásra jelentkezés,
közmunkaprogram, egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás információi, lakhatás (albérlet),
stb. Többször esetmunka volt az, amivel például egy rendszeres pénzbeli ellátást, vagy
magasabb ellátásba (átmeneti szálló) való bekerülést könyvelhettünk el.

Ügyfeleink többnyire a rendkívüli települési támogatás igénybevételében kaptak
segítséget, de 2 esetben a nyugdíj ügyintézésében is segédkeztünk, valamint egyéb
önkormányzati támogatás igénybevételéhez is nyújtottunk tájékoztatást, ügyintézési
segítséget. Mivel egyre inkább beszűkültek a lehetőségek, egyfajta bénultság van úrrá az
ellátórendszer (és többségében a szociálpolitikában) lakhatási körülményekkel kapcsolatos
építkezésében, ezért intézményünk is egyre inkább magára utalt abban, hogy egyénileg,
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szükségletek szerint megpróbáljon minimális kivezető utakat találni, az ügyfeleket azon
elindítani. Fontos számunkra, hogy ezen bénultság ellen dolgozzunk, a problémák
diagnózisának összevetése után elinduljunk a fedél nélküli emberrel közösen gondolkodva,
enyhíteni a szenvedéseinek legalább egy részén.

Ügyfeleinket tájékoztattuk az állami intézményekben vagy munkaközvetítő cégeknél
kínált munkalehetőségekről, közfoglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás tudnivalóiról.
Több esetben került sor arra, hogy ügyfeleink hosszabb-rövidebb ideig az Isola szállón, nem
közterületen folytatták lakhatásukat.

Egészségügyi szempontból a szakrendelésekre való eljutásról adtunk információkat,
valamint egyes esetekben telefonon időpontot kértünk. Szükség esetén elkísértük
ügyfelünket orvosi rendelésre, majd nyomon követtük a kivizsgálás, gyógyítás fázisait,
kórházban látogattuk. Fertőzöttségek (élősködők, fekély stb.) esetén tájékoztattuk
ügyfeleiket, hogy hol és milyen mértékben kaphatnak ellátást.

Nem magyar (többnyire román) állampolgárok számára felvilágosítást adtunk
személyi okmányaik beszerzésének külföldi ügyintézési lehetőségekről. Természetes
támaszokkal való kapcsolatfelvétellel több ügyfelet egyesítettünk családjával, vagy
valamilyen módon támogatták a családtagok az állapotuk javulását, a hajléktalanságból való
kikerülést.

Minden nap a szálló nyitásakor, 18 órakor engedjük be ügyfeleinket, akik 18.30-ig
elfoglalhatják kiosztott ágyaikat, vacsorát kapnak, valamint elkezdhetik a mosást, szárítást.
A beengedés közben és azt követően több konfliktus helyzet alakult ki, hiszen az alacsony
küszöbből adódóan különböző tudatállapotban érkeznek ügyfeleink, különböző igényekkel
és toleranciaszinttel. Munkatársaink e konfliktushelyzetek kezelését végzik, hogy minden
ügyfelünk pihenhessen a szállón és hozzájusson a szolgáltatásokhoz. Egyes esetekben segítő
beszélgetést is folytattunk egy-egy ügyfelünkkel, hiszen az egyén hajléktalan élethelyzete, a
mindennapokkal való megküzdés és túlélés sokszor „elfárasztja” az ügyfeleket, esetleg
életveszélyes helyzetbe sodorják magukat. Ügyfeleinknek segítségek nyújtunk irataik
pótlásában, NEA (OEP) jogosultság elérésében is.

Ügyeleteinkben előfordulnak olyan konfliktusok, amikor a mentőszolgálat vagy a
rendőrség segítségére van szükségünk. Előbbi tettlegességig fajuló konfliktus esetén, utóbbi
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pedig a krónikus betegek, súlyos sérülést szenvedett (több esetben fejsérülés) ügyfeleink,
vagy függőségükkel kapcsolatos epilepsziájuk, elvonási tünetek miatt.

Kollégáink az új igénybe vevőkkel ismertették a szálló házirendjét, igyekeztek
feltérképezni a korábbi életutat, hajléktalanmúltját, esetleges kapaszkodókat, amik
segítségével vissza lehetett segíteni a többségi társadalomba, és személyre szabottabb
lehetőségeket kerestek részükre. Reggelente a lakókkal való beszélgetés, kríziskezelés,
információnyújtás vált fontossá. Reggel 4 órától az ügyintézésekben, a nyomtatványok
kitöltésében,

igazolást

adott

szállóhasználatról,

személyre

szabottabb

megoldási

lehetőségeket keresett.

Egy ügyfél éjszakája a szolgáltatások igénybevételének szemszögéből.
Időpont
14.00-16.00

történés, teendő

megjegyzés

Szociális ügyintézés, segítő beszélgetés,

Ekkor a szociális munkás

krízisintervenció

rendelkezésre

áll

mindennemű ügyintézéshez
17.30-18.00
18.00

Előlistára kerül a várakozó ügyfél

krízisidőszakban

Az ügyfél beengedést követően átveszi
ágyszámát

18.30-

Ügyfelünk leadja értékeit, törölköző,
tisztálkodó szereket vesz magához,
szükség esetén csereruhát kap

18.00-

az étkezőben meleg vacsorát kap (egy
adag melegétel)

18.00-

ágyak elfoglalása, beszélgetés a szociális
munkásokkal

23.00-ig

étkezőben tv nézés lehetősége

18.00-07.00

éjszakai pihenés

04.00-07.45

reggeli kávézseton felvétele, információ
nyújtás, konfliktuskezelés

06.00-08.00

szociális ügyintézés, igazolás kiállítása

az étkezőben televíziózás,
beszélgetés lehetősége
további ügyintézés (ellátás,
információnyújtás, stb.)

07.00

ébresztő mindegyik szobában

08.00

szálló elhagyása
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11

II..44.. SSZZAAKKM
MAAII ÉÉSS TTEECCHHNNIIKKAAII SSZZEEM
MÉÉLLYYZZEETT

A teamről

A team egy fő intézményvezetőből és 5 fő teljes állású szociális munkatársból állt.
Még 2017-ben két kollégánk távozásával új szociális munkások csatlakoztak a szakmai
munkánkhoz. Az intézmény vezetője az alapítvány integrált intézmény vezetésében vesz
részt, ezért az utcai gondozó szolgálat irányítása is vezetői hatáskörébe tartozik.

A munkaidő az ügyeletesek számára 2016 júniusa óta 14 órakor kezdődik, és másnap
délelőtt 9 óráig tart. 14 órától az éjjeli menedékhely nyitásáig ügyintézésekkel segítik azon
ügyfeleket, akik rendszeres használói a szálló épületében működő nappali melegedőnek is. A
főállású dolgozók havonta 6 esti (14.00-22.00 óra között) és 6 éjjeli (17.00-09.00) ügyeletet
láttak el. Szociális segítők kikerültek az eddigi működésből, a kollégák egymással forgó
rendszerben ügyelnek. Az 1/2000.-es SzCsM rendelet szerint 2018. január 1-től a szakmai
működésben és létszámban már nem kötelező a szociális munka, szolgáltatási elemként
tanácsadást szükséges végezni. Szervezetünk, szakmai stábunk azonban továbbra is abban
hisz, hogy az összetett szociális problémák kezelését továbbra is főállású képzett
szakemberekkel kívánja ellátni. Este 17-22 óráig az éjszakai ügyeletes és az esti ügyeletes
egyazon munkarend szerint végezte a munkáját, tehát mindketten bekapcsolódtak a
konfliktusok kezelésébe, az ügyfelekkel való beszélgetésbe. Felvették az ügyfelekkel az
interjúkat, szükség esetén segítő beszélgetést folytattak, konfliktust kezeltek, vitték a napi
ügyintézéssel, ügyelettel, házirendsértéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Az esti
ügyeletes a technikai felkészültség ellenőrzésében, létrehozásában segédkezett(szobák
fogadó állapota, törölközők, tisztálkodási szerek előkészítése, adminisztratív előkészületek),
vett részt a 17 órától kezdődő feladatok előtt.

A munkatársak hetente szerdán találkoztak egymással teljes létszámban. Ilyenkor
megvitatásra kerültek a legfontosabb heti történések, teendők. Közös döntések és
előkészületek mentén kezdtünk neki a szerda utáni következő hétnek. A munkatársakkal az
intézményvezető online formában osztott meg heti feladatokat és szakmai információkat, így
összefogva a munkafolyamatokat és a munkatársakat.
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Szociális munkások segítése

Ebben az évben is Kelemen Gábor okleveles szupervizor látta el team szupervízori
teendőket. A szupervíziót kéthetente szerdánként a team ülés után tartjuk, és esetközpontú
munkát folytatunk, elsősorban az esetek kapcsán keletkezett feszültségekkel, dilemmákkal,
belső konfliktusokkal, másodsorban pedig a team épülésével foglalkoztunk.

Külsős ügyelők

Az intézmény az év 365 estéjén nyitva áll, a folyamatos esti nyitvatartásokat külsős
ügyelők segítségével pótoltuk szabadságok, betegszabadságok, vagy csapatépítő program
esetén. A külsős ügyelők teamje felkészült és tapasztalt hivatásos szakemberekből és a
vezető, valamint a team által betanított laikus segítőkből áll. Az ágazatban rendkívül nagy a
munkaerőhiány. A helyettesítő kollégák tekintetében is a szakmai stábnak szükséges hatnia
olyan összmunkára, ahol egységes segítő tevékenységet, és a „ház” viteléhez szükséges
készségek működését gyakorolja mindenki. Az új külsős ügyelők betanuló ügyeleteken
vesznek részt. Társintézményeink (szervezeten belül) részéről 2 munkatársunk vesz részt
egy-egy alkalommal az ügyeletben. Fontos az együttműködés egyrészt azért, mert egy
ellátási területen más szolgáltatásban is találkoznak ugyanazon ügyféllel ezek a kollégák,
valamint tájékoztatást kaphatnak ügyfeleink tőlük az ellátórendszerben való feljebb lépés
lehetőségeiről.

Technikai személyzet és karbantartás

A szálló személyzetét folyamatos munkarendben dolgozó intézmény takarítók
egészítették ki tavaly, akárcsak a már azt megelőző években. A ház folyamatosan romló
állagát gyorsítja az erőteljes igénybevétel, a higiénia fokozottan fontos ezen a helyen, így
lelkiismeretes munkájuk nélkülözhetetlen. 3 fő takarító munkatárs a személyzet tagja.
Közülük ketten ebben az évben csatlakoztak az intézmény munkájához. Esténként, a
beengedések alkalmával a vacsorát is ők osztották, ami nemcsak technikai feladat, hanem
igen erőteljes konfliktuskezelési készséget is igényel. Az ügyelő kollégák igyekeztek segíteni
az ételosztók feladatát, segítették a kommunikációt az ügyfelek és közöttük. A dolgozókat a
Haller utcai Munkaügyi Központ támogatott programjain keresztül. Sikerült alkalmazni,
egyéves munkaviszonyokban.
[SZERZŐ NEVE]

13

A kollégák munkarendje 6-14 illetve 14-21 óra közé tevődött. A karbantartás külső
vállalkozókkal

szerződve

szervezzük meg. Állandó

javításra szorulnak mosó- és

szárítógépeink, ajtók, ablakok javítása, villany és vízvezeték szerelés, festések.

Az épület állaga folyamatosan romlik, nagyobb felújítási munka 2018-ban nem
történt. Folyamatosak az ázások, a nyílászárók használhatatlansága, az épületeket körülvevő
kerítések, kapuk biztonságának megszűnése, és a burkolatok amortizációja is.
II.. 55.. ÜÜGGYYFFÉÉLLTTÁÁJJÉÉKKO
OZZTTAATTÁÁSS,, ÜÜGGYYIINNTTÉÉZZÉÉSS

ÜGYINTÉZÉS (igazolások,információk) 2018
Iratok pótlása
16
Szállóhasználati igazolás
15
Jogosultságok, pénzbeli ellátások
17
Egészségügyi
7
Összesen:

55

Igazolások

Az ügyeletek során a reggeli 4.00-8.00 óráig terjedő időszakban ügyfeleink a szociális
munkatárshoz fordulhatnak, hogy például irataik pótlásához igazolást kérjenek (korábbi
hajléktalan igazolvány utódja) és a jogszabály szerinti ingyenesítő nyilatkozatot is kiállítjuk
számukra. 17 esetben adtunk ki vagy töltöttünk ki olyan igazolást, amivel ügyfeleink egyszeri
vagy rendszeres pénzbeli ellátáshoz juthattak. Egészségügyi intézménybe való eljutást, arra
való felkészülést 7 esetben támogattunk, vagy nyújtottunk információt.

Ügyintézések, krízisintervenció, esetmunka

A 2018-es évben rögzítve több mint 130 alkalommal adtunk bővebb tájékoztatást,
vagy kezdtünk bele az információnyújtástól kezdődően az utánkövetésig. Az új ügyfelekkel
folytatott beszélgetések is hozzáadódnak (első interjú, életút interjúk), melyekből, 120
(2018-ban az új ügyfelek száma) zajlott az év folyamán.
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A krízisintervenciós munka, a beavatkozások témája legtöbbször az egészségi
állapotról való beszélgetés volt. Ezt követi a segítő beszélgetés, amikor az életének
fontosabb állomásai voltak a téma, s a kérdések, hogy a mostani helyzetében mik okozzák az
elakadásokat. Ezek a beszélgetések is érintenek addiktológiai, egészségügyi, családi
problémákat. Ezt követték a lakhatásról szóló beszélgetések, majd a munkavállalással
kapcsolatos kérdések.

Sok-sok dilemma merült fel ezen beszélgetések és ügyintézések kapcsán.

• Ügyfelünk képes lesz-e szabadulni a függőségektől, gyógyulni? Belátja, beismeri-e,
hogy pl.: szerencsejáték függő?
• Ha magasabb jövedelemhez jut, mit tud/akar kezdeni vele. A pénzt milyen eszköznek
tekinti problémáinak megoldásával kapcsolatban?
• Mi a valós lehetőség, ami a lakhatásban, tartós intézményi elhelyezésben az
előrelépését jelenti? Kergessük együtt az albérletről szőtt álmokat, vagy haladjunk
további lépésekben?
• Milyen munkát tudna vállalni? Akar-e dolgozni egyáltalán?
• Milyen lépéseket tegyünk az egészsége megőrzése, javítása érdekében? Egy
problémára reagálunk vagy komplexen közelítjük meg az egészségügyi kérdéseket
(összefügg az utcán éléssel, káros szenvedélyekkel a probléma).
• Családi kapcsolatok, természetes támaszok elérése, konfliktusok rendezése lehetséges
–e?
• Egyes családi kapcsolatfelvételnél milyen formában, módon szeretne kapcsolódni
családtagjához?
• Isola, mint végállomás. Elszigetel? Magányosságok és érdekbarátságok kérdésköre.
• És a sort lehetne folytatni...

