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Viselt név:

Somogyi

Tiborné

Születési név:

Csiszár

Ildikó
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Születési ideje:
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0 3
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1 0

Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

1 1 1 2

Közterület neve:
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Ajtó:
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Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

Előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök

3 576

2 621

19

0

3 557

2 621

7 368

5 516

191

748

7 177

4 768

10 944

8 137

5 567

2 945

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök

C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke

300

300

II. Tőkeváltozás/eredmény

5 935

5 267

-668

-2 622

5 377

5 192

5 377

5 192

10 944

8 137

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

- adományok

előző év

0

3 346

3 093

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

0

0

134 351

143 550

134 351

143 550

0

0

0

0

130 580

137 536

130 580

137 536

3 771

5 761

3 771

5 761

5

16

5

16

0

0

0

0

134 356

143 566

137 702

146 659

5. Rendkívüli bevételek

0

tárgyév

0

4. Pénzügyi műveletek bevételei

0

előző év
helyesbítése

3 093

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés
- támogatások

tárgyév

Összesen

3 346

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

ebből:
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)
ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

3 346

3 093

143 566

143 566

6. Anyagjellegű ráfordítások

64 924

75 113

5 018

1 865

69 942

76 978

7. Személyi jellegű ráfordítások

64 039

61 886

456

2 347

64 495

64 233

3 323

860

0

3 323

860

290

7 104

0

290

7 104

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
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Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év
helyesbítése

előző év

11. Rendkívüli ráfordítások

tárgyév

145 069

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

132 896

145 069

1 460

-1 503

12. Adófizetési kötelezettség

tárgyév

1 460

tárgyév
előző év
helyesbítése

előző év

5 474

-2 128

4 212

138 370

149 281

132 896

145 069

-668

-2 622

-1 119

0

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

előző év
helyesbítése

320

132 896

D. Adózott eredmény (C-12)

előző év

Összesen

320

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

0
-1 503

-2 128

-1 119

-668

0

-2 622

0

1 460

-1 503

A. Központi költségvetési
támogatás

5 233

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

-2 128

-1 119

-668

-2 622

8 503

5 233

8 503

8 115

9 329

8 115

9 329

7 288

6 329

7 288

6 329

105 684

104 265

105 684

104 265

637

429

637

429

Tájékoztató adatok

D. Normatív támogatás
E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.
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Könyvvizsgálói záradék
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Nem

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

1. Szervezet azonosító adatai
1.1 Név

1.2 Székhely
Irányítószám:

1 1 1 2

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Budapest
Közterület jellege:

Muskétás
Lépcsőház:

1

1.3 Bejegyző határozat száma:

0 1

1.4 Szervezet adószáma:

1 8 2 6 2 3 0 4

1.6 Képviselő neve:

/ 2 0 0 5 / 6

1 2. PK . 6 1 0 6 0
0 3

Ajtó:

Emelet:

1.4 Nyilvántartási szám:

utca

9 7 7 5
1

4 3

Somogyi Tiborné

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

Szociális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: utcai hajléktalanok, otthontalan családok
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

220

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:
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Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
4.1

Felhasznált vagyonelem megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Vagyonelem értéke

Saját tőke

Felhasználás célja
2 622

Dologi kiadások

4.2

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

4.3

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

2 622

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

2 622

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1

Cél szerinti juttatás megnevezése

5.2

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3

Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Előző év

Lakhatási és egyéb támogatás

Tárgyév
320

3 753

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

320

3 753

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

320

3 753

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

6.2

Tisztség

Előző év (1)

Tárgy év (2)

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás összesen:
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Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

(Adatok ezer forintban.)

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

137 702

146 659

637

429

105 684

104 265

7 288

6 329

24 093

35 636

138 370

149 281

64 495

64 233

132 896

145 069

-668

-2 622

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Nem

Igen
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

107 359 566

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

104 264 512
104 264 512
107 359 566

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

61 886 000
42 378 512

Felhalmozási
Összesen:

104 264 512
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

1 049 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

1 049 000
1 049 000
1 049 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

1 049 000

Felhalmozási
Összesen:

1 049 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8 280 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

8 280 000
8 280 000
8 280 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

8 280 000

Felhalmozási
Összesen:

8 280 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

2 132 748

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

2 132 748
2 132 748
2 132 748

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

2 132 748

Felhalmozási
Összesen:

2 132 748
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

3 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

3 000 000
3 000 000
3 000 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

3 000 000

Felhalmozási
Összesen:

3 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

6 456

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

6 456
6 456
6 456

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

6 456

Felhalmozási
Összesen:

6 456
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01 13.26.46

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

8 503 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

7 778 000
7 778 000
8 503 000

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

6 278 000

Felhalmozási

1 500 000

Összesen:

7 778 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01 13.26.46

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
Szervezet neve:
MENEDÉKHÁZ ALAPÍTVÁNY
Támogatási program elnevezése:
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

4 842

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:

4 842
4 842
4 842

Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként
Személyi
Dologi

4 842

Felhalmozási
Összesen:

4 842
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01 13.26.46

PK-142

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142
M1 - Mellékletek
Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék

Csatolt mellékletek
PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb

Melléklet csatolva:
Eredetivel rendelkezik:

Kitöltő verzió:2.64.0 Nyomtatvány verzió:5.2

Nyomtatva: 2015.06.01 13.26.46

Menedékház Alapítvány
1112 Budapest, Muskétás u. 1.

Kiegészítő melléklet
a 2014. évi beszámolóhoz

Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet az
2014.01.01.-től 2014.12.31-ig terjedő időszak üzleti
tevékenységéről készült.
Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a
többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő
adótörvények, 224/200.( XII.19).kormányrendelet szolgáltak
A beszámolót és kiegészítő mellékletet készítette: Gönczi Edina Éva
Regisztrációs száma:
MK186216

1. A vállalkozás adatai és tevékenységi körének bemutatása
Alakulás
Bejegyző határozat száma: 12.PK161060/2005/6
Nyilvántartási szám: 01/03/9775
Székhelye: 1112 Budapest, Muskétás utca 1.
Adószáma: 18262304-1-43
Az alapítvány induló tőkéje: 300 eFt
Az alapítvány képviselője: Somogyi Tiborné sz. Csiszár Ildikó

Fontosabb tevékenységi körök:
A tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:
Az Alapítvány tárgyévben Családok Átmeneti Otthona I. és II:
Nappali melegedőt és éjjeli menedékhelyet működtetett.
(Lásd az intézményvezetők által készített szakmai beszámolókban.)

2. A számviteli politika főbb vonásai
A mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja:
A mérleg fordulónapja:
2014.12.31.
A mérlegkészítés időpontja: 2015.05.30.
A kettős könyvvitel keretében vezetett könyvelés alapján az éves beszámoló összeállításánál
alkalmazott főbb értékelési módszerek és eljárások a következők:
Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése lineárisan a társasági adótörvényben
meghatározott leírási kulcsokkal került meghatározásra, és évente egyszer kerül elszámolásra. A z
egyesület a beszámolási évben beszerzett eszközök esetén maradványértéket nem képzett, mert a
beszerzett eszközeinek értéke, és/vagy maradványértéke nem jelentős.
Az 100.000 Ft alatti egyedi beszerzésű tárgyi eszközök beszerzési értékükön a használatba vételkor
értékcsökkenési leírással egy összegben azonnal költségként elszámolásra kerültek.
Készletek: tényleges beszerzési áron épülnek a mérlegbe, a tételes leltárfelvételre 2014.12.31-n
került sor, a szervezet készletet nem képzett.
Az üzletrészek, kötvények bekerülési értéken kerülnek értékelésre.
A devizában nyilvántartott tételek, évvégén átértékelésre kerülnek a mérleg fordulónapján aktuális
MNB közép árfolyamon.
A választott mérleg: A kttős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámoló mérlege,
a választott eredmény-kimutatás: A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves
beszámoló eredmény-kimutatása.

3. Az egyesület valós vagyoni, pénzügyi elemi a következők
Az eredmény alakulásának elemei a következők voltak:
Megnevezés
Összes bevétel
Összes ráfordítás
Adózás előtti eredmény
Adózott eredmény
Tárgyévi eredmény

Előző év eFt
137702
138370
-668
-688
-688

A személyi ráfordítások 2014. évben a következők szerint alakultak: 64.233 eFt.

Tárgyév eFt
146659
149281
-2622
-2622
-2622

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A befektetett eszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben:
Megnevezés

Előző év eFt

Immateriális javak
Tárgyi eszközök
Befektetett pénzügyi eszközök
Befektetett eszközök

19
3557
0
3576

Tárgyév eFt
0
2621
0
2621

A pénzeszközök az alábbi bontásban szerepelnek a mérlegben:
Megnevezés

Előző év eFt

Pénztár, csekkek
Bankbetétek
PÉNZESZKÖZÖK

418
6759
7177

Tárgyév eFt
571
4197
4768

Saját tőke alakulása:
Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Saját tőke

Előző év eFt

Tárgyév eFt

300
5935

300
5267

-668
-668

-2622
-2622

Kötelezettségek alakulása:
Megnevezés
Hátrasorolt kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövidlejáratú kötelezettségek
Kötelezettségek

Előző év eFt

5377
5377

Tárgyév eFt

5192
5192

A mérleg és eredménykimutatás tárgyévi és előző évi adatai teljes mértékben összehasonlíthatóak.
A beszámoló kiemelt adatai:
Mérlegfőösszeg:
Mérleg szerinti eredmény:
Saját tőke:

8.137 eFt
-2.622 eFt
2.945 eFt

Az alapítvány gazdálkodása 2014. évben stabilitásra törekvő, lehetőségeihez mérten
tevékenységét a legmagasabb szinten végezte.

Menedékház Alapítvány
Családok Átmeneti Otthona I.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2014.

Az intézmény célja, a szolgáltatás célcsoportja
A Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthonában folyó szakmai tevékenység
célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget
biztosítson a család egységének megtartására, és a szociális munka eszközeivel
támogassa a családot önálló életvitelük megtartásában, vagy annak visszaállításában.
Intézményünk az ország egész területéről fogadja az átmenetileg fedél nélkül maradt,
hátrányos helyzetű családokat, egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat.
Célunk, hogy az intézménybe bekerülő családok erőforrásait olyan mértékben
megerősítsük, hogy az intézményi megállapodásban foglalt határidő letelte után
intézményes kereteken kívül is tudjanak önállóan, vagy minimális segítséggel
boldogulni. A szakmai munka során kiemelt figyelemmel kezeljük a keresőképes
családtagok munkaerő piacra való visszatérésének, munkajövedelem megszerzésének
segítését és fokozott figyelmet fordítunk a hospitalizálódás elkerülésének, illetve a
gyermekvédelmi és/vagy hajléktalan ellátás rendszeréből való kikerülésnek a
segítésére.
A családok átmeneti otthonának célcsoportja az átmenetileg otthontalanul maradt,
veszélyeztető környezetből menekülő, családon belüli erőszak áldozatává vált gyermek
és szülője, illetve a válsághelyzetben lévő várandós anya. A családok átmeneti otthona a
felnőtt és a gyermek együttes ellátása során befogadja az életvezetési problémák vagy
más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt
és gyermekét.
A szolgáltatás megvalósultnak tekinthető, ha egyetlen olyan gyermeket sem kell
családjától különválasztva elhelyezni, akinek legjobb érdeke a családjával együtt történő
elhelyezés lenne.
Otthonunk országos befogadóképességű, ellátási szerződéssel nem rendelkezünk, így az
ország egész területéről várjuk a rászoruló családokat.
Alapelvek
Az intézmény igénybevétele önkéntes. A családgondozás során elsődlegesnek tartjuk azt,
hogy a családok önrendelkezési joga és az otthonba kerülés előtti autonómiája
megmaradjon; a gyermek és a szülő az intézményi keretek között se veszítse el
önállóságát, a szolgáltatások igénybevételéről ő maga döntsön.
Az intézményben dolgozó családgondozó, szakgondozó és gyógypedagógus
munkatársak a szakma etikai kódexében meghatározott alapelvek szerint végzik
tevékenységüket.
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A családot érintő kérdések, ügyek megvitatatásánál általános szakmai elv, hogy a
szakemberekkel együtt a gyermek és a szülő is jelen legyen, legfontosabb szereplőként
ők is tevékenyen részt vegyenek a megbeszéléseken. Ezen szakmai elvnek érvényre kell
jutnia az elhelyezés megszervezésének kezdetekor is.
Célunk, hogy a családok átmeneti otthonának ellátottjai a fokozatosság elve szerint
egyre önállóbbak legyenek saját ellátásukban, a sorsukat érintő kérdések eldöntésében.
A családok átmeneti otthona önmagában olyan intézmény, amely a család elhelyezésével
megelőzi a gyermek családból való kiemelésének szükségességét. Amennyiben a
későbbiekben a családtól való elválasztás mégis megtörténik, ez az ellátás teszi lehetővé,
hogy a családból való kiemelés csak utóbb váljon szükségessé. Mivel a gyermek legjobb
érdeke saját családjában nevelkedni (ameddig ez nem veszélyezteti egészséges
fejlődését), az elhelyezés időszakával a fenti esetben is meghosszabbítja a gyermek
életének azon szakaszát, amelyet saját családjában nevelkedve tölthet.
Alapelvünk - a gyermek legjobb érdekének való megfelelőség mellett -, hogy mindenkor
úgy kell tanácsot adni, segítséget nyújtani, ellátást biztosítani, hogy az csak a lehető
legkisebb mértékben tegyen bármit az ellátottak helyett, illetve ellenében. Mind a
gyermek, mind szülei számára a maximális véleményalkotási, döntési és cselekvési
lehetőséget igyekszünk biztosítani.

Működési keretek
Intézményünkben 2 fő családgondozó és 3 fő szakgondozó látja el a szakmai feladatokat,
melyet az intézményvezető és a szakmai vezető koordinál. Munkatársaink közép- és
felsőfokú szakképzettséggel rendelkeznek, (szociális munkás, szociálpedagógus,
kisgyermekgondozó és nevelő, gyermek- és ifjúsági felügyelő) a szociális területen
sokféle

tapasztalatokat

szereztek

már,

melyek

hozzájárulnak

hatékony

munkavégzésükhöz. Szakembereink munkakörükhöz tartozó feladataik mellett heti
rendszerességgel szabadidős programokat szerveznek ügyfeleink számára. Ezek által
kibontakozhat munkatársaink kreativitása, a gyermekek és szüleik pedig fejlődési és
kikapcsolódási lehetőségekhez juthatnak.
Intézményünkben rendszeresen biztosítunk egyéni konzultációs lehetőséget jogásszal és
pszichológussal.
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A 2014-es évben tovább működött önkéntes programunk, melynek keretében évente
több szakember és laikus is megismerheti tevékenységeinket. Az általuk nyújtott
programok segítik a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését és színesebbé teszik
a hétköznapjaikat. Az Európai Önkéntes Szolgálattal (EVS) való együttműködésnek
köszönhetően két állandó spanyol önkéntes mellett számos közelben élő önkéntes
(főként egyetemisták) segítették munkánkat. Emellett az egyetemek, főiskolák,
szakképző intézmények hallgatói szakmai gyakorlatuk során is megismerkedhettek az
intézményünk szolgáltatásaival, a segítő szakmával, bekapcsolódhattak az otthonunk
mindennapi tevékenységeibe, aktívan részt vehettek programjainkban.

Az intézmény ügyfélkörének jellemzői

Az otthonba jelentkező és nálunk lakó családokra jellemző a generációkon át ívelő
szegénység, alacsony iskolai végzettség, tartós munkanélküliség, továbbá a családi
kötelékek meglazulása, a jövő kilátástalansága. A szülők az intézményünkbe való
bekerüléssel biztonságos körülményeket szeretnének teremteni önmaguknak és
gyermekeik számára.
Gyakran tapasztaljuk, hogy több család is visszakerül valamelyik otthonunkba, még
abban az esetben is, ha legutóbbi kikerülésük alkalmával sikerült albérletben
megoldaniuk lakhatásukat. A felhalmozódott pszichoszociális nehézségek miatt egyre
nagyobb problémát jelent a szülők alkoholfogyasztása, pszichiátriai betegsége, illetve
egyre gyakoribb a bántalmazás is. A kialakult krízishelyzetben többen is úgy döntöttek,
hogy megszakítják élettársi kapcsolatukat és gyermeküket külön nevelik tovább.
Az otthonba 2014-ben jelentkezők jellemzően a következők miatt kértél a felvételüket:






jövedelmi okok
előző családok átmeneti otthonát el kellett hagyniuk
szülők hajléktalansága okán
családon belüli erőszak
tágabb értelemben vett családi konfliktus miatt
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A legtöbb alkalommal az intézménybe felvételt kérő családokat a gyermekjóléti szolgálat
munkatársai támogatják és irányítják hozzánk. Azonban van a jelentkezők között egy olyan
réteg, amely másik családok átmeneti otthonából érkezik intézményünkbe. Jellemzően ők
már évek óta jelen vannak ebben az ellátó rendszerben.

A hozzánk forduló családok legnagyobb része azért kéri a felvételét intézményünkbe,
mert bizonytalan és csekély bevételi forrással rendelkeznek. Többnyire a gyermekek
után járó családtámogatás a biztos jövedelmük. A jelentkezők többségére jellemző, hogy
alkalmi munkát vállalnak, amely nagyon esetleges, így stabil lakhatást önállóan nem
tudnak teremteni maguknak, a piaci alapon történő lakásbérlést pedig csak nagyon rövid
ideig tudják kifizetni. A jelentkező családok többsége ugyan átmenetileg képes kilépni az
ellátó rendszerből, de mégis időről időre visszatér oda. A felvételüket kérők bizonytalan
szociális körülményeik okán gyakran kénytelenek többgenerációs családokban élni, ahol
sokszor alakulnak ki súlyos konfliktusok, így a családok kénytelenek elköltözni onnan.
Mivel intézményünk címe nem titkos, ebből adódóan a jelentkezők egy kis része érkezik
családon belüli erőszak elszenvedése miatt. Nyitottak vagyunk az ő fogadásukra is, de
nem az otthonunk jelenti számukra a legbiztonságosabb közeget.
Ebben az évben 20 család lakott az intézményünkben, ami az év egészét nézve 90
ellátottat jelent. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy a szülők egyre fiatalabbak, a
tágabb családi – rokoni kötelékek meglazultak, nem képesek támogató hátteret
biztosítani számukra. Talán meglepő adat, de a fent említett 20 család közül mind
kétszülős

családmodellben

működött,

amely

nagyban

elősegíthette

a

család

boldogulását, későbbi reintegrációját.
A gyermekek koreloszlás viszont igen színes képet mutat az év. A nálunk nevelkedő 50
gyermek átlagéletkora 7 év, akiknek a koreloszlása a következő:
Kor
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-21 év
összesen

Fő
15
11
15
9
50

Százalék
30%
22%
30%
18%
100%
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Szolgáltatásaink fókuszában az intézményben lakó szülők és gyermekek komplex
támogatása áll, amelynek legfontosabb célja a családok társadalmi reintegrációja. Ehhez
elengedhetetlenül szükséges felnőtt ügyfeleink munkavállalása, melynek érdekében
családgondozóink

minden

lehetséges

eszközzel

motiválják

és

segítik

az

álláskeresésüket. Az otthonban rendelkezésre áll egy a Munkaügyi Központ által
rendszeresen frissített álláslista, internet hozzáférés és ingyenes telefon használati
lehetőség.

A szakmai munka során rendszerszemléletű beavatkozással igyekszünk

felkészíteni a családokat az önálló lakhatásra.
A nálunk lakó családoknak többféle krízist és nehézséget kellett megélniük, amelynek
következtében működésük gyakran diszfunkcionális. Mind a család, mind a gyermekek,
mind pedig a szülők egyénileg és együtt is igénylik a szakmai támogatást. A
családgondozás során nagy hangsúlyt fektetünk, az életvezetési – mentálhigiénés szociális tanácsadásra. Az intézményünkben dolgozó pszichológushoz szükség esetén
felnőtteket és gyermekeket egyaránt irányítunk. Ezzel párhuzamosan fontos számunkra,
hogy a gyermekek a családi nehézségek és változó oktatási intézmények ellenére
fejlődjenek és élményekben gazdag életük legyen, ennek elősegítése érdekében fejlesztő
pedagógus szervez számukra korrepetálást, valamint személyre szabott egyéni és
csoportos fejlesztéseket.
A szakember közreműködésével rendszeresen tartunk jogi tanácsadást.
A

családok

anyagi

nehézségekkel

küzdenek,

így

rendszeresen

élelmiszerrel,

ruhaneművel, tisztálkodó szerekkel látjuk el őket.
Háziorvos és védőnő is rendel otthonunkban, mely szolgáltatás keretében lehetőség van
a rendszeres vizsgálatokra, kapcsolattartásra és a gyógyszer felíratásra is. A
szakemberek folyamatosan gyakorlati tanácsokkal látják el a nálunk lakó szülőket a
helyes és egészséges gyermekgondozásról.
Önkéntes programunk keretében különböző korosztályú és képzettségű önkéntesek
szerveznek szabadidős foglalkozásokat a családok számára.
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A pályázati úton finanszírozott programok által olyan egyéni és csoportos
foglalkozásokat tudunk szervezni a családok számára, amelyek hozzájárulhatnak a
szociális készségek fejlődéséhez és mentális állapot javulásához.