[SZERZŐ NEVE]
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Az alábbi táblázatunkban néhány témát, beavatkozást említünk név és beazonosíthatóság
nélkül. Ezen kérdések és problémák meghatározóak működésünkben.

ügyintézés/esetmunka
jellege
ügyfél Pl. egészségügyi/TB
neve
jogviszony
munkavállalás
lakhatás

Találkozások
száma
az ügyféllel

Ügyfél

Nyugdíj

2

Ügyfél

Lakhatás

1

Ügyfél

Egészségügy

2

Az ügyintézés/esetmunka leírása

Az esetmunka által felvetett
kérdések, folytatás teendői

Jánosnak elindítottuk a nyugdíjkérelmét. Kapott
is levelet a Nyugdíjfolyósítótól, miszerint 15
napon belül küldje be a munkanélküli ellátás
megszüntetéséről szóló határozatot, hogy
Amint fix jövedelme lesz, a
folytatni tudják az öregségi nyugdíjának
további
lakhatásáról
is
megállapítását. A hónap folyamán
elkezdhetünk beszélgetni.
megállapították az öregségi nyugdíj előleg
összegét: 35 000 Ft-ot. Ezt az összeget addig
fogja kapni, míg az öregségi nyugdíja
megállapításra kerül.
Pál már régóta átmeneti szállóra szeretne
költözni. Stabil, állandó jövedelemmel
rendelkezik, minden nap jár KT-zni, saját
elmondása szerint nem jelentene neki
problémát fizetnie. Jelentkezett a BMSZKI Dózsa
György úti átmenti szállóra. A jövő héten
szükséges háziorvosi vizsgálaton átesnie, hogy
jelentkezése zökkenőmentesen mehessen. Ezek
után kell mennie a FET-re. Tájékoztattam, hogy
az Könyvesen milyen rendelési időben vannak
benn az orvosok.
Jánossal beszéltem az éjszakai járkálás,

izzadás, remegés miatt. Nyomatékosítottam
benne, hogy ezek a panaszok akár komoly
problémára is utalhatnak, ismételten
kértem, hogy keresse fel háziorvosát és
menjen el a megfelelő szakrendelésre. Most
már szigorúbb voltam és azzal érveltem,
hogy több lakótól érkezett panasz rá, hogy
éjszaka jön-megy a folyosón, benyitogat a
szobákba. Kértem, hogy vizsgáltassa ki
magát, és hozzon orvosi papírt arról, hogy
kezelteti magát, különben nem fogja tudja
igénybevenni a szolgáltatásokat. Elsőre nem
igazán vette komolyan kérésemet.

Ha nem hoz papírt állapotáról,
nem fogjuk tudni beengedni.
Komplex egészségügyi kezelés
szükséges.
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Ügyfél

Egészségügy

2

Rolanddal többször beszéltünk az elképesztő
állapotairól és az elvonó fontosságáról. Nyitott a
terápiára, első körben az Emberbarát
Alapítványt és több szűrővizsgálatot javasoltunk
neki. Egyeztettem DPA munkatársával.
Beszéltem neki Roland helyzetéről, szándékairól,
elképzeléseiről. Ezek alapján nem javasolja az
Emberbarát Alapítványt, azt mondja ott többékevésbé vallásos, alacsonyabb szellemi
teljesítőképességű, enyhén értelmi fogyatékos
ügyfeleket kezelnek. Elmondtam neki, hogy
elküldtem Rolandot a Karolina úti HIV szűrésre
és mint utóbb kiderült ott minden más
szűrővizsgálatot elvégeznek, ha kéri. Javasolta,
keresse fel DPA-t a Csángó utcában és ők ott
végeznének egy komplex helyzetfeltárást,
felmérik, hogy milyen jellegű terápiára lenne
szüksége Rolandnak, kell-e kórházi kezelés, vagy
mehetne egyből a rehabra. Abban maradtunk,
hogy várják sok szeretettel a DPA-ban. Rolnand
felvette a kapcsolatot velük, csak közben volt
egy visszaeesése begyógyszerezte magát és
ráivott, aminek hatására ismét kórházba került.

Ügyfél

Lakhatás

1

Páros átmeneti szállóra szeretne költözni a
párjával

Összeszedtem és kinyomtattam
neki a lehetőségeket.

2

Utoljára a Dankóban lakott, de azt mondja az év
elején – ugye ez nekünk azért fontos, mert
folyamatosan ütközik a kenysziben.
Beszélgettünk a munkavállalásról is és a
lakhatásról is. Másfél hete nem dolgozik, mert
elromlott a telefonja, de kolléganőnek egy másik
történetet adott elő, hogy csak ma nem
dolgozott tüdőszűrő miatt. Mondjuk a lelkesedés
apró jelét sem mutatta a beszélgetés alatt a
munka irányába, de azért albérleti kaucióra
gyűjt.

Támogatni, kérdezgetni kell a
munkáról, bár úgy látszik kezd
kialakulni neki egy szorosabb
maghoz
való
ragaszkodás,
akikkel megy az alkoholizálás

2

Elmondása szerint 10 év spanyolországi élet után
hozták haza rendőrök, mert 20 évvel ezelőtt
nem fizetett ki 50 ezer forintot egy garázdaság
vétsége miatt. Hát persze. Az interjú második
percében elővette a telefonját és értelmetlenül
nyomkodni kezdte, semmire nem válaszolt. Így
nem erőltettem a dolgot. Rettentő bunkó
stílusra vallott szerintem. Féltestvére Óbudán
lakik, de nem tud oda menni az ő apja miatt. Kb.
minden szállót ismer. Rögtön problémázott a
felsőágyon. Persze lehet, hogy sokat élt kint (tud
spanyolul, katalánul, mint mondja), de a
megnyilvánulásaiból az is látszott, hogy masszív
szállós tapasztalatai vannak, tud mindent, mi
merre, mennyi. Jelenleg mosogat.

Elég zárkózott embernek tűnt így
elsőre, ha jön még ajánlom
mindenkinek a "feltörését", hogy
a bizalom kialakuljon közöttünk.

Ügyfél

Ügyfél

Munkavállalás

Új ügyfél

Tartani kell benne a motivációt.
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Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Nyugdíj

Megkeresett, hogy gond van a nyugdíjával. Elég
nehezen megy a kommunikáció vele, de nagy
nehezen talán megértettem, hogy visszamenőleg
kap összeget. Később kiderült, hogy intézi ő
maga, csak megosztotta velem egyszer és úgy
gondolta beszámol róla, ha van fejlemény.

Érdeklődtem, hogy szeretne-e
átmeneti szállóra kerülni, de azt
mondja majd meglátja mennyi
lesz az új nyugdíja.

Új ügyfél

Telefonos cégnél dolgozik, kábeleket köt be, de
hirtelen felmondták a munkásszállásukat.
Főnöke igyekszik megoldani a problémát, addig
kell neki szállás. Neten kereste a legközelebbi
helyet, ez lettünk mi. Sok helyen dolgozott az
országban és külföldön is. Zalaegerszegen és
Nyíregyházán volt hosszabb ideig szállón, így
nem lepődik meg semmin. Felesége elhunyt,
fiával tartja a kapcsolatot, de már ő is nagyobb,
hamarosan megnősül. Bátyja Pesten él, de nem
akart bezsúfolódni hozzájuk.

Normális, konszolidált fickónak
tűnik, de története később több
helyen is megváltozott. Mielőbb
munkára kell bírni, mert kezd
éjjal-nappal a szállón lenni.

Munkavállalás

Munkavállalás

1

Mesélt munkahelyi kálváriájáról – 150 ezres
levonás, majd vissza. Ilyen üzlet, olyan üzlet,
persze nem derül ki, mi a munka, de csak
rákérdeztem, hogy ugyan ennyi fizetéssel,
Mennyire komoly ez a munka?
csakugyan itt akar telelni Isolán? Persze itt, de
Vagy csak a szokásos álmodozás.
gondolkozik átmeneti szállón, vagy valami olcsó
albérleten, mert fél, hogy nem fog beférni…
majd előállt az új hírrel: lehet, hogy Hollandiában
összejön neki egy munka egy szalámigyárban.

2

Költöztető, lomtalanító céggel dolgozik feketén.
Terve, hogy vesz egy autót, erre gyűjt most. Azt
hittem dolgozni akar, de mint kiderült, abban
szeretne lakni, bár jogosítványa nincs.

Ügyfél

Új ügyfél

2

Ügyfél

Egészségügy

1

3 napja hajléktalan. Nyugdíjas, feleségével élnek
a közös családi házukban Gödön. Nem mondta el
mi történt, de összekaptak, 60 napos
távolságtartás a bírósági ítélet, így most szállón
tervezi kihúzni a tél első felét. Nagyon szégyellte
magát, amit tett (nyilván egy kis agresszió van a
háttérben), de ő a feleségével ellenben nem akar
elválni. Nem is tudja, mihez kezdene, szeretne
visszaköltözni. Két éjszakát a Duna parton
töltött, tüzet rakott stb…
Szívmasszázs

Bíztattam, hogy körbe kellene
nézni átmeneti szállók felé, az
biztosabbnak tűnik, bár tuti az is
jó kaland…

Eléggé megroggyant öregember
benyomását keltette, nem lehet
egyszerű 67 évesen belekezdeni
az utcázásba… Jó lenne, ha minél
előbb találna egy biztonságosabb
megoldást. Feltérképezés, más
ellátásba integrálás.
negatív
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Ügyfél

Ügyfél

Személyes

2

Ehunyt az édesapja, eléggé kivan, remeg, nem
tudja mit csináljon… Testvérével beszélt
telefonon, Angliából repül haza és megbeszélik
mit tudnak intézni temetés ügyben. Kérdeztem
tudok-e valamiben segíteni, megköszönte, jól
esett neki. Bejött az irodába és elsőnek a
főnökét próbálta elérni, hogy nem menne ma be
dolgozni. Telefonszámot nem tudott mondani,
de neten megtaláltam a Centrum Parkoló
oldalát, de csak 7 órától van ügyfélszolgálat.
Elment reggelit venni, de 7-re azt mondta
visszajön, ha megengedem, hogy telefonáljon.
Megengedtem, remélem nem fog betölteni. Jó
háromnegyed órán keresztül tudakozót hívott,
próbálkozott minden számon, végül sikerült.
Utána még zárásig beszélgettünk, tényleg maga
alatt van Péter. Lakást és autót örökölhetne, de
tegnap közölte az ikertestvére (szocgondozó
Angliában egy idősotthonba), hogy az ő nevén
van minden. Nyilván most nem ez az elsődleges
tragédia, de ezen is nagyon kivan, hiszen kb. az
utolsó esélye a normális élethez az öröklés volt…
Hosszasan beszélgettünk, családi kapcsolatairól,
munkákról. Végül azért bekeveredtek a régebbi
szállós balhék, sérelmek, de nem volt bunkó egy
pillanatig sem.
Segítséget kért krízis támogatás ügyében. Aktív
korúak támogatását kapja, de feketén is
dolgozik, előző hónapban 130.000 ft-ot kapott,
de ezt a gondnokával való megállapodás miatt,
neki adta, hogy tegye bankba. Kérdeztem, hogy
mire és mennyit ad át pontosan. Az összeg nem
derült ki, de albérletre gyűjt. Ajánlottunk neki
átmeneti szállókat, mert az biztosabbnak tűnik,
illetve próbáltam körbejárni ezt a pénzgyűjtés
dolgot, de nem jutottam sokra. A gondnoka
javaslatára máshová jelentkezett be, így az 5.
kerületbe megy rendkívüli segélyért – ehhez
mindenestre írtam igazolást, de kicsit zavaros a
történet. Remélem nem jár rosszul István.

Mennyire tudja kezelni a
helyzetet? Az ital erősen jelen
van az életében - nehogy
hétköznap is komolyabban hozzá
nyúljon, ami befolyásolná a
munkáját? Igyekszem követni,
hogy alakul az öröklés is stb…
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Ügyfél

Ügyfél

Új ügyfél

Új ügyfél

2

Elmondása szerint régebben aludt itt, de nem
találtuk az adatait, ezért megpróbálkoztunk egy
első interjúval. Inkább maradt a történet a
próbálkozás szintjén, mert nagyon zárkózott és
zavart úriember. Annyit sikerült megtudni, hogy
az 5. kerületben utcát seper, nagyon régóta
hajléktalan, még régebb óta özvegy és nem
emlékszik mikor lakott lakásban utoljára.
Nagyjából mindenre azt mondta, hogy „úgy-úgy,
igen-igen, nem emlékszem” Szinte minden
szállón aludt már rövidebb-hosszabb ideig, de
ma este azt mondta 8-kor mennie kell, mert egy
nővel aluljáróban alszanak.

2

Ügyfél

Ügyfél

2

Borsodba házasodott Szolnokról fiatalon, onnan
került fel Budapestre. Elmondása szerint 8
általánosa mellé, valamilyen szocgondozó okj-ét
végzett és a ’90-es években utcai szoc.
munkásként dolgozott a Nemzeti
Egészségvédelmi Intézetben az Andrássy úton.
Kicsit zavarosan adta elő a történetet, néha
csapongott is, de amit kivettem: drog és Aids
prevencióban dolgozott, Romániában volt három
éves misszión, de megfertőződött, lebetegedett
Zavaros a történet, folytatom a
(?) három hónap táppénz után felmondtak neki.
feltárást.
A lényeg, hogy jelenleg a BKV-nál fog kezdeni a
holnapi nappal, mint jegyellenőr. Korábbi
házasságából van egy lánya, öt unokája, de
megszakadt a kapcsolatuk, családi
összezörrenések miatt. Jelenlegi feleségével 9
éve házasok, a hölgy a Dózsán lakik. Korábban
már laktak albérletben, munkásszállón, most is a
Béke úti szállóra szeretnének költözni. Sok
szállót ismer, tegnap az Elődön aludt. Felesége
az otthonban szoc.segítő.

Gondnokság

2

Nem először kellett erről beszélgetnünk, de
akkor ismét érzékenyítő előadást tartottam,
hogyan kell használni a zuhanyzót, mit nem illik,
mi zavarhatja a többi lakót és mit nem szabad
csinálni a lábával, ha azt szeretné, hogy
gyógyuljon. Elég kedves és türelmes voltam,
remélem a nagy része átment. Ha nem, akkor
folytatom.
Gondokságába és egyéb ügyeibe ahogy egyre
jobban belemegyek, egyre inkább két érzés van
bennem: lehúzzák az embert, vagy pont azért
van gondnokság alatt, mert nem tud egy
történetet egymás után kétszer ugyanúgy
elmondani. 30 éve kiadják a szülei
Pestszentlőrincen túli lakását, amiből ő nem
kapott, illetve bankszámlán gyűjti? Most meg
hagyatéki tárgyalásra kellet mennie az ügy miatt.
80x %-os leszázalékolt, gyerekkorát intézetben
töltötte. Ez a gondnok pár éve foglalkozik vele.
Aktív korúak támogatását fölveszi, de feketén
építkezésen dolgozik, a pénz megy a
bankszámlára.