A szakmai munka tapasztalatai
Családjaink felnőtt tagjainál a 2014-es évben alacsony volt a munkavállalási arány. A
fennálló anyagi nehézségekre a szülők meglehetősen nehezen találnak megoldásokat.
Ennek egyrészről egyéni okai vannak, ilyenek a munkavállalást akadályozó
szocializációs és pszichés problémák. Másrészről azonban az utóbbi években a
munkáltatói elvárások jelentősen átalakultak, aminek következtében lakóink alacsony
iskolai végzettsége és munkatapasztalat hiánya miatt kiszorulóban vannak a nyílt
munkaerőpiacról. Többnyire a téli közfoglalkoztatás keretén belül tudnak elhelyezkedni
és még a bizonytalan alkalmi segédmunkák maradnak számukra. Mivel alacsony
jövedelemhez tudnak hozzájutni, általában rövid időtartamra, így nagyon kiszolgáltatott
helyzetbe kerülnek. Több ellátottunk kezdte meg a téli közfoglalkoztatás keretében az
alapkészségek fejlesztésére irányuló képzést.
A családgondozás során tapasztalataink szerint egyre több olyan esettel találkozunk,
ahol a bírósági, gyermek-elhelyezési, tartózást érintő ügyek szövevénye miatt alig
átlátható lakóink valós helyzete. Ilyenkor szükséges azokat teljeskörűen felmérni, és a
hatékony megoldási lehetőségeket ajánlani ellátottjaink számára.
Komplex családgondozás keretében az egyéni esetkezelésen túl a gyermekek ellátására
is nagy figyelmet kell szentelnünk. A szülők nagyon nehéz körülmények között nevelik
gyermekeiket, gyakran kénytelenek újabb és újabb otthonba költözni, így a gyermekek
gyakran váltanak óvodát és iskolát. A családon belül felmerülő feszültségek,
bizonytalanságok és a gyakori környezetváltozás okán lassabban fejlődnek és az ő
életükben

is

adódnak

nehézségek.

Fejlesztő

pedagógus,

pszichológus

és

a

családgondozók bevonásával felmérjük az aktuális állapotukat és készségeiket. Ehhez
kapcsolódóan pedig egyéni és csoportos fejlesztéseket szervezünk számukra. Személyre
szabottan mindennapi programjaink között szerepelnek olyan foglalkozások, melyek a
gyermekek életkorának megfelelő feladatokból állnak, fejlesztik a gondolkodást, a
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figyelem képességét, a mozgáskoordinációt, valamint lehetőséget adnak a kreativitásuk
kibontakoztatására. Munkatársaink nagyszerű ötleteikkel és tapasztalataikkal sokszor
vidámabbá teszik a családok és az otthonunk légkörét.
A 2014-es év folyamán lehetőségünk nyílt a családokkal egy ízben egy hajókirándulás
keretén belül Szentendrére utaznunk, ahol a városnézés mellett a kikapcsolódásra is
jutott idő.

Gyermekeket érintő foglalkozásaink

4-5 évesek fejlesztő foglalkozása:

A foglalkozások célja a komplex, mindenre kiterjedő képességfejlesztés. Nagy hangsúlyt
kap a figyelemfejlesztés, a feladattudat kialakítása, a szóbeli kifejezőképesség erősítése,
az általános ismeretek bővítése és a grafomotoros fejlesztés. Minden találkozás végén
egy mesével zárjuk le a foglalkozást, így a gyerekek érzelmi fejlődését is támogatjuk.

2-4 évesek fejlesztő foglalkozása:
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A tornateremben a nagymozgások fejlesztésével foglalkozunk kiemelten: sokat játszunk,
ugrálunk, hintázunk, labdázunk, majd a fejlesztő szobában folytatva festünk, rajzolunk,
mesekönyvet nézünk. A foglalkozásokon a szülők is részt vehetnek, így többet
megtudhatnak gyermekük fejlődéséről, a közös élmények pedig erősítik kapcsolatukat.
Iskola - előkészítő foglalkozások:
Ezeken a foglalkozásokon az iskolába lépéshez szükséges képességek fejlesztése áll a
középpontban. A játékok és a feladatok fejlesztik többek között a figyelmet, a szem - kéz
koordinációt, az emlékezetet, a formaállandóságot. A foglalkozások végén mesével és
egy kis házi feladattal búcsúzunk.

Szabadidős programjaink:
Mama klub
Az édesanyáknak tartott csoportos alkalmak, mely során a tematikus beszélgetések
leggyakoribb témái: az otthonban lakók közötti kapcsolat, lehetséges konfliktusforrások,
főzési és háztartásvezetési praktikák, az anyaszerepről fakadó kihívások.
Varró Klub
A tevékenységre nyitott édesanyákkal különböző figurákat, párnákat varrunk.
Tapasztalataink szerint ennek az elfoglaltságnak jelentős közösségépítő és értékteremtő
hatása van.
Kézműves foglalkozás
Több munkatársunk is rendelkezik tapasztalattal a kézműves technikákban. A szövés, a
fonás, a termésrajz készítés, a hajtogatás, valamint festés rejtelmeibe is belekóstolhatnak
a gyermekek korosztálytól függően.
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Baba-mama klub
Ezt a csoportot azért hoztuk létre, hogy a szülőknek segítséget nyújtsunk kompetenciájuk
erősítésében, tudatosságuk növelésében, információik gyarapításában, valamint, hogy felhívjuk a
figyelmüket olyan tényekre és kutatási eredményekre (pl.: tehéntej fogyasztásának hátrányai,
gyermekek számára veszélyes hétköznapi gyógyszerek, fogápolás fontossága a csecsemőkortól
kezdve, védőoltások, megrázott baba szindróma, hatékony lázcsillapítás), melyekhez szociokulturális
helyzetüknél fogva valószínűsíthető, hogy nem jutnának hozzá. Célunk, hogy a frontális
információátadás helyett interaktív módon, gondolkodásra késztetve őket, vitákat kezdeményezve
tudjunk elindítani fejlődést, ezzel növelve tudásukat, helyzetkezelési képességeiket.

Házibuli
Kikapcsolódási lehetőséget teremtve havonta egy este alkalmával zenés, táncos alkalmat
szervezünk lakóink számára.
Táncórák
Heti egy alkalommal munkatársunk tart mozgás fejlesztő órát, amelynek része egy
erősítő edzés és a különböző stílusú koreográfiák elsajátítása. Továbbá fellépési
lehetőséget is szervez a résztvevők számára.
Bokszedzés:
Ezt a szabadidős foglalkozást is egy munkatársunk szervezi, ennek során a jelentkezők
elsajátíthatják e sportág különböző fogásait, önvédelmi technikákat, ez által növekedhet
a testtudatosságuk, javulhat az agressziókezelésük.
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Korrepetálások
Önkénteseink által szervezett korrepetálásokon (főleg idegen nyelv, matematika,
történelem) vehetnek részt a nálunk élő gyermekek, ahol segítséget kapnak a házi
feladatuk elkészítésében és segítik őket a felzárkóztatásban.

Együttműködés más intézményekkel
Az Újbuda Humán Szolgáltató Központ családgondozójával rendszeres együttműködést
alakítottunk ki. Több család esetében kezdeményeztünk esetkonferenciát, amely során
több terület szakembereivel és az érintettekkel közösen határoztuk meg a
továbblépéshez szükséges irányvonalakat.
Ebben az évben Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium kisgyermekgondozó/nevelő és
gyermek- és ifjúsági felügyelő szakos hallgatói töltik nálunk intézményi gyakorlatukat. A
gyakorlat során a gyermekfoglalkozások lebonyolításában segédkeznek, illetve a
gyermekekkel való gyakorlati munkát tanulják meg.

Budapest, 2015. 01. 15.
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Menedékház Alapítvány
Családok Átmeneti Otthona II.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
2014.

Az intézmény célja, a szolgáltatás célcsoportja
A Menedékház Alapítvány Családok Átmeneti Otthonában folyó szakmai tevékenység
célja, hogy az ideiglenesen lakhatási gondokkal küzdő családok számára lehetőséget
biztosítson a család egységének megtartására, és a szociális munka eszközeivel
támogassa a családot önálló életvitelük megtartásában, vagy annak visszaállításában.
Intézményünk az ország egész területéről fogadja az átmenetileg fedél nélkül maradt,
hátrányos helyzetű családokat, egyedülálló szülőket, várandós és bántalmazott anyákat.
Célunk, hogy az intézménybe bekerülő családok erőforrásait olyan mértékben
megerősítsük, hogy az intézményi megállapodásban foglalt határidő letelte után
intézményes kereteken kívül is tudjanak önállóan, vagy minimális segítséggel
boldogulni. A szakmai munka során kiemelt figyelemmel kezeljük a keresőképes
családtagok munkaerő piacra való visszatérésének, munkajövedelem megszerzésének
segítését és fokozott figyelmet fordítunk a hospitalizálódás elkerülésének, illetve a
gyermekvédelmi és/vagy hajléktalan ellátás rendszeréből való kikerülésnek a
segítésére.
A családok átmeneti otthonának célcsoportja az átmenetileg otthontalanul maradt,
veszélyeztető környezetből menekülő, családon belüli erőszak áldozatává vált gyermek
és szülője, illetve a válsághelyzetben lévő várandós anya. A családok átmeneti otthona a
felnőtt és a gyermek együttes ellátása során befogadja az életvezetési problémák vagy
más szociális és családi krízis miatt otthontalanná vált, továbbá védelmet kereső szülőt
és gyermekét.
A szolgáltatás megvalósultnak tekinthető, ha egyetlen olyan gyermeket sem kell
családjától különválasztva elhelyezni, akinek legjobb érdeke a családjával együtt történő
elhelyezés lenne.
Otthonunk országos befogadóképességű, ellátási szerződéssel nem rendelkezünk, így az
ország egész területéről várjuk a rászoruló családokat.
Alapelvek
Az intézmény igénybevétele önkéntes. A családgondozás során elsődlegesnek tartjuk azt,
hogy a családok önrendelkezési joga és az otthonba kerülés előtti autonómiája
megmaradjon; a gyermek és a szülő az intézményi keretek között se veszítse el
önállóságát, a szolgáltatások igénybevételéről ő maga döntsön.
Az intézményben dolgozó családgondozó, szakgondozó és gyógypedagógus
munkatársak a szakma etikai kódexében meghatározott alapelvek szerint végzik
tevékenységüket.
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A családot érintő kérdések, ügyek megvitatatásánál általános szakmai elv, hogy a
szakemberekkel együtt a gyermek és a szülő is jelen legyen, legfontosabb szereplőként
ők is tevékenyen részt vegyenek a megbeszéléseken. Ezen szakmai elvnek érvényre kell
jutnia az elhelyezés megszervezésének kezdetekor is.
Célunk, hogy a családok átmeneti otthonának ellátottjai a fokozatosság elve szerint
egyre önállóbbak legyenek saját ellátásukban, a sorsukat érintő kérdések eldöntésében.
A családok átmeneti otthona önmagában olyan intézmény, amely a család elhelyezésével
megelőzi a gyermek családból való kiemelésének szükségességét. Amennyiben a
későbbiekben a családtól való elválasztás mégis megtörténik, ez az ellátás teszi lehetővé,
hogy a családból való kiemelés csak utóbb váljon szükségessé. Mivel a gyermek legjobb
érdeke saját családjában nevelkedni (ameddig ez nem veszélyezteti egészséges
fejlődését), az elhelyezés időszakával a fenti esetben is meghosszabbítja a gyermek
életének azon szakaszát, amelyet saját családjában nevelkedve tölthet.
Alapelvünk - a gyermek legjobb érdekének való megfelelőség mellett -, hogy mindenkor
úgy kell tanácsot adni, segítséget nyújtani, ellátást biztosítani, hogy az csak a lehető
legkisebb mértékben tegyen bármit az ellátottak helyett, illetve ellenében. Mind a
gyermek, mind szülei számára a maximális véleményalkotási, döntési és cselekvési
lehetőséget igyekszünk biztosítani.

Működési keretek
Intézményünkben 2 fő családgondozó és 4 fő szakgondozó látja el a szakmai feladatokat,
melyet az intézményvezető és a szakmai vezető koordinál. Munkatársaink közép- és
felsőfokú szakképzettséggel rendelkeznek, (szociális munkás, szociálpedagógus,
kisgyermekgondozó és nevelő, gyermek- és ifjúsági felügyelő) a szociális területen
sokféle

tapasztalatokat

szereztek

már,

melyek

hozzájárulnak

hatékony

munkavégzésükhöz. Szakembereink munkakörükhöz tartozó feladataik mellett heti
rendszerességgel szabadidős programokat szerveznek ügyfeleink számára. Ezek által
kibontakozhat munkatársaink kreativitása, a gyermekek és szüleik pedig fejlődési és
kikapcsolódási lehetőségekhez juthatnak.
Intézményünkben rendszeresen biztosítunk egyéni konzultációs lehetőséget jogásszal és
pszichológussal.
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A 2014-es évben tovább működött önkéntes programunk, melynek keretében évente
több szakember és laikus is megismerheti tevékenységeinket. Az általuk nyújtott
programok segítik a gyermekek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődését és színesebbé teszik
a hétköznapjaikat. Az Európai Önkéntes Szolgálattal (EVS) való együttműködésnek
köszönhetően két állandó spanyol önkéntes mellett számos közelben élő önkéntes
(főként egyetemisták) segítették munkánkat. Emellett az egyetemek, főiskolák,
szakképző intézmények hallgatói szakmai gyakorlatuk során is megismerkedhettek az
intézményünk szolgáltatásaival, a segítő szakmával, bekapcsolódhattak az otthonunk
mindennapi tevékenységeibe, aktívan részt vehettek programjainkban.

Az intézmény ügyfélkörének jellemzői

Az otthonba jelentkező és nálunk lakó családokra jellemző a generációkon át ívelő
szegénység, alacsony iskolai végzettség, tartós munkanélküliség, továbbá a családi
kötelékek meglazulása, a jövő kilátástalansága. A szülők az intézményünkbe való
bekerüléssel biztonságos körülményeket szeretnének teremteni önmaguknak és
gyermekeik számára.
Gyakran tapasztaljuk, hogy több család is visszakerül valamelyik otthonunkba, még
abban az esetben is, ha legutóbbi kikerülésük alkalmával sikerült albérletben
megoldaniuk lakhatásukat. A felhalmozódott pszichoszociális nehézségek miatt egyre
nagyobb problémát jelent a szülők alkoholfogyasztása, pszichiátriai betegsége, illetve
egyre gyakoribb a bántalmazás is. A kialakult krízishelyzetben többen is úgy döntöttek,
hogy megszakítják élettársi kapcsolatukat és gyermeküket külön nevelik tovább.
Az otthonba 2014-ben jelentkezők jellemzően a következők miatt kértél a felvételüket:






jövedelmi okok
előző családok átmeneti otthonát el kellett hagyniuk
szülők hajléktalansága okán
családon belüli erőszak
tágabb értelemben vett családi konfliktus miatt
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A legtöbb alkalommal az intézménybe felvételt kérő családokat a gyermekjóléti szolgálat
munkatársai támogatják és irányítják hozzánk. Azonban van a jelentkezők között egy olyan
réteg, amely másik családok átmeneti otthonából érkezik intézményünkbe. Jellemzően ők
már évek óta jelen vannak ebben az ellátó rendszerben.

A hozzánk forduló családok legnagyobb része azért kéri a felvételét intézményünkbe,
mert bizonytalan és csekély bevételi forrással rendelkeznek. Többnyire a gyermekek
után járó családtámogatás a biztos jövedelmük. A jelentkezők többségére jellemző, hogy
alkalmi munkát vállalnak, amely nagyon esetleges, így stabil lakhatást önállóan nem
tudnak teremteni maguknak, a piaci alapon történő lakásbérlést pedig csak nagyon rövid
ideig tudják kifizetni. A jelentkező családok többsége ugyan átmenetileg képes kilépni az
ellátó rendszerből, de mégis időről időre visszatér oda. A felvételüket kérők bizonytalan
szociális körülményeik okán gyakran kénytelenek többgenerációs családokban élni, ahol
sokszor alakulnak ki súlyos konfliktusok, így a családok kénytelenek elköltözni onnan.
Mivel intézményünk címe nem titkos, ebből adódóan a jelentkezők egy kis része érkezik
családon belüli erőszak elszenvedése miatt. Nyitottak vagyunk az ő fogadásukra is, de
nem az otthonunk jelenti számukra a legbiztonságosabb közeget.
Ebben az évben 19 család lakott az intézményünkben, ami az év egészét nézve 73
ellátottat jelent. Az utóbbi időben azt tapasztaltuk, hogy a szülők egyre fiatalabbak, a
tágabb családi – rokoni kötelékek meglazultak, nem képesek támogató hátteret
biztosítani számukra. A fent említett 19 család közül 4 esetben az anya egyedül nevelte
gyermekeit az intézményben, ami sok esetben gátolta őt a boldogulásban, az
előrejutásban.
A gyermekek koreloszlás viszont igen színes képet mutat az év. A nálunk nevelkedő 39
gyermek átlagéletkora 8,5 év, akiknek a koreloszlása a következő:
Kor
0-3 év
4-6 év
7-14 év
15-21 év
összesen

Fő
9
11
12
7
39

Százalék
23%
28%
31%
18%
100%
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Szolgáltatásaink fókuszában az intézményben lakó szülők és gyermekek komplex
támogatása áll, amelynek legfontosabb célja a családok társadalmi reintegrációja. Ehhez
elengedhetetlenül szükséges felnőtt ügyfeleink munkavállalása, melynek érdekében
családgondozóink

minden

lehetséges

eszközzel

motiválják

és

segítik

az

álláskeresésüket. Az otthonban rendelkezésre áll egy a Munkaügyi Központ által
rendszeresen frissített álláslista, internet hozzáférés és ingyenes telefon használati
lehetőség.

A szakmai munka során rendszerszemléletű beavatkozással igyekszünk

felkészíteni a családokat az önálló lakhatásra.
A nálunk lakó családoknak többféle krízist és nehézséget kellett megélniük, amelynek
következtében működésük gyakran diszfunkcionális. Mind a család, mind a gyermekek,
mind pedig a szülők egyénileg és együtt is igénylik a szakmai támogatást. A
családgondozás során nagy hangsúlyt fektetünk, az életvezetési – mentálhigiénés szociális tanácsadásra. Az intézményünkben dolgozó pszichológushoz szükség esetén
felnőtteket és gyermekeket egyaránt irányítunk. Ezzel párhuzamosan fontos számunkra,
hogy a gyermekek a családi nehézségek és változó oktatási intézmények ellenére
fejlődjenek és élményekben gazdag életük legyen, ennek elősegítése érdekében fejlesztő
pedagógus szervez számukra korrepetálást, valamint személyre szabott egyéni és
csoportos fejlesztéseket.
A szakember közreműködésével rendszeresen tartunk jogi tanácsadást.
A

családok

anyagi

nehézségekkel

küzdenek,

így

rendszeresen

élelmiszerrel,

ruhaneművel, tisztálkodó szerekkel látjuk el őket.
Háziorvos és védőnő is rendel otthonunkban, mely szolgáltatás keretében lehetőség van
a rendszeres vizsgálatokra, kapcsolattartásra és a gyógyszer felíratásra is. A
szakemberek folyamatosan gyakorlati tanácsokkal látják el a nálunk lakó szülőket a
helyes és egészséges gyermekgondozásról.
Önkéntes programunk keretében különböző korosztályú és képzettségű önkéntesek
szerveznek szabadidős foglalkozásokat a családok számára.
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A pályázati úton finanszírozott programok által olyan egyéni és csoportos
foglalkozásokat tudunk szervezni a családok számára, amelyek hozzájárulhatnak a
szociális készségek fejlődéséhez és mentális állapot javulásához.

A szakmai munka tapasztalatai
Családjaink felnőtt tagjainál a 2014-es évben alacsony volt a munkavállalási arány. A
fennálló anyagi nehézségekre a szülők meglehetősen nehezen találnak megoldásokat.
Ennek egyrészről egyéni okai vannak, ilyenek a munkavállalást akadályozó
szocializációs és pszichés problémák. Másrészről azonban az utóbbi években a
munkáltatói elvárások jelentősen átalakultak, aminek következtében lakóink alacsony
iskolai végzettsége és munkatapasztalat hiánya miatt kiszorulóban vannak a nyílt
munkaerőpiacról. Többnyire a téli közfoglalkoztatás keretén belül tudnak elhelyezkedni
és még a bizonytalan alkalmi segédmunkák maradnak számukra. Mivel alacsony
jövedelemhez tudnak hozzájutni, általában rövid időtartamra, így nagyon kiszolgáltatott
helyzetbe kerülnek. Több ellátottunk kezdte meg a téli közfoglalkoztatás keretében az
alapkészségek fejlesztésére irányuló képzést.
A családgondozás során tapasztalataink szerint egyre több olyan esettel találkozunk,
ahol a bírósági, gyermek-elhelyezési, tartózást érintő ügyek szövevénye miatt alig
átlátható lakóink valós helyzete. Ilyenkor szükséges azokat teljeskörűen felmérni, és a
hatékony megoldási lehetőségeket ajánlani ellátottjaink számára.
Komplex családgondozás keretében az egyéni esetkezelésen túl a gyermekek ellátására
is nagy figyelmet kell szentelnünk. A szülők nagyon nehéz körülmények között nevelik
gyermekeiket, gyakran kénytelenek újabb és újabb otthonba költözni, így a gyermekek
gyakran váltanak óvodát és iskolát. A családon belül felmerülő feszültségek,
bizonytalanságok és a gyakori környezetváltozás okán lassabban fejlődnek és az ő
életükben

is

adódnak

nehézségek.