Próbáltam több infót is
összeszedni, mert a munkáik
alapján simán tudnának
albérletet is fizetni, de ezt
mondta már próbáltak és drágák,
de a Kürt utcában benne vannak
egy lakás programban (Úton
program?) és ott jók az esélyeik.
Egészsége nem a legjobb,
leszázalékolták a szíve és a cukra
miatt, de inkább a munkát
választja, mert nem tud megélni
máshogy.

Nem érti!!!??? Írásba kellene
adni neki?

Nem mondom, hogy átverik,
lehet csak össze-vissza beszél, de
a gondnok biztos létezik,
mellőlem is hívta már és nem
úgy tűnik, hogy István jóllétéért
sokat tenne… Most azon
gondolkozom, hogy kérek
papírokat Istvántól (orvosi,
bármi), hátha jobban
megismerem a helyzetét.
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Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

Lakhatás

Lakhatás

Lakhatás

eü

lakhatás

lakhatás

2

Beszámolt a peréről. 6 kontra 4 millió forintról
van szó, de menni kell a héten is az ügyvédjéhez.
Ami sokkal jobb hír, hogy egy régi barátja
Maximálisan támogatom az
felajánlotta, hogy költözzön hozzá Budakeszire.
ötletet. Jobb lenne ezt nyomni,
45.000 Ft és gyorsan bejut a Moszkvára is.
mint a milliókra várni.
Nagyon jól hangzik, azt mondja ennyi pénzt
simán kigazdálkodik, mert ételre továbbra sem
költene, kap pár helyről.

2

Soroksáron dolgoznak, vidékről járnak fel.
Valami adománylakást építenek a milliomos
főnökével. Azt mondja, most napi 25 ezret kap,
mert szombatra kész kell lenniük. Ma nézett is
egy albérletet, de már kiadták, mire odaért.
Holnap Soroksáron megnéz egyet. Jól van,
tényleg csak azért jött, mert a főnöke nem haza
ment és már nem tudott máshogy elutazni.

Minél előbb szállást találni!

3

Egyszer ezt mondja, másszor amazt, nehéz
követni. Kérdeztem, a budakeszi lakhatási
lehetőséget, mire annyit mondott, hogy felhívta
telefonon, de épp főztek és részegek voltak,
mert mindig azok ilyenkor. Elméletileg a héten
kapja meg a pénzét.

Na ez lehet pont nem a legjobb
lakhatási lehetőség akkor… Azt
sem tartom jó ötletnek, hogy
hotelben verje el a pénzét, bár
természetesen az ő pénze, az ő
döntése.

1

Újra itt. Jobban néz ki, de ismét nyúzottnak tűnt.
Nyilván még a gyógyszerek hatása is, de
kérdésemre, hogy ivott-e már, igen volt a válasz.
Azt mondja dohányzott a wc-ben, ezért rakták ki.
Elég szomorú, tekintve, hogy lejárhatott
dohányozni… Persze lehet más az ok, a lényeg,
hogy nem tud visszamenni most.

Terve, hogy átmeneti szállóra
megy, de addig csak ide tud
jönni. Tehát nagy eséllyel
teljesen visszaesik. Mondtam
neki, hogy próbáljon keveset inni
és minél előbb keressen másik
helyet.

1

Telefonáltak, hogy ha 24 órán belül vissza
szeretne menni akkor megteheti. Az ideális az
lenne, hogyha nem használni semmit ebben a 24
órában. Persze teljesen beállva érkezett. Reggel
tiszta volt, beszéltem vele. Azt mondta börtön
Előrelépés nem lesz abból, hogy
után nagyon rossz volt a bezártság érzése újra –
ismét itt van. Remélem a
ezt nem bírta. Röviden mesélt, hogy voltak jó
Drogoplex segít visszajuttatni.
dolgok, a kompetenciák elsajátítása tetszett
neki, de a sok munka pl. nem. Nem akar
visszamenni most, próbál magától leállni. (ez
mondjuk tegnap látszott, hogy nem megy – már
a szerhasználókkal érkezett, velük is távozott)

1

Nyomtattam rehabilitációs szállókat – ilyenbe
szeretne kerülni. Egyébként hosszasan beszélt
mindenről, ami eszébe jutott. Legfontosabbnak a
lakhatását és a munkába állását gondolja, de sok
hátráltató tényező van az életében.

Nehéz a skizofrén, üldözési
gondolatai mellett előre haladni,
de szerencsére szeretne dolgozni
és nem itt aludni télen.
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Ügyfél

Ügyfél

Ügyfél

lakhatás

munkavállalás, eü,
lakhatás

Lakhatás

2

Szeretne átmeneti szállóra kerülni. Pár
gyorsabbnak tűnő lehetőséget összeszedtem
neki, de nagyon ingerült volt. Nem is értettem,
mi a baja, mondtam, hogy vagy türelmes, vagy
akkor viszlát. Szégyelli, hogy hajléktalan,
munkahelyén sem mondta meg az igazat, arról,
hol tölti az éjszakáit. Végül türelmesen várt és
elmagyaráztam, felírtam neki a lehetőségeket.
Következő ügyeletemben kapott nyomtatott
listát is.

1

Hosszú idő után találkoztunk
ismét.
Érdeklődtem
bécsi
Hosszú idő után találkoztunk ismét. Érdeklődtem
kalandjai felől. Lát benne
bécsi kalandjai felől. Lát benne lehetőséget, de
lehetőséget, de iratpótlás miatt
iratpótlás miatt vissza kellett jönnie.
vissza
kellett
jönnie.
Kábítószerrel nem él, figyel az egészségére.
Kábítószerrel nem él, figyel az
Minél hamarabb menne vissza.
egészségére. Minél hamarabb
menne vissza.

5

Miklós, súlyos függő, alkohol, és drog
problémákkal küzd. Elmondása szerint ez
akadályozza a felépülésben.A szálló területén is
használt kábítószert. Próbál talpra állni.

Ügyfél

Lakhatási projekt

6

Ügyfél

Segítő beszélgetés

4

Ügyfél

ruhapótlás

3

Ügyfél

külföldi munka

4

Ügyfél

ügyintézés

Ügyfél

ügyintézésben
segítség.

Ügyfél

munkavállalás

2

3

Rá kell kérdezni időnként, hogy
mire jutott.

Rehabilitáció szükségessége.
idő függvényében, halad a
projekt.

Ottó megnyerte, a lakhatási támogatást.
Zsolt megosztotta velem kétségeit, terveit,
dilemmáit a jövővel kapcsolatban, hajléktalan
életforma és szabadság, kontra családdal élés és
bezártság.
További segítői beszélgetések.
Károlyt felvették mosogatónak, és másnapra
fekete nadrágra volt szüksége.
Ferenc Bécsbe tervez költözni, ott munkát
vállalni. Ennek lebonyolítását terveztük: utazás,
szállás részleteit.
Ping-pong asztal vétel menedzselése,
lebonyolítása.
Zoltán új személyi igazolvány készítéséről

Ügyfél nyomonkövetése

Kapcsolattartás az ügyféllel.
Játék menedzselése.

érdeklődik, mivel ellopták az iratait.
Megnézem hova kell mennie, ingyenes,
először rendőrségen kell bejelentenie.

ügyintézés menedzselése.

Külföldi munkavállaláshoz szükséges ügyintézés
segítése, szerződések beszkennelése, elküldése.

Kapcsolattartás az ügyféllel

Az ügyintézések során a szociális munkások ügyeletről ügyeletre nyomonkövetnek.
Esetkezelő szociális munkások nincsenek, tehát az aznapi ügyeletesek informálódnak, s
eképpen szervezik tovább a teendőket az ügyfél kérése, motivációja alapján. A heti team
üléseken az információkat egyesítjük, és további szakmai kérdéseket tárgyalunk meg,
kigondoljuk hogyan tovább az adott problémával, dilemmával és feladattal.
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II..66.. EEGGÉÉSSZZSSÉÉGGGGEELL Ö
ÖSSSSZZEEFFÜÜGGGGŐ
Ő PPRRO
OBBLLÉÉM
MÁÁKK

A legjellemzőbb egészségügyi problémák közé tartoznak a különböző végtagokon
megjelenő fekélyek, illetve a kezeletlen elfertőződött sérülések. A lábszárfekély gyakori
betegség. A fekély lényege a szövetek felszínének elhalása, mely szövethiányt hoz létre az
érintett területen. A fekélyek nagyon nehezen gyógyulnak, és ha mégis begyógyulnak, hamar
kiújulnak. A lábszárfekély az életkilátásokat és életminőséget rontó állapot, mely az egész
szervezet számára súlyos fertőzésforrást jelent. A betegség kezelése lehet antibiotikumos
kezelés, ha fertőzés jelei mutatkoznak, vérrögösödést gátló gyógyszer szedése, helyi
sebkezelés, kompressziós kötés, ha szükséges, gyógyászati segédeszközök biztosítása. Több
ügyfél esetében is találkoztunk ilyen és ehhez hasonló problémákkal. A megfelelő kezelés
hiányában, ezeket az ügyfeleket nem tudjunk intézményünkbe beengedni. Segítünk, hatunk
arra, hogy ügyfeleink belássák, mihamarabb szükséges a beteg végtagok kezeltetése.

Ugyan intézményünkbe való belépéshez nem szükséges a tüdőszűrő igazolás, de
vannak olyan megbetegedések, melyeknek ha gyanúja fennáll, fokozott figyelmet igényel és
fontos az adott ügyfél és betegségének nyomon követése. Ilyen pl. a TBC gyanúja, ekkor a
betegség nemcsak a tüdőt érintheti, hanem megbetegítheti a gyomor-bélrendszert, a húgyés ivarszerveket, a csontokat, a bőrt vagy akár a központi idegrendszert, agyhártyagyulladást
okozva. A tüdőtuberkulózis tünetei nem specifikusak, azaz nincsenek olyan jelek, melyek
fennállása esetén a diagnózis biztosan kimondható, így annak megállapításához további
vizsgálatok szükségesek. Ezért lenne fontos ügyfeleink körében a rendszeres szűrővizsgálat. E
szűrővizsgálatokról folyamatos felvilágosítást adunk.

Az intézményben a hepatitisveszély is jelentős. Tudomásunk van arról, hogy néhány
ügyfelünknek van ilyen betegsége. Mindhárom formája fertőző és veszélyes. A betegség
kezelésével tisztában vagyunk. Orvosi ellátásban részt vesznek az érintettek. Találkoztunk már
az intézményben heresérvvel rendelkező ügyféllel. Egy ügyfelünket sikerült műtéti úton
gyógyítani, a többi ügyfelünknél folyamatban van ennek a gyógyítása. Három igénybe
vevőnknél egyelőre az orvosi szolgálat elkerülése történik. Lakóink jelentős része rendszeres
alkoholfogyasztó. Több személynél fennáll a májkárosodás, májbetegség gyanúja. Továbbá
megjelennek eseti jelleggel kisebb-nagyobb sérülések, melyek elesésből, verekedésből
fakadnak, ezt fertőtlenítéssel, sebkötözéssel látjuk el, indokolt esetben mentőt hívunk.
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A mentőhívásokkal kapcsolatban többször dilemma fogalmazódik meg. Mikor indokolt
hívni és mikor nem. Természetesen nem mérlegelünk, rosszullét esetén orvosi segítséget
hívunk, azonban több ügyfelünket a járó beteg ellátás felé igyekszünk továbbítani (főleg, ha
ismerjük a kórelőzményeket).

A fagyásos sérülések is (ez ritkább) előfordulnak. Ilyenkor szintén mentőhívást
alkalmazunk.

A

szerfogyasztás,

drogfüggőség

még

egy

nagy

okcsoportja

ellátottjaink

állapotromlásának. A designer szerek, bio füvek használata nagymértékben befolyásolja a
szervek roncsolódását. Intravénás szerhasználóink is vannak. A fenntartó kezelésben
résztvevőket nyomon követjük, kapcsolatban vagyunk az ambulanciákkal. A segítő
alapítványoktól rendszeres szűrést kapunk ügyfeleink részére, illetve információkkal is
gazdagítják a lakókat és a szakembereket egyaránt.
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II..77.. FFEEBBRRUUÁÁRR HHAARRM
MAADDIIKKAA KKUUTTAATTÁÁSS IIN
NTTÉÉZZM
MÉÉN
NYYII SSTTAATTIISSZZTTIIKKÁÁJJAA
A „Február harmadika” adatfelvétel keretében 1999. óta minden év február 3-án
kérdőíves adatfelvétel zajlik a hajléktalan emberek körében a Február Harmadika
Munkacsoport által. Az anonim kérdőíven alapadatokra, a hajléktalanná válásra, a
hajléktalanként eltöltött időre, a jövedelemre, munkavállalásra, és az életmódra vonatkozó
kérdések szerepelnek. A kérdések egy része minden évben azonos, míg bizonyos specifikus
kérdéscsoportok évről évre változnak.
Évente 8.000 - 10.000 hajléktalan ember válaszol a munkacsoport kérdéseire
országszerte. Az elemzéseket és tanulmányokat egy - európai- és világviszonylatban is egyedülálló adatbázisra építik. Az elmúlt húsz év alatt több tízezer hajléktalan ember válaszai
segítették, hogy teljesebb képet kapjunk a magyarországi hajléktalanságról, a hajléktalan
emberek élethelyzetéről. A felvett adatok lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük a
változásokat, a bíztató és az aggodalomra okot adó tendenciákat.
Az Isola Éjjeli Menedékhelyen az eddigi utolsó felmérésből az alábbi adatokat tudjuk
közzétenni összesítésben (nem a teljes kérdőív kérdéseit megosztva).

Kérdés

Összesített válasz adatok

Az elmúlt évben legalább két
hetet lakásban aludt

27 fő

Az alkohol, vagy kábítószer
használat megakadályozza,
hogy jobb körülmények
között lakjon

13 fő

Előfordul, hogy éhezik

20 fő

Az éves igénybevevői
létszám 433 fő.
Kérdőívet kitöltött: 60 fő

Kórházi osztályon kezelték az 30 fő
elmúlt évben
Jövedelemszerzése
rendszeres munkából

10 fő
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Jövedelemszerzés alkalmi
munkából

22 fő

Nincs rendszeres munkája,
és nem akadályozza semmi a
munkavállalásban

36 fő

Előfordult-e, hogy
12 fő
figyelmeztették, mert
életvitelszerűen közterületen
tartózkodik
Bántalmazták közterületen
hajléktalanként

22 fő

Bűncselekmény elkövetése
hajléktalan emberrel
szemben (lopás, erőszak)

34 fő

Hajléktalanok maguk
tehetnek arról, hogy ilyen
helyzetbe kerültek.