Fejlesztő

pedagógus,

pszichológus

és

a

családgondozók bevonásával felmérjük az aktuális állapotukat és készségeiket. Ehhez
kapcsolódóan pedig egyéni és csoportos fejlesztéseket szervezünk számukra. Személyre
szabottan mindennapi programjaink között szerepelnek olyan foglalkozások, melyek a
gyermekek életkorának megfelelő feladatokból állnak, fejlesztik a gondolkodást, a
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figyelem képességét, a mozgáskoordinációt, valamint lehetőséget adnak a kreativitásuk
kibontakoztatására. Munkatársaink nagyszerű ötleteikkel és tapasztalataikkal sokszor
vidámabbá teszik a családok és az otthonunk légkörét.
A 2014-es év folyamán lehetőségünk nyílt a családokkal egy ízben egy hajókirándulás
keretén belül Szentendrére utaznunk, ahol a városnézés mellett a kikapcsolódásra is
jutott idő.

Gyermekeket érintő foglalkozásaink

4-5 évesek fejlesztő foglalkozása:

A foglalkozások célja a komplex, mindenre kiterjedő képességfejlesztés. Nagy hangsúlyt
kap a figyelemfejlesztés, a feladattudat kialakítása, a szóbeli kifejezőképesség erősítése,
az általános ismeretek bővítése és a grafomotoros fejlesztés. Minden találkozás végén
egy mesével zárjuk le a foglalkozást, így a gyerekek érzelmi fejlődését is támogatjuk.

2-4 évesek fejlesztő foglalkozása:
A tornateremben a nagymozgások fejlesztésével foglalkozunk kiemelten: sokat játszunk,
ugrálunk, hintázunk, labdázunk, majd a fejlesztő szobában folytatva festünk, rajzolunk,
mesekönyvet nézünk. A foglalkozásokon a szülők is részt vehetnek, így többet
megtudhatnak gyermekük fejlődéséről, a közös élmények pedig erősítik kapcsolatukat.
Iskola - előkészítő foglalkozások:
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Ezeken a foglalkozásokon az iskolába lépéshez szükséges képességek fejlesztése áll a
középpontban. A játékok és a feladatok fejlesztik többek között a figyelmet, a szem - kéz
koordinációt, az emlékezetet, a formaállandóságot. A foglalkozások végén mesével és
egy kis házi feladattal búcsúzunk.

Szabadidős programjaink:
Mama klub
Az édesanyáknak tartott csoportos alkalmak, mely során a tematikus beszélgetések
leggyakoribb témái: az otthonban lakók közötti kapcsolat, lehetséges konfliktusforrások,
főzési és háztartásvezetési praktikák, az anyaszerepről fakadó kihívások.
Varró Klub
A tevékenységre nyitott édesanyákkal különböző figurákat, párnákat varrunk.
Tapasztalataink szerint ennek az elfoglaltságnak jelentős közösségépítő és értékteremtő
hatása van.
Kézműves foglalkozás
Több munkatársunk is rendelkezik tapasztalattal a kézműves technikákban. A szövés, a
fonás, a termésrajz készítés, a hajtogatás, valamint festés rejtelmeibe is belekóstolhatnak
a gyermekek korosztálytól függően.

Baba-mama klub
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Ezt a csoportot azért hoztuk létre, hogy a szülőknek segítséget nyújtsunk kompetenciájuk
erősítésében, tudatosságuk növelésében, információik gyarapításában, valamint, hogy felhívjuk a
figyelmüket olyan tényekre és kutatási eredményekre (pl.: tehéntej fogyasztásának hátrányai,
gyermekek számára veszélyes hétköznapi gyógyszerek, fogápolás fontossága a csecsemőkortól
kezdve, védőoltások, megrázott baba szindróma, hatékony lázcsillapítás), melyekhez szociokulturális
helyzetüknél fogva valószínűsíthető, hogy nem jutnának hozzá. Célunk, hogy a frontális
információátadás helyett interaktív módon, gondolkodásra késztetve őket, vitákat kezdeményezve
tudjunk elindítani fejlődést, ezzel növelve tudásukat, helyzetkezelési képességeiket.

Házibuli
Kikapcsolódási lehetőséget teremtve havonta egy este alkalmával zenés, táncos alkalmat
szervezünk lakóink számára.
Táncórák
Heti egy alkalommal munkatársunk tart mozgás fejlesztő órát, amelynek része egy
erősítő edzés és a különböző stílusú koreográfiák elsajátítása. Továbbá fellépési
lehetőséget is szervez a résztvevők számára.
Bokszedzés:
Ezt a szabadidős foglalkozást is egy munkatársunk szervezi, ennek során a jelentkezők
elsajátíthatják e sportág különböző fogásait, önvédelmi technikákat, ez által növekedhet
a testtudatosságuk, javulhat az agressziókezelésük.

Korrepetálások
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Önkénteseink által szervezett korrepetálásokon (főleg idegen nyelv, matematika,
történelem) vehetnek részt a nálunk élő gyermekek, ahol segítséget kapnak a házi
feladatuk elkészítésében és segítik őket a felzárkóztatásban.

Együttműködés más intézményekkel
Az Újbuda Humán Szolgáltató Központ családgondozójával rendszeres együttműködést
alakítottunk ki. Több család esetében kezdeményeztünk esetkonferenciát, amely során
több terület szakembereivel és az érintettekkel közösen határoztuk meg a
továbblépéshez szükséges irányvonalakat.
Ebben az évben Pannon Kincstár Tanoda Gimnázium kisgyermekgondozó/nevelő és
gyermek- és ifjúsági felügyelő szakos hallgatói töltik nálunk intézményi gyakorlatukat. A
gyakorlat során a gyermekfoglalkozások lebonyolításában segédkeznek, illetve a
gyermekekkel való gyakorlati munkát tanulják meg.

Budapest, 2015. 01. 15.

11

Nappali Melegedő Éjjeli Menedékhely szakmai beszámoló
2014

Mozgalmas és nehéz évet zártunk. Rengeteg program indult el, ugyanakkor legalább ennyi maradt megvalósítatlanul. E két
intézményünk a múlt évben 2 494 e HUF-ot nyert különböző pályázati forrásokból. Összesen 41 437 ügyfelet láttunk el az elmúlt
évben, átlagosan napi 113 ügyfél fordult meg nálunk. Éjjeli Menedékhelyünk 96 % -os kihasználtsággal működött, intézményünkbe
144 -en kérték a felvételüket. Nappali Melegedőnk 88 % -al működött. Tovább működtettük a Szociális Információs Központot,
rengeteget kirándultunk és főztünk lakóinkkal, életre hívtuk a kutyás szobát, illetve pályázati forrásból összesen három programot
hívtunk életre, amelyeket kivétel nélkül sikeresen megvalósítottunk. Ugyanakkor borzalmasan nagy volt a kollégák közötti
ﬂuktuáció, amely még azt mutatja, hogy intézményeink az út elején járnak.

Menedékház Alapítvány Nappali Melegedő
1112 Budapest, Muskétás utca 1.
Tel./Fax: 06 1 248 03 46, 06 1 248 03 47
mappaliejjeli@menedekhaz.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 60 fő.

Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhely
1112 Budapest, Muskétás utca 1.
Tel./Fax: 06 1 248 03 46, 06 1 248 03 47
mappaliejjeli@menedekhaz.hu
Engedélyezett férőhelyszám: 80 fő. + 20 Krízisférőhely

Tárgyi technikai feltételek:
Intézményeinkről általánosságban elmondható, hogy az épület állaga közepes és kielégítő. A fenntartó jóvoltából ebben az
évben is történtek kisebb javítások, fejlesztések. A kutyás szoba - amely intézményünk egyik programja, - kialakításra került,
infrastrukturálisan teljesen felszereltük. 2014 januárjában intézményünk új számítógépet vásárolt a napi szintű
igénybevételek regisztrálásához, gyakorlatilag igazodtunk a Budapesten található többi hajléktalanellátó intézményhez. A
BMSZKI módszertana által licencelt program, (Menedék_2) egy jóval, pontosabb fejlesztés, amely hálózatban is képes
kommunikálni, így egyszerre több felhasználót is ki tud szolgálni. Ez elengedhetetlen volt a Szociális Információs Központ
életre hívásával, illetve elengedhetetlen feltétele volt a 2012 februárjában bevezetésre került a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal TAJ alapú ellátotti nyilvántartó rendszer működtetéséhez is. A rendszer kidolgozásával az NRSZH célja
az volt, hogy kiszűrje azokat az ellátást igénybevevőket, akik több ellátótól is igénybe veszik ugyan azt a típusú ellátást,
illetve az jelezze ezek összeütközését. Az aktuális, teljes ellátotti adatok feltöltése nagy többletmunkát jelentett az első

negyedévben a munkatársak számára. A napi ellátotti regisztrációs kötelezettségének az intézmény maradéktalanul eleget
tesz. A program ezt nagyban könnyíti.
Az Éjjeli Menedékhely sikeresen pályázott a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt 2014-15-KMR kódú pályázati
felhívás egyik alpontjára, és megvalósította a: “Korszerűsítés Éjjeli Menedékhelyen” című programot. Alapítványunk a
program időszaka alatt vállalta, hogy lecseréli a régi rossz állapotú fából készült székeket, asztalokat, új vasszékekre és
asztalokra.

Személyi feltételek
Az intézményeinkben dolgozó munkavállalók képzettsége

100

%-ban megfelel a törvényi előírásoknak. Az

alapképzettségen túl, kollégáink a magas színvonalon történő segítségnyújtás érdekében folyamatosan továbbképzésen
vettek részt, amelyet az alapítvány az évenként megújuló képzési tervben rögzít.

A 2014 -as év magas személyi

ﬂuktuációt hozott. Intézményeinkből 6 ember ment el.
Az év folyamán több oktatási intézményből érkeztek hallgatók, az intézményt választva a gyakorlati idő letöltéséhez. A
munkatársak szívesen látták a hallgatókat, és igyekeztek a legjobb tudásuk szerint megmutatni, az ellátásban rejlő
szépségeket és nehézségeket.

Nappali Melegedő
Intézményünket 2009 februárjától működik, engedélyezett férőhelyszáma 60 fő. A nappali melegedő alapesetben az év
munka napjain napi 8 órában tart nyitva. Nagykorú férﬁak és nők vehetik igénybe. A tisztálkodáshoz és a ruházat
tisztításához mosógépet, szárítógépet, mosóport, sampont, szappant, törölközőt tudunk nyújtani, emellett
lehetőségeinkhez képest napi egyszeri étkeztetést is biztosítunk. Nappali melegedőnk hajléktalan személyeknek nyújt
szakosított nappali ellátást, alapszolgáltatásaink közé tartozik: tisztálkodás biztosítása; mosási lehetőség biztosítása;
ételmelegítési, főzési lehetőség; csomag és értéktárgyak biztonságos megőrzése. Ügyfeleink rendelkezésére áll két fürdő
helyiség, egy közös konyha, egy közös helyiség, ahol a szabadidő kulturált eltöltésére van lehetőség. Az
alapszolgáltatásokon felül a nappali melegedőben biztosítunk: szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó eszközöket;
munkahelykereséshez újságot, internetet-, telefon- és számítógép használatot.
Az előző évekhez ellentétben, úgy gondoltuk, hogy sokkal komplexebb “szolgáltatási csomagot” kell kínálnunk
ügyfeleinknek, olyan programokkal amelyek színesítik és hasznossá teszik az ügyfelek mindennapjait. Szociális ügyintézést
kínáltunk, önkéntes munkát nyújtottunk, különböző szabadidős tevékenységgel színesítettünk... Kínálatunkat folyamatosan
bővítenünk kellett, hiszen az NRSZH felé kötelező jelentés a nappali melegedő szolgáltatásait igénybevevők körében
jelentős ütközéseket mutat. Jellemzően valamely hajléktalan ellátónál is megjelenő vagy szociális étkezést igénybevevő
igénylők esetében jelentkezik ez a probléma. Sajnos az ütközéseket elkerülni nem tudjuk és az ütközések miatti napi
forgalom 10 %-al esik vissza. Ez jelentős. A probléma kiküszöbölése miatt intézményünk felvette a kapcsolatot más
nappali ellátást nyújtó intézményekkel és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal megkezdte a párbeszédet.