22,5%-a a válaszadóknak

Hasznos lenne a lakhatási
támogatás a hajléktalanok
részére.

56,3%-a a válaszadóknak

Hasznos lenne emberi
lakhatást biztosítani a
hajléktalanoknak.

70%-a a válaszadóknak

Egyéni szociális munka
szükségessége

31 fő, akinek szüksége van rá 27 fő, akinek hetente lenne
alkalmanként.
rá szüksége.
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II..88.. SSZZO
OLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSBBÓ
ÓLL VVAALLÓ
Ó KKIIZZÁÁRRÁÁSS

Intézményünkben fontos, hogy ügyfeleink betartsák a közösségi együttélés szabályait,
valamint ne alakítsanak nagyobb, tettlegességig fajuló konfliktusokat, valamint, hogy az
alapvető emberi viselkedés szabályait is képviseljük. Különböző magatartások miatt különböző
időtartamú szolgáltatásmegvonást adunk ügyfeleinknek.

Riasztások
mentőszolgálat
orvosi ügyelet
biztonsági szolgálat (szerződéses)
rendőrség

43
4
7
17
Kizárások
1 nap

Általában ágycsere, tiltott helyen dohányzás, udvaron vizelés, közösséget zavaró
magatartás, alkoholbehozatal miatt
1 hét
Intézményen belüli szerfogyasztás miatt
Team
Agresszív viselkedés ügyfelek között, súlyos testi sértés, szociális munkás sértegetése,
fenyegetése, (13 esetben) intézmény berendezéseinek rongálása

140
72
57

A mentőszolgálatot a fagyásos sérülések, alkohol dependencia miatt, szív és
érrendszeri, légzőszervi betegséget, akut rohamok miatt riasztjuk. Ebben az évben (hosszú
évek után újra) több halálesethez hívtunk mentőket és hatóságokat. Az orvosi ügyelet
enyhébb rosszullétek miatt szállt ki hozzánk.
A biztonsági szolgálatot 7 esetben riasztottuk az év során (fele annyiszor, mint a tavalyi
évben). Főképp akkor tettük ezt, amikor olyan tettlegességig fajult ügyfelek közötti vita,
amihez azonnali beavatkozás volt szükséges, s túlhaladt a szociális munkás kompetenciáin.
Néhány esetben azért történt a riasztás, mert az ügyfél nem hagyta el az intézmény területét
kizárása ellenére.
Kizárásaink a legtöbb esetben egynaposak voltak. Ezek házirendsértések, a közösségi
együttélési szabályok megsértése miatt történtek. Súlyos házirendsértések miatt (tiltott szer
használata), illetve erőszakos viselkedés miatt 2018-ban az előző évhez képest (2017) 60%-ra
csökkent vissza az esetek száma.
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II..99.. EESSEETTLLEEÍÍRRÁÁSS II..
Az ügyfél – János - 1966-ban született Észak-Magyarországon. 20 évet élt Kanadában,
egy kanadai nőt vett el feleségül, és ott is diplomázott informatikusként. 1 gyermeke van,
lánya, aki nagykorú és Kanadában él.

Az ügyfél rokkantnyugdíjas – 26.000 forintot kap kézhez. Jelenleg ennyi az
összbevétele. Szeretne dolgozni emellett, de az egészségügyi állapotát és a mentális
betegségét tekintve nem tud. Jellemzően a XIII. és a XV. kerületben él. Vallása nem ismert,
de istenhívő.
Vancouverből válása után hazajött és édesanyjával élt egy ideig, amíg a hölgy el nem hunyt
2017 júniusában. Azóta egyedül van.

Alapvetően nyugodt a személyisége, de külső hatásokra – ha fenyegetve érzi magát –
nagyon agresszívvé válik. Konfliktuskerülő, viszont, ha provokálják, akkor; szavaival élve
„csak akkor ütök, ha van okom rá”. Fizikai fenyegetőzés gyakori, akár életveszélyesen is,
amire képes is! Több intézményből – XV. kerület UCSZ, BMSZKI, Dózsa és Albérlők Háza 15
Kőrakás Park – ki volt tiltva rövidebb, hosszabb időre agresszivitása miatt. Zavarodottsága,
konfabulációja elmeállapota miatt gyakori. Az Isola szállón eddig magatartásával nem volt
probléma. Szeret beszélgetni azzal, akiben kicsit megbízik. Nagyon nehezen lehet közeledni
hozzá, távolságtartó. Betegsége miatt nyomás alatt üldözési mánia, tévhitek, hallucináció a
mérvadó. Elmondása szerint 142-es IQ-val rendelkezik.

Krónikus paranoid skizofréniája van az ügyfélnek– havi, rendszeres kezelésre kellene járnia
az OPAI-ba. Énképe gyenge, kettőzött, sokszor torzított, minimális szinten tartott az
önállósága, ha kezelnék, akkor „normális” életet tudna élni. Skizofrén emberekre jellemzően
sokszor egyes szám harmadik személyben beszél önmagáról.

Érzelmeit nem tudja kontrollálni, sokszor apatikus, kedvtelen, szarkasztikus, lenéző
másokkal szemben. Érzelmi intelligenciája nagyon alacsony, ezek a gyakoribbak. A másik
„énje” pedig agresszív, dühös, ártó, bosszúálló. Szánalmat nem érez, megfogalmazni sem
tudja mi az, csak akkor nevet, ha valami röhejeset, vicceset lát a saját elképzelésének
megfelelően – például elesik egy öregember.
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Ha dühös, ideges, akkor magyarról átvált angolra és úgy beszél, káromkodik. Úgy érzi,
hogy amit akar, azt eléri. Ha nem sikerül, akkor vagy elveti azonnal – szalmaláng típus – vagy
verbális, fizikai erőszakot alkalmaz. Ettől függetlenül motiválatlan, egyáltalán nem zavarja,
hogy fapadon kell aludni. Egyetlen egy dolgot sajnál, hogy nem tud dolgozni. Érdekeit nem
hagyja képviseltetni – fél, hogy kihasználják.

Jellemző rá a kétnyelvűség. Kommunikációja betegsége miatt zavaros, néhol
követhetetlen, nem összetett, inkoherens. Kettős állampolgárságról nem tudunk, de
valószínűleg az, hiszen kanadai törvények alapján, ha a házastársak egyik fele kanadai,
automatikusan a másik fő megkaphatja az állampolgárságot 5 év után, valamint diplomáját is
Kanadában szerezte. Azt mondja, hogy angolul gondolkodik, olvas, beszél magában.

Nem tipikus hajléktalan megjelenésű ügyfél, viszont azt sem mondhatjuk, hogy ad
magára. Higiéniája rendszertelen, öltözködése szükség szerinti, általában elhanyagolt
öltözékben van, ritkán mos, vagy borotválkozik. Fapadon, hajléktalanszállón alszik. Ennek
nincs teljes tudatában. Például hotelnek nevezi Isolát.

Rokkantnyugdíjat elmeállapota miatt kap, ezen kívül nem ismert más egészségügyi
probléma. Fizikailag rendben van, nincsenek fájdalmai, ép a testmozgása, alkata, tápláltsága
normál alatt van.

Édesanyja halála után nem maradt senkije, párkapcsolata sem volt az elmúlt években
– állítása szerint. Lánya és volt felesége Kanadában élnek most is. A kapcsolatot nem tartja
velük. Amikor visszaköltözött Magyarországra az édesanyjához, akkor rövid időn belül
kilakoltatták őket és ezért került a Kőrakás Parkba, ahonnan 2018.06 hónapjában került az
utcára. János a Táblás utcai szállóra került volna, és itt több éves elhelyezése valósulhatott
volna meg. Fel is vették, de végül magatartása miatt kitiltották.

Kanadában sokáig, és itt Magyarországon is dolgozott kisebb ideig. Azt nem mondta
el sajnos, hogy mit, és mennyit. Mentális betegsége miatt nem állhat vissza így a
munkaerőpiacra, kizárólag akkor, ha gyógyszeres kezelés alatt áll. Csak a rokkantnyugdíjat
kapja: 26.000 forintot, azon kívül nincs bevételi forrása. Adóssága – elmondása szerint –
nincs, ettől függetlenül úgy véljük, hogy vannak hátralékai – hátralék miatt kilakoltatták őt és
édesanyját.
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Az ügyfélnek nem látható megtartó és támogató kapcsolatrendszere, a volt szociális
munkásaival, orvosaival, családtagjaival – akik közelebbről ismerhetik - egyáltalán nem tartja
a kapcsolatot. Ahol most alszik, még a kommunikációt is kerüli mindenkivel. Mentális
állapotára a szállón lévő közösség destruktívan hathat, inkább összezavarja Jánost és így
nehéz kiutat találnia.

János a következő intézményekkel találkozott eddig. A BMSZKI intézményei; Kőrakás
Park „Alberélők háza”, Táblás utcai Átmeneti Szálló és Nappali Melegedő, XV. kerületi Önk.
E.Sz.I. Újpalotai Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint Újpalotai Nappali Melegedő és
Utcai Gondozó Szolgálat. A kapcsolat felvétel időpontja: intézménnyel 2018. júniusi időpont,
szociális munkással, 2018 szeptembere. Módjáról annyit tudunk, hogy a XV. kerület szociális
munkásai – elsősorban a családsegítője – irányította át őt a XIII. kerületbe, miután kiderült,
hogy a Táblás utcai opció megszűnt. Hátráltató tényező, hogy az ügyfél lakhatásával
kapcsolatban problémát nem fogalmaz meg, ámbár tudja, hogy „a legalján van”. Egyedül azt
nehezményezi, hogy nem tud dolgozni. Mielőtt édesanyja meghalt, az ügyféllel erősebb
kapcsolatot alakítottak ki a XV. kerület családsegítői. A cél az volt, hogy a betegségét teljesen
kezeljék, helyezkedjen el egy munkahelyen. Ez nem sikerült, kezelni viszont kezelték, havi
egy alkalommal. Ez fontos cél kijelölése a további segítő munkában is.

A lakhatással kapcsolatban addig nem tudunk foglalkozni, amíg az ügyfél mentális
állapotát nem stabilizáltuk - itt a rendszeres, havi egy gyógyszeres kezelésről van szó. Ezt a
szálló szakembereinek szükséges valahogy megoldani, támogatni. Ha ezt sikeresen
abszolváljuk, akkor szóba jöhet az ügyfél elhelyezése átmeneti szállón. Emellett
foglalkoznunk kell azzal is egyidejűleg, hogy az ügyfél visszatérjen a munka világába, hiszen
nincs pénzügyi kerete arra, hogy átmeneti szállóra, magasabb ellátásba mehessen. Ezt az
ügyfél is megfogalmazza rendszeresen, tehát van belátása, véleménye arról, hogy jelenleg
hol áll e téren.

Sikernek tekinthetjük, hogy az esetleírásban adott információkat megosztotta
segítőjével. Legnagyobb eddig kihívás vele kapcsolatban az volt, hogy megnyíljon és a
múltjáról, nyíltan beszéljen, valamint az is, hogy hajléktalanná válása után - több intézmény
szociális munkásaival együtt - sikeresen elhelyezésre került a Kőrakás Parkba, valamint,
ahogy folyamatosan bejárjon az OPAI-ba kezelésre.
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II..1100.. EESSEETTLLEEÍÍRRÁÁSS IIii..

Az ügyfél – Krisztián - 56 éves, Cegléden született férfi. Jelenleg munkanélküli,
semmilyen ellátást nem kap.

Külseje korának megfelelő. Egészségi állapota nem jó, szövettan eredményére
várakozik, valamilyen elváltozást találtak a tüdöjében.

Születése után Karcagra költöztek, ahol aztán 35 éves koráig élt. Édesanyja születése
után eldobta, édesapja nevelte fel.

Szakmunkásképző iskolát végzett, kőművesnek tanult, és kőművesként kezdett
dolgozni. Megismerte a leendő feleségét, és gyermekük született, aki most 18 éves lány.
Később feleségével elváltak a gyermek 6-7 éves korában, aki a nőnél maradt, Krisztián
tartotta velük a kapcsolatot, látogatta őket. Később egy újabb nővel került élettársi
kapcsolatba, ahonnan szintén gyermeke született, most egy fiú.

Édesapja megbetegedett tüdőrákban, elkezdte őt ápolni, ápolási segélyt kapott,
együtt laktak, élettársával megszakadt a kapcsolat. Édesapja később elhunyt, az albérletet
nem tudta fizetni, elhagyta a várost. Keszthelyen próbált szerencsét, ahol édesanyja lakott
öccsével és a húgával, húga lakásában, aki Hollandiában dolgozott. Anyjáról kiderült, hogy
alkoholista, Krisztián elkezdett dolgozni, de anyja elszedte a pénzét, és balhézott. Egyszer,
miután nem engedte be a lakásba, eljött és felköltözött Pestre.

A Népszigeten lakott egy hölgynél, koszt-kvártélyért cserébe dolgozott az MTK-nál.
Más munkákat is elvállalt, egy idő után túl sok volt a munka, nem bírta, eljött, lakhatását
otthagyta. Rövid Csepeli kitérő után, visszatért a Népszigetre, a Budapesti Csónakházban
lakott, előbb lépcsőházakat takarított, majd burkolónak állt. A csónakházban egy 6 nm-es
szobában lakott, és amikor jött a tél, nem volt fűtés, kénytelen volt olajkályhával fűteni. A tél
alatt összegyűlt százezer forintos számla, amit kifizettetek vele. Még több pénzt akartak.
Kifizette, de eljött, és azóta él a hajléktalanszállón. Ez 2018 tavaszán történt.
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Azt mondja, fizikailag minden munkát el bír végezni és szeretne is dolgozni. A
kérdésre, hogy akkor miért nem dolgozik jelenleg, a szállón lévő körülményekre hivatkozik,
illetve egészségi állapota körüli bizonytalanságra, hiszen most fog kiderülni rákos e vagy sem.
Az építőiparba nem menne vissza. Sokszor fordult elő, hogy nem fizették ki. Most lehet, hogy
adódik egy munkalehetőség a csónakházban, elhunyt az eddigi gondnok, oda is költözhetne,
ők keresték meg a lehetőséggel.

Gyerekei nem állnak szóba vele, élettársa haragszik rá, mert nem fizette a
gyerektartást. Lánya nem reagált, mikor kereste a közösségi hálón a szociális munkás
segítségével.

Elmondása szerint november óta nem iszik, és előtte is csak rövidebb időszakokban
fogyasztott, például nyáron együtt egy csapattal a szállóról, de kiszállt, azóta a „vamzer”
szerepben látják őt.

Elmondása szerint életútjában nem játszott nagyobb szerepet az

alkohol, de némileg fenntartással kezeljük ezt az információt. Az elmondott történetekben
ugyanis nem vállalt felelősséget semmiért, mintha vele mindig csak megtörténnének a
dolgok, és elszenvedője lenne az eseményeknek, alapvetően nem tehet semmiről, külső
körülményeket okol.

A felmerülő kérdéseknél, hogy mi miért történt az életében az érezhető, hogy
kifogásokat keres. Teljes passzivitása eddig is feltűnt, nála látványos a hospitalizálódás, szinte
nem is tölt időt a szálló területén kívül, ügyei intézésében teljesen a szociális munkásokra
hagyatkozik, egyéni problémamegoldásra nem

motivált. Egészségi problémájának

megoldásában, vizsgálatra eljutásra, kórházba fekvéshez igényelte a segítségünket,és az
utcás kollégák is közreműködését.

Kommunikációjára a mentegetőzés, visszahúzódás jellemző, nem kedvezményező.
Sosem lehetett önérvényesítő, általában csak elfogadta, ami történt vele, illetve odébb állt,
ha probléma adódott valahol. A szállón élés a maradék önbizalmát is elvette, és teljesen
visszahúzódóvá,

apatikussá

tette. Problémamegoldási,

konfliktuskezelési

képessége

elsatnyult.
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A szociális munkások rendszeresen folytatnak vele motivációs beszélgetéseket, ettől
nem zárkózik el, kommunikatív. Elméletileg nyitott az álláskeresésre, ehhez kap állásokat,
önéletrajzírásban segítséget. Ugyanakkor úgy tűnik, nem szeretné elhagyni a Népszigetet, a
szálló környékét. Olyan lakhatási megoldásban gondolkodik, ami lehetővé teszi, hogy közel
maradjon az Isolához. Valószínűleg így érzi magát biztonságban, illetve szociális kapcsolatai is
ide kötik, erős dependencia alakult ki benne. Felmerül dilemmaként, ahogy más ügyfélnél is,
hogy nyílt munkaerőpiacra való integrációra jelenleg mennyire alkalmas. Mentális, fizikai
állapota mennyire teszi lehetővé a munkavállalást. Illetve vannak-e, és milyen valós
alternatívái vannak a kiszakadásának a hajléktalan létből. Ideális esetben védett munkahely
és lakhatás jöhetne szóba. Folyamatos pszichoszociális gondozásra lenne szüksége, hogy
testben, lélekben megerősödjön, és elhiggye magáról, hogy „normális” életre képessé válhat,
csökkenteni a hajléktalanlétből származó hátrányokat, mentális, pszichés károsodást.

Szükség lehet az egyéni életre alkalmassá tévő kompetencia és készségfejlesztő
foglalkozásra,

más

szakemberek

bevonására,

úgymint

addiktológus,

pszichológus,

esetmentor. Szakmai dilemma, hogy alkalmasak e erre a fapad nyújtotta lehetőségek, a
szociális munkások feladatai mellett az egyéni esetkezelésre ad e elég teret. A további
megerősítő, rendszeres beszélgetéseket tartjuk fontosnak, esetleg egy konkrét esetvivő
szociális munkással, támogatni a továbblépési szándékot, még ha csak az egy szoba bérlése is
az a Népszigeten jelen pillanatban.

[SZERZŐ NEVE]

33
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• Diszpécserszolgálat – Menhely Alapítvány
• 2018-ban több alkalommal AIDS és HCV szűrést és tanácsadást végzett intézményünkben az
Alternatíva Alapítvány
• Információikkal és tanácsaikkal segítette intézményünket a Kékpont Alapítvány
• A Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tüdőszűrő busza rendszeresen végzett szűréseket mozgó
tüdőszűrő állomásával menedékhelyünkön
• A Magyar Vöröskereszt Madridi úti intézménye adományokkal és szakmai együttműködéssel
• Rendszeres szakmai fórumon való részvétel a Menhely Alapítvánnyal
• Szakmai együttműködés a Város Mindenkié Csoporttal ügyfeleink képviseletében.
• Pályázati munkában és szakmai konferencia részvételben kapcsolat a Hajléktalanokért
Közalapítvánnyal
• Budapesti intézmények lábadozóival
• Drogoplex Ambulancia
• A kormányhivatal Munkaügyi Kirendeltségeivel
• A SOTE Orvos szakértői Intézetével
• Budapest Főváros Kormányhivatal Tisztiorvosi Szolgálat
• XIII. kerület Önkormányzat – szociális és anyakönyvi ügyosztály
• XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Környezetgazdálkodási ágazata
• Szociális Szolgáltatási Központ Prevenciós Központjával kapcsolattartás
• Krízis kommandó nevű adományozó csoport
• Budapest Bike Maffia, mint adományozók.
• Bánkitó Fesztivál Nonprofit Kft.
• Újpesti Kábeltelevízió.
• XIII. Rendőrkapitányság.
• Evangélikus Gerontológiai Egyesület.
• Magyar Evangélikus Egyház VIII. Kerületi Gyülekezeti Központja
• Máltai Szeretetszolgálat-Pékség
• HKA RSZTOP Projektiroda
• Baptista Szeretetszolgálat ORSZIK – Népkonyha
• Utcáról Lakásba Egyesület
• BMSZKI Módszertan
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• Van Esély Alapítvány
• Léthatáron Alapítvány Utcai Gondozó Szolgálata
• REVIP Szálló Népszigeti Nappali Melegedője
• Ballagó Katalin, és önkéntes adományozó, segítő csoportja
• Baptista Szeretetszolgálat ORSZIK Népkonyha
• Merényi Gusztáv Kórház Fertőtlenítőállomása
• Bakterház étterem
• Wekerle Étterem

Folyamatosan

együttműködünk a XIII. kerületi Rendőrkapitányság

Vizsgálati

Osztályával és körzeti megbízottjával, az Országos Mentőszolgálattal.

E

gyüttműködés zajlik a Multi Alarm Zrt-vel a személyzet és az ügyfelek biztonsága

érdekében

II..1122.. AADDO
OM
MÁÁN
NYYO
OKK

• 2018-ban

is

számtalan

alkalommal

segítették

magánszemélyek

élelmiszer

adományaikkal, főleg egytálételekkel, pékáruval és húskészítményekkel a mindennapi
működésünket. Tapasztaltuk, hogy több civil közösség támogatta intézményünket.
• Ruhaadományokat is folyamatosan kapunk. Előfordul, hogy női és gyermekruha is
érkezik. Ezeket továbbítjuk családok átmeneti otthonainak.
• Az év végén, az ünnepek közeledtével a magánszemélyeken kívül a közeli éttermek, a
közeli bevásároló központ üzleteiből kaptunk élelmiszert, készételt.
• A krízisidőszakban az év vége felé rengeteg magánszemély keresett fel minket meleg
téli ruhával, élelmiszerrel. Köszönjük!
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II..1133.. Ö
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NTTEESSSSÉÉGG,, GGYYAAKKO
ORRLLAATTVVEEZZEETTÉÉSS,, O
OKKTTAATTÁÁSS
Éjjeli menedékhelyünk iránt rendszeresen érdeklődnek szociális munkás hallgatók.

Tavaly a Károli Gáspár Református Egyetem, a Wesley János Lelkészképző Főiskola, Pannon
Kincstár Szakképző Centrum szociális munkás, gyermekvédelem és szociális asszisztens szakos diákjai is
látogatták intézményünket, ismerkedtek a hajléktalan ellátó rendszerrel.

A Népsziget helyi adottságai, valamint az alacsonyküszöbű ellátás iránt több szakma (újságírás,
filmezés, bölcsész szakirányok) is érdeklődött. Előzetes egyeztetés után beleláthattak működésünkbe a
diplomamunkát készítők, illetve a sajtó munkatársai.

Állandó önkénteseinek segítik a környezetünk rendbetételét, illetve közösségi programok
létrehozását.

[SZERZŐ NEVE]

36

IIII.. U
UTTCCAAII G
GO
ON
NDDO
OZZÓ
Ó SSZZO
OLLG
GÁÁLLAATT
Működési feltételek és feladatok:

A Léthatáron Alapítvány 1998-óta végez utcai szociális munkát Budapest XIII, ill. IV.
kerületében. A szolgáltatás kereteit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szabályozza.

Az utcai szociális munka feladata, hogy az intézményes ellátásból kimaradó, az utcán
életvitelszerűen tartózkodó egyének, családok, csoportok és közösségek részére közvetíteni
a megfelelő típusú segítséget, a szükséges szolgáltatások elérését szociális, egészségügyi,
pszichés és egyéb problémák megoldásához. A szociális törvény definíciója szerint
hajléktalan az, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, ill.
bejelentett lakcímmel nem rendelkezik, vagy az valamely hajléktalan-ellátó intézmény címe.
A mára kialakult társadalmi-politikai konszenzus szerint a hajléktalanság visszaszorítására, és
ezen belül is az utcán élő hajléktalanok számának csökkentésére minden lehetséges
erőfeszítést meg kell tenni.

A szolgáltatás ingyenes, sikeressége, építő jellege az ellátott együttműködési
hajlandóságán alapszik. Fontos feladata, hogy azoknál, akik képesek, vagy képessé tehetők az
utcai életmód feladására, a szociális munka eszközrendszerével, a szociális-ellátórendszer és
a szolgálat kapcsolati tőkéjének a felhasználásával, illetve egyéb alternatívák felkutatásával
megteremtse ennek lehetőségét. Az, hogy kinél mit jelenthet az utcai életmód feladása,
egyénenként változó. Éppen ezért szükséges, hogy az egyén szükségleteinek, igényeinek a
meghatározása mellett, képességeinek, erőforrásainak a feltérképezése is megtörténjen. Az
utcai szociális munka gyakorlatát illetően megfelelő, az ügyfélkör tekintetében is pontosan
megfogalmazott támpontokat ad az NRSZH 2011-ben kiadott szakmai ajánlása az utcai
szociális munka részére.
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A szolgálat feladatai a szolgáltatási elemek felsorolásával

Megkeresés
•A szolgálat gépjárművével az ellátási terület bejárása útiterv és lakossági bejelentés
alapján a nem ismert (vagy hosszabb ideje nem látott) ügyfelek, helyszínek megkeresése
annak érdekében, hogy az ellátási területen ne legyen olyan személy, aki közterületen
tartózkodik úgy, hogy szolgálatunkkal nincs kapcsolatban.
Tanácsadás
•segítő beszélgetések
•alapvető ügyintézésekben segítségnyújtás (iratpótlás, jövedelemhez juttatás, szociális
ellátásokhoz való segítés)
•információs segítségnyújtás (jogok, szociális ellátások, egyéb)
•az ügyfelek tájékoztatása a fővárosban működő nappali melegedők, népkonyhák,
szállásnyújtó és egyéb szociális intézmények szolgáltatásairól, az igénybevétel
feltételeiről
•szállásnyújtó intézménybe való juttatás: a klienssel történő beszélgetés alapján, igényei
és lehetőségeihez képest történik a szálláskeresés.
Gondozás
•az esetleges krízisállapot kezelése, azonnali intézkedések megtétele
•pénzbeli juttatáshoz való hozzásegítés:
•segélyekhez juttatás: szociális (átmeneti) segély, krízis segély, munkába állási
támogatás, albérleti támogatás, munkaképtelen hajléktalanok segélye, rendszeres
ellátást kérelmezők segélye, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás),
foglalkoztatás helyettesítő támogatás
•nyugellátáshoz juttatás: időkorúak járadéka, rokkantsági nyugdíj, méltányosságból
megállapított szociális járadék, özvegyi nyugdíj
•jogorvoslati segítséghez jutás biztosítása
•egészségügyi

szolgáltatások:

OEP-jogviszony

létesítése,

közgyógyigazolvány

kiváltásában, gyógyszer-költség támogatás megszerzésében, megfelelő egészségügyi
ellátáshoz jutásban való segítése
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•szükség esetén a rászoruló fedél nélküli emberek számára orvosi szakrendelésen felírt
gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket, váltunk ki
•adomány-élelmiszer eljuttatása a kliensekhez
•vitamin, kötszer biztosítása
•igény és rászorultság szerint ruhapótlás
•télen meleg tea, hőség esetén palackozott víz
•vízhatlan fólia, takaró
Esetkezelés
•személyre szabott esetkezelés
•lehetőség szerint az utcai életmód felhagyására motiválás, az erőforrások és
lehetőségek feltérképezésével a társadalmi re-integráció elősegítése
Szállítás
•Szükség esetén szociális és/vagy egészségügyi ellátó pontra szállítás előre tervezetten,
krízishelyzet esetén azonnali segítségnyújtás a Menhely Alapítvány Diszpécser
Szolgálatával egyeztetve.
Személyi feltételek

Az utcai szolgálat tervszerű működését az integrált intézményvezető irányításával, 2
főállású szociális szakember biztosítja. 2018-ben személyi változás történt, egy régi és egy új
munkatárs végezte el a feladatokat az év második felétől. Egy több éve a szervezetnél
dolgozó kolléga a segítő pálya más területén folytatta hivatását.
•

Kaló Attila intézményvezető.

•

Oláh Zsófia szociális munkatárs.

•

Tóth Franciska szociális munkatárs.

•

Vizkeleti Zsolt szociális munkatárs.
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Tárgyi feltételek

A Léthatáron Alapítvány Utcai Szolgálata a 8 éve pályázati úton nyert Dacia Logan
típusú gépjárművével végzi a feladatát, így az ellátási területet, az ellátottakkal kapcsolatos
szállítási feladatokat az autó segítségével látja el. A szolgálat működéséhez szükséges
felszereléseket az alapítvány újpesti műhelyében, a Twist Olivér Alapítvány utcai gondozó
szolgálatával közösen, egy külön erre a célra kialakított raktárhelyiségben tudja tárolni, a
rendszeresen érkező ruhaadományokkal együtt. Az ellátottak részére biztosítható
természetbeni juttatásokat az erre a célra kiírt pályázati forrásokon kívül, nagyrészt lakossági
adományokból biztosítja. A 2018–as évben is mindezen beérkező adományok sokszor
olyannyira felhalmozódtak, hogy a szolgálat ennek köszönhetően több alkalommal is tudott
ruhát biztosítani a Twist Olivér Alapítvány Nappali Melegedőjének, így az oda érkező
rászorulók

kettő

„ruhaosztás

nap”

keretein

belül

juthattak

ruhaneműhöz.