Forgalmi adatok 2014
2014

Havi forgalom

Havi átlag

Havi törölt ütközés

Január

1492

71

128

Február

1237

62

188

Március

1219

59

184

Április

1217

58

171

Május

1077

52

70

Június

948

47

70

Július

1053

46

74

Augusztus

910

43

53

Szeptember

926

46

19

Október

1067

49

0

November

1033

52

101

December

1331

61

90

Összesen:

13510

61

1148

Szociális Információs Központ 2014
A Menedékház Alapítvány 2013. tavaszán azzal a céllal hívta életre a Szociális Információs Központot, hogy az intézmény
szolgáltatásait igénybe vevők számára segítséget nyújtson a mindennapi és hivatalos ügyek intézésében.
A SZIK Iroda működésének első feltétele volt, hogy az ott dolgozó szociális munkás azon túl, hogy a mindennapi életben
felmerülő problémákra segítsen megoldást találni ügyfeleinek, naprakésznek kell lennie a szociális jog által biztosított
ellátások igénybevételének lehetőségeivel is. Ezért az indulás első hónapja a tanulás jegyében telt. Márciusban elkezdődött
a társintézményekkel való kapcsolatkiépítés. A városban működő SZIK Irodák dolgozóinak, a Fővárosi Önkormányzat
munkatársainak, és a Budapest Főváros Kormányhivatala Haller utcai Munkaügyi Központjában tevékenykedő
szakembereknek a segítségével válaszokat kaptunk az ügyfélkörünkben felmerülő kérdésekre. Így elsősorban az iratok
(személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, erkölcsi bizonyítvány, születési anyakönyvi kivonat,
bizonyítványok) pótlásában valós segítségnyújtásra, a segélyekkel kapcsolatos ügyintézésre, a szociális ügyintézésre kellett
koncentrálni, ezen felül pedig internet hozzáférést, telefonálási lehetőséget biztosítottunk, illetve önéletrajz írásában és
munkahelykeresésben is számíthattak ránk a hozzánk forduló emberek.
Az Iroda munkájának mottója a „képessé tevés”. Ügyfeleink többsége nem rendelkezik azzal a kommunikációs
képességgel, bizalommal és önbizalommal, információval, tudással, hogy saját magukat képviselve eljárjanak hivatalos
személyekkel együttműködve, hivatalos ügyekben. Ezért az aktuális problémát mindig alaposan körüljárva felmérjük, hogy

a segítséget kérő ember mennyire képes az adott ügyben eljárni. Szeretnénk elérni, hogy ezeknek az embereknek a
jövőben önállóan is sikerüljön helyt állni ezekben a helyzetekben. Ezért segítünk abban, hogy milyen ügyben, mikor, hova
tudnak fordulni, milyen felkészültséget igényel az ügyintézés, a hivatalos iratokat segítünk értelmezni, együtt választjuk ki a
megfelelő lépéseket. Esetfüggő, hogy ki és mekkora segítséget igényel. Ehhez mérten dolgozunk az ügyféllel.
A Budapest Főváros Kormányhivatala Haller utcai Munkaügyi Központjával már az első két hónapban nagyon jó kapcsolat
alakult ki. Ezért 2013. májustól egy közös megállapodás alapján a Menedékház Alapítvány SZIK Irodája heti egy napban a
kirendeltség (külön erre a célra átengedett) helységében is működik. Így a Kirendeltségen megforduló fedél nélküli
emberek helyben kaphatnak segítséget az őt érintő kérdésekben. A forgalmat tekintve hamar népszerű szolgáltatásnak
minősült a kihelyezett SZIK Iroda. A 2014-es évben a program átmenetileg szünetelt.
Az alapforgalmat egész évben az iratok pótlásával kapcsolatos ügyintézések adták. Ezután az átmeneti segélyekkel és a
rendszeres ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés volt a leggyakoribb. Természetesen sűrűn előfordultak munkakeresésre,
önéletrajz írására, e-mail cím létrehozására és kezelésre, lakhatásra vonatkozó kérések is. Az egyszerűbb esetek mellett
nagyobb lélegzetű problémákat is meg kellett oldani. Így a büntetés-végrehajtásból szabadult ügyfelek pártfogói,
családegyesítési gondjaitól kezdve a gyermek-elhelyezési perekben benyújtandó iratokig minden megfordult az Irodában.
Sokszor kellett fellebbezést, kérelmet, vizsgálatot kérni, az ügy fajtájától függően.
A nyár közepén újabb igény merült fel ügyfeleink részéről. Az aktív korúak ellátása nevet viselő rendszeres ellátás
folyósításának egyik feltétele, hogy a jogosult a folyósítás évében minimum 30 nap munkaviszonnyal rendelkezzen. Az
ügyfélkörünkben ez nagy problémát jelent, hiszen sokan sem „rendes” munkaviszonyt, sem közfoglalkoztatási
munkaviszonyt nem tudnak produkálni. A jogszabály ebben az esetben annyi kedvezményt ad, hogy ha a jogosult
közhasznú szervezettel köt szerződést, és így igazolja le a 30 napot, mint önkéntes munkát, akkor az ellátás továbbra is
folyósítható. Ezért megszerveztük az önkéntes munkát, és azóta is rendszeresen biztosítjuk a hozzánk fordulók számára
ezt a lehetőséget.
A számok és a tapasztalataink tükrében elmondható, hogy a SZIK Iroda létrehozása időszerű és eredményes volt.
Ügyfeleink bizalommal fordulnak hozzánk, sokan már önállóban intézik saját ügyeiket. A kitűzött cél így megvalósult.

Fontosabb eredmények számokban:
90 ügyfélszolgálati nap; 211 ügyfél; 122
önkéntesek által ledolgozott nap;

101

kiadott Hajléktalan Igazolvány;

pótolt irat;

87

átmeneti segély;

21

önkéntes munkavégző hajléktalan;

54

rendszeres segély;

10

288,

fellebbezés;

52

önéletrajz; 25 lakhatásban való segítségnyújtás; 9 NRSZH -hoz beadott kérelem.
A Nappali Melegedőben különböző programokat valósítottunk, illetve indítottunk útjára a 2014-as évben:

Főző klub
A 2014 októberétől újra indult havonta egy alkalommal a „Főző- klub” elnevezésű programunk., amely bevonta az
alapítványunkhoz érkezett 5 EVS-s önéntest is. Az adott lehetőségekhez mérten átlagosan

6

ember tudott hivatalosan

részt venni a bográcsozásokon (természetes, ha többen voltunk is akadt mindenkinek egy tál étel), ahol hónapról hónapra más
ételeket főztünk.

Minden alkalommal a főzés mellett igyekeztünk egyéb tevékenységekbe is bevonni az érdeklődőket. Egy alkalommal
kitisztítottuk a petanque pályát és egy egész délutános petanque bajnokságot tartottunk, más alkalmakkor pedig társasés kártyajátékokat játszottunk közösen ügyfeleinkkel. A „főző- klub”-ok alkalmával lehetőségünk nyílt új helyzetben
találkozni ügyfeleinkkel, jó hangulatú, gyakran bizalmas beszélgetések alakultak ki, melyek folyamán olyan információkat,
problémákat is megosztottak velünk, melyeket más helyzetben talán nem tettek volna, és az így kialakult segítő
beszélgetések pedig nagyon hatékonyak.

Éjjeli Menedékhely
Éjjeli Menedékhelyünk engedélyezett férőhely száma 80 fő, amely a mindenkori téli krízisidőszakban 10 krízisférőhellyel
bővül, ezek matracos helyek. A krízisférőhelyek kifejezetten kapacitásbővítésre szolgálnak, hiszen a téli hideg nagyobb
ügyfélszámot generál. Intézményünk sikere a nyári melegben sem kisebb, gyakorlatilag egész évben teljes létszámmal
üzemeltünk, ritka volt az olyan nap, amikor nem volt teljesen betöltve az engedélyezett férőhelyszám.
Az intézmény nyitvatartási ideje: az év minden napján, este 18 órától, reggel 8 óráig. Szolgáltatásainkat nagykorú
személyek vehetik igénybe, nők, férﬁak egyaránt, de nemenként külön szobában. A bekerüléshez utcai gondozó szolgálat
ajánlása szükséges és rövid esetleírás. Ezen kívül a Menhely Diszpécser Szolgálatán keresztül utcai gondozó szolgálatok
által behozott hajléktalan embereket fogadunk, az ország egész területéről. Az Éjjeli Menedékhely igénybevétele
ingyenes. Bekerüléshez az utcai gondozó szolgálatok ajánlásán kívül mást nem várunk el. Éjjeli menedékhelyünk a
jogszabály által meghatározott szolgáltatásokat nyújtja.
Éjjeli Menedékhelyünk szolgáltatásai igen népszerűek az ügyfeleink körében. Ügyfeleinknek biztosítunk a törvényben
meghatározott szolgáltatásokon túl, internet hozzáférést ügyfélgéppel, ruha szárítási lehetőséget, amennyiben szükséges
ruhapótlást, segítünk önéletrajzírásban, az álláskeresésben. Intézményünkben a FAMO program keretében mozgó orvosi
ellátás működik hetente egy alkalommal két órában. Természetesen nem tettünk különbséget a konzorciumi elhelyezés
keretein belül náluk éjszakázó ügyfelek és az egyéb körülmények között elhelyezettek között a szolgáltatásainkhoz
mindenki ugyanolyan feltételekkel juthatott hozzá.
Éjjeli Menedékhelyünk az elmúlt évben összesen

270927

náluk töltött éjszakát biztosított ügyfeleinek, ez

76 fő napi

átlagot jelent. A múlt évben 156 fő kérte az elhelyezését intézményünkbe. A jelentkezés alapvető és egyetlen feltétele az
utcai gondozó szolgálatok által hiánytalanul kitöltött formanyomtatvány, amely egyúttal szabályozza az intézménybe
kerülés időbeniségét is.
2014-ben összesen

77 fő került ki intézményünkből.