Élelmiszeradományban idén is az újpesti Albán pékség és a Garam utcai Tesco jóvoltából
sikerült részesíteni az ellátottakat. Már több éve segítik adományaikkal a munkánkat a helyi
hitközösségek,

gyülekezetek.

Évente

több

alkalommal

ajánlottak

fel

válogatott

ruhaadományt, ill. rendszeresen karácsonyi és húsvéti csomagokkal kedveskednek a
hajléktalan embereknek. A munkavégzés során felmerülő egyéb, kisebb értékű kiadásokat a
fenntartó által biztosított, havonta rendelkezésre álló ellátmányból tudta fedezni.

Team munka

Az utcai gondozó szolgálat idén is, mint az előző években, szoros együttműködésben
dolgozott a szomszédos ellátási területen tevékenykedő Twist Olivér Alapítvány utcai
gondozó szolgálatával (2 fő utcai szociális munkás). A szolgálat heti munkaidő-beosztás
szerint dolgozott. Kettő hetente, a keddi munkanapokon (14-től 16:30 óráig), a közös teammunka keretein belül beszélte meg az elmúlt hetek történéseit. Ezen megbeszélések
alkalmával számoltak be a szolgálatok koordinátorának a területeken tapasztaltakról az
aktuálisan kiemelkedő esetek mentén. A megbeszélésekről minden alkalommal feljegyzés
készül. Azok struktúrája jellegzetes, a szolgálatok beszámolói és azok átbeszélése után, a
munkavégzés tárgyi, és egyéb területeit érintő kérdésekről esik szó.
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A szociális munkások szintén kéthetente, szerdánként (14-től 16 óráig) esedékes
fórumon, az ún. „nagy teamen” is számot adnak munkájukról, mely a Léthatáron Alapítvány
és a Twist Olivér Alapítvány összes intézményének és a szervezetek vezetőinek, illetőleg a
Baptista szeretetszolgálat két intézményének a részvételével zajlik. A társintézmények
rengeteg segítséget nyújtottak az utcai szolgálat életében, már csak az ellátottak részére
nyújtott szolgáltatások tekintetében is. A szoros együttműködés miatt hatékonyabb
segítséget tudtak nyújtani az arra rászorulóknak, a munkájuk során megismert
hajléktalanoknak. A dolgozók szakmai fejlődését elősegítendő szupervízió az utcai szolgálat
életében is meghatározó szerepet tölt be. A szociális munkások 2 hetente, a Twist Olivér
Alapítvány utcai szociális munkásaival alkotott csoportban, szupervizor vezetésével végeztek
esetfeldolgozó munkát. A Menhely Alapítvány Diszpécserszolgálata által szervezett, a
régióban működő utcai szolgálatok részvételével, havi rendszerességgel t szakmai
tanácskozáson vettek részt a kollégák.

Szakmai munka, szakmai működés

Útvonalak, látogatott helyszínek jellemzői

A Léthatáron Alapítvány utcai gondozó szolgálata a törvényi kereteknek
megfelelően, az utcai szociális munkát az ellátási területen, munkanapokon 6 órában
biztosította. Ez a 6 óra, a november 1-jétől április 30-ig, az ún. krízisidőszakban, hetente
változó munkaidőben, páros heteken 16 és 22 óra közötti, míg páratlan heteken 8 és 14 óra
közötti tevékenységet jelentett. Páratlan heteken a szomszédos utcai szolgálatok, a IV.
kerületben Twist Olivér Alapítvány utcai szolgálata, a XIII. kerületben pedig a Vöröskereszt
utcai szolgálata látta el az esti ügyeleti bejelentések fogadását is a krízisidőszak alatt. A
krízisidőszakon kívül a szolgálat páros heteken 14 és 20 óra között, míg páratlan heteken
változatlanul 8 ás 14 óra között biztosította az utcai szociális munkát. Az ellátási területet a
szolgálat heti/kétheti rendszerességgel, útvonalterv alapján teljesen körbejárta, az ott
közterületen, magánterületen, vagy nem lakhatás céljára szolgáló épületben élő
hajléktalanokat, csoportokat látogatta/segítette. A helyszínek rendszeres látogatását sok
esetben befolyásolta a többnyire ott található ügyfelek státusza. Amennyiben a szociális
munkásoknak információi vannak az adott ügyfél máshol tartózkodásáról, akkor az
útvonaltervtől eltérően veszik fel. vele a kapcsolatot. Az. időszakosan aktualizált
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útvonaltervben, a szolgálat a következő főbb helyszíneken foglalkozott az ellátottakkal 2018ban (a helyszínek nevei általában a hajléktalanok alvó/lakó-, ill. tartózkodási helyei közelében
megtalálható közutak/terek neveiből, ill. közintézmények neveiből alakultak). A felsorolt
helyszínek közül mind heti/kétheti rendszerességgel látogatott, az egyéb kategória alatt, a
nem rendszerszeresen ellátott területeket kell érteni.

Néhány helyszínen konkrét alvó/lakóhely nincs, csak annak frekventáltsága miatt
többnyire megtalálható ott egy vagy több ügyfél. Az ellátási terület sajátossága, hogy
Budapest két központi kerületéről van szó. Sűrűn lakott, nagyvárosias terület. Az ügyfélkörbe
tartozó emberek zöme lépcsőházakban, elhagyott épületekben, parkos területen húzzák meg
magukat, évszaktól függően. A nyári időszakban értelemszerűen több a szabad ég alatt
(bokorban, ház tövében, padokon, stb.) éjszakázó ember, akik létszámát növeli a jó idő miatt,
az éjjeli menedékhelyekre szocializálódott, de azt nem igénybe vevő rászorulók.

Éve
kkel
ezelőtt
vezette be
a szolgálat
az
útvonalter
vbe az ún.
„kiállást”,
amelyen
az igénybe
vevők heti
rendszeres
séggel,
meghatár

Kerület
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
IV.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XV.

Helyszín megnevezése
Ady Endre Művelődési Kp. környéke
Dugonics utca
Elem utca
Pozsonyi utca
Rózsa utca (Spar)
Szabadság park
Tesco Garam utca
Újpest - Városkapu
Újpest Központ
Újpest Központ István tér
Béke utca aluljáró
Csuka utca templomnál
Duna.pláza környéke
Gyöngyösi sétány, park (kiállás)
Isola környéke és mögött
Kámfor 19
Kámfor utca autómosó mögött
Népsziget, gyaloghídnál
Népsziget, romos szálloda
Tahi park
Tesco parkoló
Váci út - töltés
Rigmus utca 11 lépcsőfeljáró alatt
egyéb

Látogatott ügyfelek száma
6-7
2
2-3
1-2
2
4-5
3
5-6
5
2
2
2
4
10
változó
8-10
2
5
7
6
változó
4
1
változó

ozott helyen, meghatározott időben kereshetik fel a szociális munkásokat a szolgálati
autónál, az ellátási területen, a Fóti úti háttériroda párhuzamaként, mintegy ügyfélfogadás
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keretein belül. 2016 májusától ez hetente csütörtökönként, 15 és 16 óra között volt elérhető
az igénybe vevők részére, a Budapest XIII. kerület Babér u. és Gyöngyösi utca
kereszteződésénél. A kiállásokon nagyrészt az annak vonzáskörzetében élő hajléktalanok,
vagy az időszakosan ISOLA éjjeli menedékhelyet használók keresték fel a szolgálatot.

A Léthatáron Alapítvány ellátási területén három metró aluljáró található a 3-as
metró vonalán, melyekből azonban kettőt (Újpest-Városkapu és Gyöngyösi utca) a metró
felújítási munkálatai miatt ideiglenesen lezártak. A harmadik aluljáró, Újpest-központban
továbbra is nyitva áll, azt a rászorulók rendszeresen igénybe veszik alvás, illetve koldulás
céljából. Az aluljáró használata gyakori konfliktusforrás, a hatósági intézkedések, takarítások
alkalmával az ott alvók többször keveredtek konfliktusba. A nagy átmenő forgalom miatt
napközben viszonylag kevesen tartózkodnak az aluljáróban, a rászorulók érkezése inkább az
esti órákban jellemző. Az aluljáróban és annak vonzáskörzetében élők legtöbb esetben régi
ismerősei az utcai szolgálatnak, többen rendszeres igénybevevői a Twist Olivér Alapítvány
Fóti úti nappali melegedőjének is, így szolgálatunk napi szintű információkhoz jut a helyszínt
illetően.

Általánosságban elmondható, hogy a XIII. kerület északi része dinamikusan fejlődik,
az ott található foghíjtelkek és egyéb, alvásra alkalmas területek fokozatosan szűnnek meg,
valamint a parkok használata egyre kevésbé tolerált, a hajléktalanok így a IV. kerülettel
határos részekre, illetve a Népszigetre szorulnak. A XIII. kerületben, a Marina parton
található romos házat még 2017 decemberében zárták le gyilkosság miatt. A helyszín azóta
megszűnt, senki sem tartózkodott ott 2018-ban. Ezen kívül megszűnt a XIII. kerület
Népszigeten található trafóház, mint helyszín, azt ugyanis a tulajdonos lerácsozta az ott
elhunyt ügyfél halála után. Megszűnt továbbá két másik helyszín is a kerületben az ott
tartózkodók halála miatt, a Tahi utca egyik házának átjárójában, valamint a Csavargyár
utcában. A Kámfor utcai autómosó mögött, MÁV-területen kezdtek el használni egy régóta
nem látogatott területet ketten. A XIII. kerületi Tahi park frekventáltsága jelentősen csökkent
az elmúlt évekhez képest, egyre csökken a rendszeresen ott alvók száma.

Hasonló tendenciákkal a IV. kerületben csak kisebb mértékben találkozni, ott
viszonylag kevés területi változás történt. Az Árpád út-Váci út találkozásánál álló elhagyatott
épületet, „tánciskolát” 2018-ban lerácsozták, így az ott tartózkodók a szemben található
Szabadság parkba költöztek. Ezen kívül néhány hónapig rendszeresen aludtak a Pozsonyi
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utcában található földszintes szolgáltatóépület lépcsője alatt, de az ott lévő boltok
tulajdonosai már jelezték szándékukat a helyszín lerácsozására.

Szociális ügyintézés, szociális munka

Az utcai szolgálat igyekezett minél szélesebb körű segítséget nyújtani az ügyfelek
életét érintő hivatalos ügyek intézésében. Ezekben az ügyintézésekben elsősorban a szociális
vagy egészségügyi teendőiket (iratpótlás, eü. szolgáltatásokhoz segítés, zárójelentések
pótlása, leszázalékolási ügyintézés, nyugdíjigénylés, fogyatékossági támogatás igénylése,
átmeneti segélyhez juttatás, stb.) intézni akaró kliensek kérték a szociális munkások
segítségét. Az iratpótlások alkalmával, a szociális munkások segítséget nyújtottak az
elveszett, hiányzó személyes okmányok igénylésében, beszerzésében (pl.: személyi
igazolvány, lakcím igazolvány, munkaviszony igazolás, TAJ szám, adókártya). Ezek a legtöbb
esetben az adott ügyintézés méltányossági költségmentességéhez szükséges igazolás
kiállítását, információnyújtást, egyes esetben telefonos előjegyzés kérését jelentette.
Néhány esetben volt szükség az igénybevevő egészségi vagy mentális állapota miatti
szállításra, szociális munkás kíséretére az ügyfél folyóügyeinek intézésekor (nyugdíjfelvétel,
postai pénzfelvétel stb.).

Az ügyeik intézésében egyedül is eljáró/eljárni tudó ügyfeleknek igény szerint BKK
vonaljegyet is biztosított a szolgálat a tömegközlekedési eszközök legitim használatához.

Az Utcai Gondozó Szolgálat 2018. évi nyilvántartásának adatai az ellátási területen történt
működésről a segítségnyújtás típusai szerint.

Találkozások száma összesen

2132
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Napi átlagos találkozások száma

8,46

Beszélgetés. életvezetési tanácsadás

1359

Információnyújtás

1357

Élelmiszer, tea

1336

Vitamint, gyógyszer

19

Takaró

67

Ruhapótlás

167

Orvoshoz szállítás

57

Lábadozóba szállítás

9

Éjjeli menedékhelyre szállítás

30

Fertőtlenítésre szállítás

19

Mentő hívás

5

Hajléktalan igazolvány

8

Egyéb típusú segítségnyújtások

780

Az utcai szolgálat számos, évek óta ismert, de már valamely ellátó intézmény (éjjeli
menedékhely,

átmeneti

szálló,

lábadozó)

aktívabb

igénybevételére,

gondozására

szokott/kényszerült ügyfél segítésére is kiterjedt. Ezen ügyfelek jellemzője az egyéni okokból
kifolyólag ingázó, „egyszer szálló, máskor utca” életmód, így éves szinten, hosszabb-rövidebb

időre az alapítvány ellátási területének közterületére kényszerülnek. A legtöbb esetben
jövedelemhez juttatási, természetbeni juttatási (ruhapótlás), egyéb lakhatási lehetőségek
tekintetében kértek eligazítást, segítséget.

[SZERZŐ NEVE]

45

Tavaly az utcai szolgálat 17 ember tekintetében végzett szorosabb gondozási
folyamatot, néhány esetben már az intézményi utógondozás/utánkövetés keretein belül.
Több fő esetében folytatódott szorosabb együttműködés a BMSZKI Rév utcai
menedékhelyével, illetve két fő esetében a Menedékház Alapítvánnyal dolgoztunk közösen.
Ezen kívül egy fő esetében folyamatos az együttműködésünk a BMSZKI Dózsa György úti
szállójával. Több ügyfelünk is bekerült az év során a Twist Olivér Alapítvány átmeneti
szállójára, illetve a Magyar Vöröskereszt Madridi utcai szállójának átmeneti részlegére is
sikerült ügyfelet elhelyeznünk. Az ellátottak állapotuk, életmódjuk és koruk miatt is már
nehezen tudnak alkalmazkodni az intézményi elvárásokhoz. Sok teendő adódik meglévő,
vagy akut egészségügyi problémáik következményében ellátáshoz juttatásban, intézményi
státuszuk folyamatos megerősítésében, hivatalos/szociális ügyeik intézésében. Négy fő
egészségügyi

okokból

lábadozói

vagy

kórházi

elhelyezéshez

segített

ügyfél

leszázalékolásában, további elhelyezésében történt aktív szociális munka. A befogadó
intézmény az emberek elhelyezését a szolgálat részéről történő gondozási folyamat
fenntartásával vállalta.

Az utcai szolgálat rendszeresen fogadja a lakossági, hatósági, ill. a Menhely Alapítvány
Diszpécserszolgálatától érkező bejelentéseket, jelzéseket hajléktalan emberek ügyében. A
rendszer kiforrott, jól működő. A bejelentések tekintetében forgalmasnak számító „krízis
időszak” egy-két hét kivételével csak egy-egy bejelentéssel terhelte a területet ellátó
szociális munkásokat. A napi szintű, akár napi többszöri bejelentés részben az időjárás
viszontagságai miatt fellángoló lakossági aktivitásnak köszönhető. Többször telefonált
önmagát bejelentő ügyfél is.

A 2018-ban ellátott ügyfelek számát, nem és kor szerinti eloszlását a következő táblázat
mutatja.
Ügyfelek

%-os arány
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összes találkozás
összes ügyfél
ebből IV. kerület
ebből XIII. kerület
új ügyfél
férfi
nő
átlagéletkor
30 év alatt
30-45 év
45-60 év
60 év fölött
aktív ügyfél
ebből férfi
ebből nő
ebből IV. kerület
ebből XIII. kerület

2132
167
65
102
57
136
31
47 év
21
48
74
24
55
42
13
21
34

100%
100%
39%
61%
34%
81%
19%
13%
29%
44%
14%
33%
67%
23%
38%
62%

Jövedelmi viszonyok, megélhetés

Az aktív, rendszeres munkavállalók száma alacsony, jellemzőbb az alkalmi jellegű,
időszakos munkavállalás, a „fekete” munkavállalás, elsősorban az építőipar valamely
területén. Gyakoribbak a munkaügyi központtal már korábban is együttműködő,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, vagy még a regisztráció kapcsán
átmenti segélyből élő ügyfelek. Szintén rendszeres jövedelemforrás az egészségügyi
problémáik kapcsán történő leszázalékolás, rokkantsági ellátás vagy rendszeres szociális
segély (Foglalkoztatást Helyettesítő Támogatás/aktív korúak ellátása), esetleg egyéb
támogatási járadék. Az idősebb, öregségi ellátást (nyugdíj, járadék) kapók száma elenyésző.

A személyenként eltérő jogosultsági feltételek figyelembevételével, az utcai szolgálat
az igénybe vehető segélyezési formák kérelmezési, jogosultsági módjáról is informálta az
ügyfeleit. Azok részéről a leggyakrabban igényelt átmeneti segély típusok: Regisztrált
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álláskeresőknek igényelhető települési támogatás (1/4 évente); „krízis” települési támogatás
(egyszeri), munkaképtelen hajléktalanok települési támogatása (3 hónap), néhány esetben a
munkába állási támogatás. Szinte az összes, a szolgálattal kapcsolatban álló kérelmező
esetében igazolást kellett biztosítani az ügyfél részére, legitimmé téve ezzel rászorultságát.
Az ügyfélkör rendszeres ellátásban részesülők jövedelme, szinte minden esetben a
mindenkori nyugdíjminimum összegéhez mérhető, így létszükségleteik kielégítéséhez
elengedhetetlen az egyéb jövedelemhez jutási lehetőségek kiaknázása. Ennek megfelelően
az alkalmi munkavállalás mellett, jellemző az átmeneti segélyek igénylése a jövedelemmel
rendelkező ügyfeleknél is, illetve a gyűjtögetés, kukázás is általánosnak mondható. E
tekintetben leginkább a MÉH-es hulladékok, alumíniumdobozok és üvegek gyűjtése az
elterjedt. A kéregetés, koldulás leginkább az alacsonyabb igényszintű, a munkaerő-piacon
kevésbé boldogulni tudó hajléktalanokra jellemző. Az idősebb, de agilisabb ügyfelek némi
megélhetés fejében (sok esetben természetbeni juttatás formájában), a megmaradt vagy
kialakult szociális kapcsolataik adta apróbb „ház körüli” munkákat tudnak vállalni.

aktív ügyfél
bejelentett munka
alkalmi munka
aktív korúak ellátása
rokkantsági nyugdíj,
nyugdíjszerű járadék
öregségi nyugdíj
gyűjtögetés, kukázás
koldulás, kéregetés
átmeneti segélyek

Ügyfelek
55
4
10
6
5

%-os arány
100%
7%
18%
10%
9%

3
45
14
27

5%
82%
25%
49%
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Az ügyfélkör egészségi állapotára, egészségügyi ellátására vonatkozó tapasztalatok

Az utcai szolgálattal kapcsolatban álló ügyfelek közel fele használja rendszeresen az
ellátási terület vonzáskörzetében lévő nappali melegedők nyújtotta tisztálkodási, mosási
lehetőséget (Twist Olivér Alapítvány nappali melegedője és a Baptista Szeretetszolgálat
nappali melegedője). Habár ezen évek óta meglévő lehetőségek sokat javítanak a rászorulók
higiéniás jellemzőin, sajnos, leginkább a demencia vagy igénytelenség okán számos
hajléktalan így is jóval ritkábban tisztálkodik egy átlagos ember optimális szükségleteihez
képest. Könnyen elérhető lenne az ügyfélkörnek a Magyar Vöröskereszt Madridi utcai, és a
BMSZKI Külső-Váci úti (Rév u.) nappali melegedője is, ott az igénybevétel feltétele a
tüdőszűrő lelet. Folyamatos ösztönzéssel élünk ezen intézmények igénybevételére.

A XIII. kerületben mozgó ügyfelek egyes esetben a kerületi önkormányzat
fenntartásában üzemelő Szabolcs utcai melegedőt is látogatják. Két helyszínen okozott a
három leggyakoribb fertőzés (tetű, ruhatetű, rüh) együttesen visszatérő problémát. Az
érintettek az utcai szolgálat beavatkozásával (fertőtlenítésre szállítás) szabadultak meg az
élősködőktől. A hajléktalan emberek körében nagyobb számban előforduló tüdőbetegségek
kiküszöbölésére, szűrésére, az ellátási terület tüdőgondozói szakrendelésein kívül, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat által működtetett tüdőszűrő program, tüdőszűrő busza ad
lehetőséget. Ez utóbbi évente körül-belül háromszor tart meghirdetett szűréseket a szolgálat
ellátási területén, vagy annak közvetlen vonzáskörzetében.
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A munkavégzés során nagy figyelmet fordítottunk az ügyfelek mentális és fizikai
állapotának a felmérésére, tájékoztatásra, indokolt esetekben a minél előbbi szakszerű
segítséghez való juttatásra. Háziorvosi vizsgálat, lábadozói elhelyezés szükségessége esetén a
szolgálat az ellátórendszer ismert szolgáltatói közül leggyakrabban a BMSZKI valamely
háziorvosi rendelőjét és lábadozóját vagy a Hajléktalanokért Közalapítvány Szobi utcai
háziorvosi rendelőjét és lábadozóját vette igénybe. Ezen kívül rendszeres a kapcsolat a
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Batthyány téri háziorvosi rendelőjével, illetve a Menhely
Alapítvány által működtetett „Vajda 3” szálló krízisidőszakban működő lábadozójával is. A
kapcsolatfelvétel egy-egy ügyintézés mentén a lábadozó szociális munkásával szükséges és
általános. Rendszeres volt továbbá a kapcsolat a MH Egészségügyi Központ, a Péterfy Kórház
és az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szociális munkásaival. Évente több
ízben kerül valamelyik ügyfelünk az említett szakemberekkel kapcsolatba.

Egy fő rendszeresen látogatott ügyfélnél okoztak együttműködési problémát a
kezeletlen pszichiátriai betegségei. Egy hölgy esetében diagnosztizált a paranoia/skizofrénia,
az ebből fakadó bizalmatlanság emelte falak akadályozták a szociális munkások hatékony
munkavégzését. Az ügyfélkörben a hajléktalan életmód sajátosságai miatt kialakult
belgyógyászati problémák előfordulása is rendszeresnek tekinthető. Legtöbben sajnos csak a
tünetek elviselhetetlensége miatt hajlandók az orvosi ellátás igénybevételére. Az érintett
ügyfelek együttműködése függvényében a szolgálat munkatársai mindent megtettek a
szükséges ellátások igénybevétele az ügyfél hivatalos és szociális ügyei előmozdítása
érdekében. Az ügyfelek gyógykezeléséhez szükséges készítményeket esetenként valamely
hajléktalan háziorvosi rendelő biztosítja. A kiváltandó gyógyszereket, a jövedelem nélküli
vagy alacsonyabb jövedelmű betegek a BMSZKI orvosi rendelőiben, illetve a Magyar
Vöröskereszt Madridi utcai telephelyén kérhető „gyógyszer ingyenesítés” szolgáltatás
igénybevételével válthatják ki. Indokolt - az említett lehetőségek elérésének akadályoztatása
- esetben az utcai szolgálat, a rendelkezésére álló havi ellátmányból váltja ki a szükségesebb
készítményeket. A munkavégzésére szolgáló személygépkocsiban a kötelező egészségügyi
felszerelés biztosított. Az alapvető vitaminokat, nyomelemeket tartalmazó készítményeket
osztotta alapítványunk a klienseinek.
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2018-ben 9 fő, a szolgálat által többnyire évek óta ismert hajléktalan hunyt el,
szívelégtelenség, illetve az idült alkoholfogyasztás okozta szervi megbetegedések, ill.
daganatos megbetegedés miatt. Legtöbb esetben hirtelen rosszullét következtében
veszítették életüket, de két fő hosszan tartó kórházi kezelést követően. Az utóbbi esetekben
szorosan együttműködtünk a kórházi team tagjaival. Egy ügyfelünk halt meg TBC-ben hosszú
kórházi kezelés után. Egy fő halálát okozta fulladás, akire a Népszigetnél, a kis-Duna ágban
találtak rá. Konkrétan az időjárás viszontagságai következményeként elhalálozott ügyfélről
nem értesültek a szociális munkások. A szolgálat az elhunytak temetésének, búcsúztatásának
az ügyintézésében, csak a sorstársak felkérésére, információ szerzés tekintetében vállalt
szerepet.

2018. október 15. volt a napja, hogy a már korábban is létező szabálysértési törvény
módosítására került sor. Alaptörvénybe foglalták a közterület használatával kapcsolatos
szabályozást, és az „életvitelszerű közterületen tartózkodás” komoly hatósági szankciót,
büntetést von maga után. Értelemszerűen minden ügyfél veszélyeztetett helyzetbe került
emiatt. Több szakmai fórumon és a területileg illetékes hatósággal (rendőrség,
önkormányzat) történt egyeztetésen képviseltette magát a szolgálat annak érdekében, hogy
minél inkább képviselhesse ügyfelei érdekeit. Bár a törvény hatályban van, tényleges
intézkedés, ismert hajléktalannal szembeni eljárás nem történt az ellátási területen.
Láthatóan a szankciókat kezdeményezhető szerv is humánusan áll a szabálysértési törvény
betartatásához.

Vörös kód kiadása kapcsán 2018. február elején kettő és július végén egy napon át
volt szolgálatunk a közterületen. Ekkor több embert meglátogattunk, elláttuk információval,
szállásra szállítottuk, vagy szervezetüket óvó teával, fóliával és réteges ruházattal láttuk el.
Mindkét vörös kód alkalmával maguk az ügyfelek is tettek azért (többségében), hogy védett
helyre húzódjanak a hipotermia és egyéb időjárási behatások elől.

A „gondoskodó mentőszolgálattal” volt némely esetben közös ügyünk. Volt helyzet,
amikor szükséges volt egyeztetni a kompetenciákat, illetve sokkal több információval
rendelkezve ügyfeleinkről hamarabb találtunk szakmai megoldásokat az akut helyzetek
kezelésére.

Észrevételeink

szerint

a

hajléktalanellátás

rendszeréről

intézményrendszerről is. hiányos az. Ismerete. A. gondoskodó

és

az

mentőszolgálatnak.
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Találkozásaink során együttműködően számukra is nyújtottunk információkat, valamint a
diszpécserszolgálat bevonásával kezeltünk bizonyos helyzeteket, amikor a bejelentésre
megérkeztünk.

A lakhatást, az ellátórendszer igénybevételét elősegítő intézkedésék

Az utcai életmód/utcán lakás felhagyására törekvő hajléktalanoknak, az utcai
szolgálat kapcsolatrendszere alapján, a hajléktalan ellátórendszer valamely intézményében
van lehetőségük az egzisztenciális megerősödésre is. Szinte minden év krízisidőszakának
kezdetén indulnak alacsonyküszöbű lakhatási, vagy lakhatás hozzájárulását célzó programok
az utcán élők, lakhatási nehézséggel, a hajléktalansággal küzdők segítésére. Már hatodik éve
segíti, a fővárosi támogatással hozzájáruló Konzorciumi program az ügyfeleket, több ember
tudta így hosszabb-rövidebb időre igénybe venni a programmal együttműködő intézmények
valamely férőhelyét, kiemelve a Twist Olivér Alapítvány átmeneti szállóját. A nevezett
intézményekben szállást kapó ügyfelek, az utcai szolgálat ellátási területének az érintettsége
miatt, sok esetben továbbra is a szolgálat látókörében mozogtak. A program adta
lehetőségek, kedvezmények mentén (magasabb intézményi tolerancia, gyorsabb bekerülési
feltételek) 2018-ban is több ügyfél vette igénybe a szálló szolgáltatásait. Továbbra is
népszerű szálláslehetőségnek bizonyult az ügyfelek körében a BMSZKI Külső-Váci úti éjjeli
menedékhelye. Az ügyfelek mozgásterének a közelsége meghatározó a menedékhely
népszerűségét illetően, de alacsonyküszöbű igénybevételi feltételei, egyedülállók és párok
fogadása mellett, a kutyával rendelkező hajléktalanok is igénybe vehetik, hiszen kedvenceik
az éjszakákra kennelben vannak elszállásolva.

Tavaly is számos alkalommal sikerült a szintén BMSZKI fenntartásában álló, IX.
kerületi Aszódi utcai menedékhely igénybevételéhez segíteni valamelyik ügyfelet. Az
intézmény hasonló feltételrendszerrel működik, mint a Rév utcai, viszont az esti étkezési
lehetőség hiányát itt a 24 órás bent tartózkodási lehetőség ellensúlyozza. Jó
együttműködésben álltunk a Menedékház Alapítvány munkatársaival, több ügyfelünk került
az intézmény speciális részlegeire. Ezen túl sikerült jó kapcsolatot kialakítanunk a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai átmeneti szállójával, ahol jelenleg egy ügyfelünk lakik.
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A szolgálat az ellátási területén, a csak fapad igénybevételét előnyben részesítő
hajléktalanoknak a Léthatáron Alapítvány ISOLA éjjeli menedékhelyét javasolta a legtöbb
esetben. Az ügyfélkör félig-meddig intézményesült tagjai gyakran veszik igénybe még a
BMSZKI Előd vagy Könyves éjjeli menedékhelyeit is, habár az utóbbi a beengedés feltételekét
kötelező szondahasználat miatt kevésbé kedvelt. Az ellátási terület újpesti szakaszán a
Vöröskereszt Madridi utcai éjjeli menedékhelyét használja némely hajléktalan.