A kikerültek

23 %-a magasabb ellátási formába ment, 77 % pedig

úgy döntött, hogy az utcát választja intézményünk helyett. Tehát kijelenthető, hogy a lakók közötti ﬂuktuáció nem túl
magas. Ez egyrészt jó, hiszen a hosszabb itt tartózkodási idő kedvez a professzionális szociális munkának. Másrészt viszont
aggályos, hiszen a túl magas szintű ellátás a rendszer ezen szintjén kényelmessé és motiválatlanná teheti ügyfeleinket.

Forgalmi adatok 2014
2014

Forgalom (éjszakák)

Napi átlag (fő)

Január

2645

85

Február

2417

86

Március

2585

83

Április

2281

77

Május

2285

77

Június

2106

70

Július

2158

72

Augusztus

2208

71

Szeptember

2163

73

Október

2180

71

November

2307

76

December

2595

84

Összesen:

27927

76

Konzorcium IV. ütem
Alapítványunk 2011-10-22 -én csatlakozott a Budapesti Hajléktalanügyi Konzorciumhoz, és vállalta, hogy a “Közterület
helyett emberibb körülmények” c. szakmai programot az alapítvány által működtetett Éjjeli Menedékhelyén megvalósítja.
Intézményünk elsődleges szerepvállalása tökéletesen illeszkedett Éjjeli Menedékhelyünk már kialakított speciális
struktúrájához, illetve működési módjához, miszerint ahhoz, hogy intézményünkbe leendő ügyfeleink bekerüljenek,
szükséges az utcai gondozó szolgálatok által speciﬁkusan az alapítvány Éjjeli Menedékhelyének címzett ajánlásra, amely
megerősíti ,hogy az ügyfél ezt megelőzően tartósan utcán töltötte éjszakáit. Tehát intézményünk megerősítve az eredeti
szakmai koncepcióját, ha lehet még inkább a Budapest közterületein élők első befogadó szálláshelyévé vált a konzorciumi
időszakban.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a tartósan utcán élő hajléktalanok gyakran rejtve maradnak a hajléktalan ellátó rendszer
előtt, sokszor a minimálisnak vélt szolgáltatásokat sem tudják vagy akarják igénybe venni. (Jelen esetben teljesen mindegy,
hogy ez egy esetlegesen választott életforma.) Az ő esetükben a legfontosabb eredmény az, hogy apró lépésekkel
bekerüljenek a szociális véráram lehetőségeibe. Hatalmas eredmény ha egy tartósan utcán élő hajléktalan ember eléri azt
a pontot, hogy egy szállásnyújtó intézmény szolgáltatásait következetesen és rendszeresen igénybe vegye. Minőségi
változásról beszélünk ebben az esetben.

Alapítványunk a konzorciumi elhelyezés esetében ugyanazokat a feltételeket szabta, mint a normál esetben. Viszont az
utcai gondozó szolgálatok ajánlása kiegészült a konzorciumi regisztrációval amely fontos alapköve lett a szolgáltatásaink
igénybevételének. Természetesen ezt a kitételt is megpróbáltuk rugalmasan kezelni. Tudtuk, hogy a téli időszakban egy
esetleges krízis miatt nem tehetjük meg azt, hogy megvárjuk amíg az elhelyezni kíván ügyfél konzorciumi regisztrációja
megtörténik, így volt olyan ügyfelünk akik már három négy napja nálunk éjszakáztak, amire a bekerüléshez kellő
dokumentáció teljesen összeállt. Az esetek nagy többségében helyhiány miatt nem tudtuk azonnal elhelyezni az utcai
szociális munkások által küldött ügyfeleket, ezért beérkezett ajánlás által meghatározott várólistát alkalmaztunk. Minden
esetben a szociális munkásaink felvették a kapcsolatot a küldő szervezet szociális munkásával, amikor is egyeztették a
bekerülési idő várható nagyságát, a várólista hosszúságát, az esetleg felmerülő sürgős eseteket. Minden esetben az
intézményünkbe történő elhelyezést egy általunk készített formanyomtatványon kell igényelni.

Éjjeli Menedékhely:
A konzorciumi szerződésben vállalt vendágéjszakák száma: 27 fő x 365 nap 9855 vendég éjszaka
(A teljesített vendégéjszakák száma: 9933 éjszaka, amely 78 éjszakával több mint az előzetesen várt éjszakaszám.)
A program ezen része sikeres.
A programban összesen 92 ügyfelet fogadtunk, akik átlagosan 107 éjszakát töltöttek nálunk. A konzorciumi program
zárásakor 38 ember éjszakázott itt rendszeresen, 54 fő különböző okok miatt elhagyta a programot. A legfontosabb ilyen
okok egyike, az hogy voltak olyan ügyfelek akik lelakták a 365 éjszakát, és programból ugyan kiestek, de intézményünk
szolgáltatásait továbbra is igénybe vették. (2 fő) A legtöbb esetben a házirend be nem tartása volt az ok, illetve az, hogy
intézmény minimális követelményeit sem tudták, vagy akarták betartani. (20 fő) Intézményünk mindenkire kiterjedő egyik
ilyen követelménye az, hogy ha nem tudnak vagy nem akarnak az ügyfeleink nálunk éjszakázni szólniuk kell előtte. Ellenkező
esetben 2 napot maradhatnak távol, a harmadik nap megszűnik a férőhelyük. Erre azért volt szükség, mert intézményünk
folyamatosan teljes létszámmal üzemel, és véges az intézményünkben ideiglenesen matracon elhelyezettek száma is az épület
jellegéből kifolyólag. Fontos megjegyeznünk, hogy a várólistánk is teljesen telített volt. Ez a szabály két célt szolgált: Egyrészt úgy
gondoltuk, hogy egy viszonylagos helyelvesztési lehetőség nagyobb szabálykövető magatartásra sarkall, illetve másrészt ezzel
növeltük a felelősségtudatot és tapasztalataink alapján ügyfeleinknek fontossá vált a napi szintű ellátás igénybevevése. Ez egy első
lépcsőfok volt ahhoz hogy ügyfeleink komolyabban vegyék az intézményünkhöz való tartozást, és egyben az együttműködést.
Természetesen ezzel lehet vitatkozni. Az előbb említett szabálynak is betudható, hogy 11 fő úgy esett ki a programból, hogy
nem tudtunk további információt kiköltözésük okáról, jellegéről. Magasabb ellátásba 16 fő költözött, ez többnyire
munkásszállós elhelyezést jelentett. Az utcát 5 fő választotta a programba bevont ügyfelek közül, ez minden esetben azt
jelentette, hogy nem akartak szállón lakni, vagy nem akartak intézményünkben lakni.
A konzorcium III. üteméhez képest a program elhagyásának okai lényegesen változtak. Ebben az etapban az ügyfelek 2%nak lejárt a 365 napja a programban, (Tavaly ez az arányszám 33% volt) ennek értelmében Budapesten tovább nőtt a
hajléktalanok száma. Az elhelyezett ügyfelek száma arányosítva a vállalt férőhelyre nem csökkent, illetve ugyancsak
állandó az átlagos éjszakák száma, de kijelenthető, hogy a rendszer elkezdte “kilökni” magából a régi ügyfeleket. Igaz ezen
ügyfelek nagy százaléka a program lezárta után is maradt Éjjeli Menedékhelyünkön és igénybe vette a szolgáltatásainkat. A
tavalyihoz képest felére duplájára nőtt a házirendet megsértő ügyfelek száma... egyértelműen kijelenthető, hogy az utcai
gondozó szolgálatok a már nehezebb eseteket kezdték a szállóra begondozni, amelyre a mi rendszerünk és intézményi
struktúránk nem volt felkészülve. A szigorú szabályok, a mindenkire alkalmazott egyenlő bánásmód sajnos nem kedvez
ezeknek a nehéz eseteknek. Véleményem szerint egy speciális intézmény tud és tudhat ilyen hatványozottan problémás
(drogfogyasztó, pszichiátriai beteg, alkoholista, stb...) hajléktalanok elhelyezésében hatékony eszköz lenni. A jelenlegi

állapotában a Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhelye nincs felkészülve mind strukturálisan, mind szakember gárdában
hogy válasz tudjon lenni ezekre a valós és igen gyorsan megoldandó problémára.
A program elhagyásának okai:
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A program még jelenleg is sikeresnek mondható, még úgy is, hogy az előző konzorcium etaphoz képest kevésbe
sikeresen tudtunk gondozni. Kifejezetten nagy eredmény, hogy a konzorciumi férőhelyekre felvett tartósan
közterületeken éjszakázó ügyfelek bizonyos része a programban maradt, és igényük volt arra, hogy jobb körülmények
között éjszakázzanak. Természetesen óhatatlan volt, hogy a programból sokan estek ki a fentebb említett okok miatt,
mindezt nem kezeltük nagy kudarcnak, hiszen az együttműködési készség hiányában a közös munka értelmét veszti.

A közterület helyett emberibb körülmények eredményei:

33%

67%

Sikeres gondozás

Sikertelen gondozás

Mint látható mint alapítványunk őszférőhelyein, és a konzorciumi férőhelyeken nincs nagy ﬂuktuáció, ez azzal
magyarázható, hogy olyan körülményeket tudunk biztosítani ügyfeleinknek, amelyek vonzóak a tartósan közterületen élők
számára. ezért, a programot viszonylag gyorsan bővítettük munkásszállós elhelyezéssel is. A program részét képezte, hogy
alapítványunk a közelben lévő munkásszállón bérelt férőhelyeket, amely kis lélegzetvételhez juttatta a fapad férőhely
kihasználtságát.
Minden konzorciumi elhelyezettnek egyéni esetkezelő szociális munkást biztosítottunk, természetesen szem előtt tartva,
hogy ezek az ügyfelek esetlegesen más igényekkel érkeztek intézményünkbe. a nálunk eltöltött idő alatt folyamatos
kontroll és segítő beszélgetés mellett próbáltunk kitűzni célokat, a folyamatos együttműködés biztos támogatást jelentett
ügyfeleinknek.

Átmeneti szálló
A konzorciumi szerződésben vállalt vendágéjszakák száma: 2 fő x 365 nap 730 vendég éjszaka.
(A teljesített vendégéjszakák száma: 728 éjszaka, amely 2 éjszakával kevesebb mint az előzetesen várt éjszakaszám.)
A program ezen része sikeres.
Ennél az elhelyezésnél intézményünk férőhelyet szabadított fel utcán élő hajléktalanok számára. Fontos volt, az ügyfelek
előzetes kiválasztásánál az ügyfél motivációja, illetve a jövedelme elég legyen ahhoz, hogy a program lejártával tartósan
ügyfeleink a magasabb ellátási formában tudjanak maradni. Természetesen az ügyfelek jelentkezése után TEAM döntés
alapján került be valaki a programba a egyéni esetkezelő szociális munkás ajánlásával. (5, sz. melléklet)
2014-09-08.-a óta összesen 5 ügyfelet vontunk be a programba, akik átlagosan 145 éjszakát töltöttek el nálunk a
konzorcium égisze alatt. Ez egy igen nagy siker, és borzalmasan hasznos pontja a konzorciumi elhelyezéseknek

meglátásom szerint. A konzorciumi program zárásakor 4 ember éjszakázott itt rendszeresen, 1 fő hagyta el a programot
és ismeretlen helyre távozott.