A 2018-ban kigondozott ügyfelek számát, és a kigondozásának eloszlását a következő
táblázat mutatja.

Összes ügyfél
Összes kigondozás
Éjjeli menedékhely
Átmeneti szálló
Eü. intézmény, lábadozó
Albérlet, szívességi lakhatás

ügyfelek
167
36
16
4
12
4

%-os arány
100%
22%
10%
2,5%
7%
2,5%

Egyéb lakhatási programok, megoldások

2018-ban szolgálatunk két ügyféllel közösen benyújtott egy lakhatási pályázatot az
Utcáról Lakásba Egyesület mobilház-kezdeményezésébe, melynek keretében Soroksári
mobilházak használati jogára lehetett pályázni, ám sajnos ügyfeleink nem kerültek be a
programba. A Habitat Magyarország IV. kerületi bérlakás-pályázatán a nagy érdeklődés
ellenére a szolgálat egy utcán élő ügyfele sem vett részt, a legtöbben úgy érzik, nem
rendelkeznek elég biztos jövedelemmel ahhoz, hogy akár egy alacsony költségű bérlakást
fenn tudjanak tartani.

Jó pár éve köszönheti támogatását a Léthatáron Alapítvány az „Ajándékot kaptál”
elnevezésű, civil szerveződésű, elsősorban újságírók részvételével zajló szerkesztőségi
árverésnek. Ezen aukció bevétele valamely civil szervezet működését segíti, és immár
többszöri alkalommal a hajléktalanok ellátására, segítésére irányulva, a Léthatáron
Alapítvány kapta meg az így befolyt jelentős összeget. A tárgyévben ezt különböző lakhatási
támogatásokra (lakókocsi, munkásszálló elhelyezés, mobilház program) használta fel a
szervezet.
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Esetleírás

Judittal szolgálatunk 2015-ben néhányszor találkozott futólag, majd hosszabb időre
eltűnt a területről. Ezután 2017 júliusában találkoztunk újra, egy MÁV területen található
épületbe költözött új párjához, Lászlóhoz. László már 2014 óta a szolgálat ügyfele,
többgenerációs hajléktalancsaládból származik, intézetből való kikerülését követően
csapódott apjához. Apja 2017 szeptemberében elhunyt, ami Lászlót nagyon megviselte,
ezután kerültek közelebbi kapcsolatba Judittal, és közvetve szolgálatunkkal is.

Judit 1981-es születésű, megismerkedésünkkor házas, végzettsége nyolc általános.
Külső megjelenése minden alkalommal rendkívül igényes. Első találkozásaink alkalmával
többször jelzi, hogy közfoglalkoztatásban dolgozik, utcát seper, de nem derül ki, hogy ez
valóban így van-e. A 2017-ben ritka találkozások 2018 kezdetétől sűrűsödnek, Judit csak
lassan kezd feloldódni. Munkavállalásról ekkor már nem beszél, abból élnek, amit László az
utcán összeszed. Ekkor egy fűtetlen házban laknak ketten, melyen nyílászárók sincsenek.
Ritát megviseli a téli hideg, segítségünket kéri szálláskeresésben. A IV. kerületi külső váci úti
BMSZKI intézményt ajánljuk neki, ahová várják is felvételizni, de végül nem megy el oda.
Párja tájékoztat minket arról, hogy úgy döntöttek, kettesben az utcán maradnak inkább.
Párja ezután időnként munkát vállal az építőiparban, ahová egy, a közelben lakó hajléktalan
szervezi be. Az így megszerzett pénzből próbálják otthonosabbá tenni a házat, beszereznek
egy vaskályhát, befedik a hiányzó nyílászárókat.

Judit kétéves gyermekével kapcsolatban kéri segítségünket 2018 februárjában, ekkor
tudunk meg többet korábbi életéről és körülményeiről. Házastársával már több, mint tíz éve
nem él együtt. Legutóbbi élettársa, egyben gyermeke apja, jelenleg börtönbüntetését tölti.
Elmeséli, hogy Budapesten esett teherbe korábbi élettársától, aki a baba születésekor
leköltözött vele vidékre az élettárs édesanyjához. De az élettárs néhány hónap után
börtönbe került, az anyóssal pedig nagyon konfliktusos volt az együttélés, így Judit újra az
utcára, a gyermek pedig állami gondozásba került. Bár a vidéki csecsemőotthonba Judit
rendszeresen telefonál, oda hónapok óta nem ment le. Szeretné gyermekét visszakapni, de
ezért konkrét lépéseket nem tesz. Attól fél, hogy gyermekét örökbe fogadják, ezt semmiképp
sem szeretné. Mivel a gyámüggyel folyamatos a kapcsolattartás, így ennél többet nem
tudunk neki segíteni, de a történetnek nagy a szerepe egy későbbi bizalmi kapcsolat
kialakításában.
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2018 márciusában azzal a problémával fordul felénk, hogy valószínűleg terhes, és
szeretné elvetetni a babát. Tájékoztatjuk a procedúráról, Judit meg is kezdi a szükséges
intézkedéseket, de mivel párja megtartaná a babát, így végül eláll az abortusztól.

Nagy reményekkel vágnak bele a gyermekvállalásba. László szinte rögtön munkát
vállal ott, ahol korábban alkalmanként dolgozott. Korán reggel jönnek érte, vidékre viszik,
ahonnan csak késő este tér vissza, így Lászlóval az elkövetkező hónapokban megritkulnak
találkozásaink. Terveik szerint félretesznek albérletre. Judit gondosan végzi a szüléssel
kapcsolatos teendőket, védőnőhöz, orvosi vizsgálatokra jár. Védőnői jelzés alapján a
gyermekjóléti szolgálat munkatársai felveszik vele a kapcsolatot. Egy idő után feltűnik, hogy
bár László fáradhatatlanul dolgozik, albérletre pénzt félretenniük nem sikerül. Ezért
jelentkezésüket több családok átmeneti otthonába is segítjük. Az SOS Krízis Alapítvány IV.
kerületi intézményébe elkísérjük Juditot felvételizni, ezen kívül jelentkezésüket továbbítjuk
egy XIV. kerületi BMSZKI családok átmeneti otthonába. Mindkét helyen elmondják, hogy a
bekerülés esélye kicsi, ugyanis legtöbb szobájukat nagyobb létszámú családokra tervezték.
Több más otthonhoz is kapnak elérhetőséget, címet, térképet, Judit egyedül elmegy
jelentkezni néhány helyre. Ezen kívül beadásra kerül egy lakhatási pályázat, az Utcáról
Lakásba Egyesület egy soroksári mobilházára pályázunk közösen, ám az interjú után nem
őket választják. A kudarc annyira megviseli őket, hogy a Habitat Magyarország lakhatási
pályázatára már nem is akarnak jelentkezni. Lakhatási problémáikat egyízben vidékre
költözéssel próbálják megoldani, ugyanis Lászlónak tulajdonrésze van Mádon, ám onnan
csalódottan térnek vissza, az ottlakók ugyanis nem engedik őket beköltözni, és üres szoba
sem lett volna a házban. A rokonokkal való konfliktus miatt úgy döntenek, inkább
Budapesten próbálkoznak tovább. Judit kisfia egyébként időközben Budapestre kerül, így
Judit azt is fontosnak tartja, hogy nagyobbik gyermeke közelében legyen, akit rendszeresen
látogat.

Időközben Judit elmeséli, hogy László a megkeresett pénzének nagy részét alkoholra
költi, és ittasan rendszeresen bántalmazza Juditot. Ezen információk fényében anyaotthoni
jelentkezést ajánlunk neki, illetve a környékbeli női szállókról is tájékoztatjuk krízishelyzet
esetére. Megkezdődik a bántalmazó kapcsolatokra jellemző ciklikusság: László iszik,
bántalmazza Juditot, aki ekkor elhatározza, hogy kilép a kapcsolatból. Ám ezután Lászlónak
bűntudata van, ígéreteket tesz, így Judit végül mellette marad. Rendszeres a kapcsolattartás
a védőnői szolgálattal és a gyermekjólétivel is, Juditnak több lehetősége is lenne
(anyaotthon, krízisszálló, kórházi. felvétel), ám mindvégig kitart párja.

mellett.
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2018 szeptemberében Judit néhány napra kórházba kerül egy fertőzés miatt, de onnan újra
az utcára tér vissza.

A gyermek születése előtti utolsó hónapok is a fenti kettősségben telnek: egyoldalról
közös szálláskeresés történik, másik oldalról Judit folyamatos tájékoztatást kap egyéni
lehetőségeiről. Ekkor már mindketten úgy érzik, hogy az albérlet nem megvalósítható cél, így
inkább munkásszállókban kezdünk el közösen gondolkozni. A gyermekjóléti több olyan
munkásszállót is ajánl, ahová felvételt nyerhetnének egy csecsemővel, ám sokáig sehová sem
mennek el felvételizni. 2018 októberében házikójuk előtt megjelenik Judit volt élettársa, aki
időközben börtönből szabadult, és mindent összetört, felgyújtja a házat. Juditot és Lászlót
ekkor a Menhely diszpécserszolgálat segítségével az Aszódi útra szállítjuk, ahonnan azonban
egyetlen bent töltött éjszaka után eljönnek. Visszaköltöznek a MÁV területre, ám mivel a
házba már nem mernek visszamenni, így sátrat állítanak. A szülés ekkor már nagyon közel
van, és lakhatási problémájuk az utolsó pillanatban megoldódni látszik: László főnöke kifizet
egy havi térítési díjat egy csepeli munkásszállón.

Judit és László kisfia 2018 októberében megszületett a Honvéd kórházban. A babát
azonban nem adják ki a munkásszállóra, ugyanis Judit a kórházi szobatársai szerint
fenyegetően bánt a kisbabával, így a baba a Honvéd kórházból először a Madarász utcai
gyermekklinikára kerül, majd egy VI. kerületi csecsemőotthonba. November végén az utcai
szolgálat részvételével esetkonferencia zajlik Csepelen a gyámhivatal felkérésére, ahol a
gyermekvédelmi szakemberek úgy ítélik meg, hogy Juditéknak további „próbaidőre” van
szükségük a baba kiadása előtt. Judit minden nap látogatja kisbabáját, László dolgozik, és
nem látogatja a picit. A csepeli munkásszállón élnek, igyekeznek ott berendezkedni, így már
nem a szolgálat ellátási területén tartózkodnak. Telefonon tartjuk velük a kapcsolatot, 2018
végén

többször

térítésidíj-tartozásuk

keletkezik,

de

ezeket

sikerül

rendezniük.

Reménykednek az újabb gyámhivatali vizsgálatokban, és abban, hogy visszakaphatják
kisbabájukat.
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Párkapcsolati dinamikák

Judit számára a támogató rendszert élettársán kívül szociális szakemberek jelentik.
Családjáról csak annyit tudunk meg, hogy édesapja néha segítséget ígér neki, de 2018-ban
egyszer sem találkozik Judittal. Más rokonokról nem számol be. Terhessége fokozatosan
elszigeteli a külvilágtól, bár egy-egy hajléktalannal szomszédi viszonyt ápol, találkozásaik
esetlegesek. Párkapcsolatában találja meg egyedül azt a támogató közeget, amire a
felmerülő nehézségek ellenére is épít.

Szakemberként dilemmás az adott párkapcsolati dinamikákkal való együttműködés, a
kapcsolati bántalmazásról esetleges és kiszámíthatatlan a kommunikáció. Judit azonban
saját, és gyermeke testi épségét veszélyeztetve még terhessége végén is az utcán alszik, mert
párja nélkül nem hajlandó intézménybe költözni. Végül lakhatási problémái is párjával
közösen oldódnak meg, együtt költöznek munkásszállóra.

Gyermekvállalás

Judit második gyermekének vállalásával kapcsolatos elképzelései dinamikusan
változnak. Mivel első gyermeke már gyermekvédelmi szakellátásban van, a terhesség
kezdetétől fogva tart attól, hogy nem fogja tudni felnevelni a babát. Ezért is dönt az abortusz
mellett, ám párja végül meggyőzi a baba megtartásáról. Nem tudni, mennyiben volt a
gyermekvállalás saját döntése, ugyanis a terhesség végéig számtalanszor mondja, hogy el
kellett volna vetetnie a babát.

Ennek ellenére Judit a terheséggel kapcsolatos ügyintézésekben rendkívül agilis,
önállóan intézi az ezzel kapcsolatos teendőket. Ez a dinamika a gyermek születése után is
fennmarad, Judit látogatja, intézi anyakönyvi ügyeit, hetente jár a gyámhivatalhoz és
gyermekvédelmi szakemberekhez. Nagyobbik gyermeke ügyeit is hasonló önállósággal intézi
a gyermek Budapestre kerülése óta. Összeségében elmondható, hogy mindkét gyermeke
visszaszerzéséért nagy erőkkel küzd, bár érdekérvényesítő képességét más szakemberek
gyakran vehemensnek és adott kommunikációs helyzethez nem illőnek tartják.
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Lakhatás és anyagi helyzet

Judit munkavállalása már terhessége előtt is esetleges volt, majd teljesen
megszakadnak ez irányú törekvései, amik gyermeke születése után sem térnek vissza. Emiatt
párjától teljes mértékben függ anyagilag, és közös lakhatásuk is párja munkavállalásától függ.
Már az év első felében kiderül, hogy Juditnak és Lászlónak nincs reális képe az aktuális
budapesti ingatlanpiacról. Nincsenek tisztában az albérletek áraival, a lakáskeresés
mikéntjével, a kaució fogalmával. Ám ennél is fontosabb, hogy nem tudnak pénzükkel
gazdálkodni. Megkíséreltünk velük együtt bankszámlát nyitni, de nem jártunk sikerrel. Mivel
nehézségeik vannak a pénz beosztásával, így félretenniük sem sikerül.

Fentiek következtében nem valósul meg az albérletkeresés. Judit és párja a szülés
előtti utolsó pillanatig az utcán maradnak, mivel Judit egyedül nem indul semerre, az önálló
szobában történő páros elhelyezést pedig sem a hajléktalanellátó-rendszer, sem a
Budapesten létező családok átmeneti otthonai nem tudják biztosítani számukra.

Lakhatási problémáikat végül László főnöke oldja meg, aki kifizeti az első havi térítési
díjat egy csepeli munkásszállón. Az ezt követő hónapokat Juditék már maguknak fizetik, bár
többször krízishelyzet alakul ki, de úgy tűnik, lassanként megtanulják, hogyan osszák be
pénzüket. Jelenlegi stabil lakhatásuk kialakítását nagyban motiválja a tény, hogy kisbabájukat
csak megfelelő környezetben várhatják haza.
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