A közterület helyett emberibb körülmények eredményei:

20%

80%

Sikeres gondozás

Sikertelen gondozás

Mint látható mint alapítványunk Éjjeli menedékhelyes és átmeneti szállós, és a konzorciumi férőhelyeken nincs nagy
ﬂuktuáció, ez azzal magyarázható, hogy olyan körülményeket tudunk biztosítani ügyfeleinknek, amelyek vonzóak a
tartósan közterületen élők számára. ezért, a programot viszonylag gyorsan bővítettük munkásszállós elhelyezéssel is. A
program részét képezte, hogy alapítványunk a közelben lévő munkásszállón bérelt férőhelyeket, amely kis
lélegzetvételhez juttatta a fapad férőhely kihasználtságát.

Speciális elhelyezés
A konzorciumi szerződésben vállalt vendágéjszakák száma: 4 fő x 365 nap 1460 vendég éjszaka
(A teljesített vendégéjszakák száma: 1280 éjszaka, amely 180 éjszakával kevesebb mint az előzetesen várt éjszakaszám.)
A program ezen része sikeres, ha azt vesszük alapul, hogy a program csak 2014-11-06.-án tudott elindulni.
Az alacsony szám több okra vezethető vissza. Egyrészt az épület felújítási munkálatai elhúzódtak, így jóval később tudtuk
elkezdeni megvalósítani a programot, mint azt előzetesen vártuk. A kutyás szoba már 2014-11-06.-tól fogadta első
vendégeit, de ez kevésnek bizonyult a várt és vállat számok teljesítéséhez. A ház 2015- január 15.-én készült el teljesen.
Ekkor ahogy azt előzetesen vártuk is, nagyon gyorsan megtelt. A késői dátum már nem bizonyult elegendőnek, hogy a
szerződésben vállalt számokat teljesíteni tudjuk.
A programnak három része volt. A kutyás szoba két főt tudott elhelyezni, a páros speciális éjjeli menedékhely 6 főt, a 12
ágy pedig 12 főt.

A páros speciális éjjeli menedékhelyre ugyanazon szabályok vonatkoztak amely az alapítvány éjjeli menedékhelyére.
Gyakorlatilag mind a szabályrendszer, mind a kötelező együttműködés, mind az esetkezelés azonos volt az
“anyaintézményével”. Ennél az elhelyezésnél intézményünk férőhelyet szabadított fel utcán élő hajléktalanok számára.
Fontos volt, az ügyfelek előzetes kiválasztásánál az ügyfél motivációja, illetve a jövedelme elég legyen ahhoz, hogy a
program lejártával tartósan ügyfeleink a magasabb ellátási formában tudjanak maradni. Természetesen az ügyfelek
jelentkezése után TEAM döntés alapján került be valaki a programba a egyéni esetkezelő szociális munkás ajánlásával. A
speciális éjjeli menedékhely szolgáltatásait a program végén 6 fő vette igénybe. Gyakorlatilag mozgás itt nem volt.
A kutyás-szoba az intézmény egyik átalakított szobája. Természetesen a kialakításánál ﬁgyelembe vettük azokat a speciális
igényeket amelyek az ilyen jellegű ellátás von maga után. Megnyitottuk az intézmény szobáját kívülről, illetve közvetlenül a
szoba mellé egy kenelt helyeztünk el. A belső ajtó elé egy biztonsági rács került, hogy megakadályozza a kutyák közös
helyiségekbe történő kiszökését. ezen felül egy kiegészítettük a házirendet, amely csak ezen szoba lakóira vonatkoznak.
Bár ez az elhelyezés speciálisnak számít, a szolgáltatás igénybevevőjére vonatkozik minden általános szabály, ami az éjjeli
menedékhelyen biztosítja a békés és biztonságos együttélést. Az igénybevevő továbbá kizárólagos felelősséggel tartozik a
kutyájáért, annak viselkedéséért – amennyiben az állat vagy gazdája több alkalommal is összeférhetetlen magatartást tanúsít,
az a szálló elhagyását vonja maga után.
A szobák a nappali melegedő ideje alatt zárva vannak, ezért a szolgáltatás csak éjjel vehető igénybe. A kutya a folyosóra nem
mehetnek ki, csak az udvarról nyíló ajtón keresztül közelíthetik meg a szobát. Az éjjeli menedékhelyre való bejelentkezéskor
az igénybevevő elkéri az ügyeletes szociális munkástól azt a kulcsot, ami az udvaron lévő betonfalú, helyiség rácsos kapuját
nyitja – ilyenkor az állatot néhány percre kikötve kell hagynia a bejárat mellett.
A kutyának érvényes orvosi kiskönyvvel kell rendelkezniük, amelyben a kötelező évi oltások utánkövethetőek. A féreghajtás
és bolhairtás 3 havi ciklusokban, rendszeresen meg kell, hogy történjenek – az ügyeletes szociális munkás felé ezeket az
alkalmakat jelezni kell, aki esetlegesen meg is ﬁgyelheti a folyamatot, majd dokumentálja azt.
Az igénybevevőnek önerőből kell biztosítania a kutyája étkeztetését. A szobát és a kinti betonfalú helyiséget az
igénybevevőknek kell takarítaniuk. Ehhez a mindennapi tevékenységhez biztosítunk vizet, slagot, tisztító- és
fertőtlenítőszereket. A kutyás szoba szolgáltatásait a program végén 2 fő vette igénybe. Összesen 6 fő volt aki megfordult ebben a
szobában. Sajnos 4 fő kitiltásban részesült alkohol fogyasztás miatt.
A”12-Ágy” Program. Magyarországon a felmérések szerint félmillió gyermek él mélyszegénységben, illetve a válság hatására
2009-be elkezdődött a középosztálybeli családok gyors lecsúszása. Mindez folyamatosan nyomja felülről a szociális
ellátórendszert. Az ellátórendszer szereplő tanácstalanul szemlélik a családok tömeges megjelenését, amelynek
természetesen csak az egyik oka Magyarország gazdasági hanyatlása. A kiváltó okok közt szerepel még a társas
kapcsolatok hirtelen megromlása, a bántalmazás, a munkahely elvesztése illetve ennek következtében a család
ﬁzetésképtelensége. A rendszer lomha. Egy esetleges krízishelyzet esetén Budapesten egy helyen találhatnak a rászorulók
a lakhatásuk időleges megoldására segítséget. (BMSZKI Anya-gyerek Krízisszállás)Ļ Ez az intézmény 14 főt képes fogadni
viszonylagos szigorú szabályokkal. Az anyaotthonok, illetve a családok elhelyezését biztosító intézmények folyamatos
telítettsége és a szükségszerű várólista nem partner a krízishelyzet mielőbbi feloldásában. Az otthon elvesztése utáni
sokk, több, súlyosabb megoldandó problémát közvetít, amelyek között a gyermekek elvesztésének lehetősége a

leghangsúlyosabb és gyorsan bekövetkezhet. Úgy gondoljuk, hogy mindent el kell követnünk azért, hogy a gyermek a családjával
maradhasson...
A család rendkívül fontos szerepet tölt be az értékközvetítésben, a kulturális tőke átörökítésében. A család közvetíti a
társadalmi normákat, a családban tanulják meg a gyerekek azokat a szerepeket, amik alkalmassá teszik őket arra, hogy
beilleszkedjenek a társadalomba. Az intézmény szolgáltatásait a program végén 6 fő vette igénybe. Összesen 20 fő volt aki
megfordult a “12-Ágy” programban.

Étkeztetés a téli időszakban
Az Éjjeli Menedékhely sikeresen pályázott a Hajléktalanokért Közalapítvány által kiírt 2014-15-KMR kódú pályázati
felhívás egyik alpontjára, és folytatta az: “Étkeztetés a téli időszakban” című programot. A program elsődleges
célcsoportja a Menedékház Alapítvány által működtetett Éjjeli Menedékhelyét igénybe vevő ügyfelek, másrészt a budai
kerületek utcán élő hajléktalanai akik a nagy hideg elöl nálunk találnak menedéket. alapítványunk naponta 100 főt kívánt
bevonni a programjába, viszont ennek a keresztmetszete szűknek bizonyult, hiszen a krízisférőhelyeink is viszonylagosan
tele voltak. Alapítványunk a program időszaka alatt vállalta, hogy 15 100 adag ételt biztosít ügyfeleinek.
Ügyfeleink nagy többsége utcán élő hajléktalan volt és e csoport egyik fontos jellemzője a súlyos alultápláltság, az ennek
köszönhető ﬁzikai ellenálló képesség teljes hiánya, az egészségi állapotuk nagyfokú gyengesége. Mindezek miatt a
környezeti hatások ellen sokkal védtelenebbek. A megfelelő étrend illetve a szükséges napi vitamin szükséglet náluk
halmozottan megelőzik a betegségek lehetséges kialakításának tényezőit.
A támogatásból tudtunk konzervet, vagdalt hús konzervet és készétel konzervet és zöldséget-gyümölcsöt is venni. Ezeket
az élelmiszereket osztottuk egy heti menü szerint. A készétel konzerveket hétvégén adtuk, mert akkor az intézmények
hétvégi zárva tartása miatt nehezebb étkeztetési szolgáltatásokhoz jutni. Az étkeztetési szolgáltatásról kollégáink napra
készen vezették a „Menedék” programot.
A támogatott időszakban (151 nap) programunk 100%-os kihasználtsággal futott. A naponta kiosztható maximális
mennyiség (100 adag) egy-egy téli estén néha kevésnek is bizonyult. Természetesen senki nem maradt ellátás nélkül,
hiszen erre fel voltunk készülve. A program időszakának végeztével összesen 15

100 adag vacsora került kiosztásra.

Kutyasétáltatás
2014-04-23.-án hívta életre alapítványunk egyik lelkes kutyabarát munkatársunk ötletének alapján a “Csoportközi
hajléktalanság” elnevezésű akcióját. A program résztvevői a Budaörsi Állatmenhelynek segítettek rendszeresen havi 1-2
esetleg 3-4 alkalommal átmozgatni a menhelyen befogadott kutyákat. Speciális program volt ez, hiszen hajléktalanná vált
emberek segítettek otthontalan, gazdátlan kutyákon. Fordult a kocka... ügyfeleink megtapasztalhatták a segítés örömét. A
tavalyi évben összesen az alkalmak során 9 ügyfél 56 kutyán segített.

Beszélgetés a bibliáról
A fedél és támasz nélkül maradt emberek számára nagyon fontos, hogy találjanak valamiféle kapaszkodót, aminek
segítségével újra visszatalálhatnak az önmagukba, később pedig a társadalomba vetett hitükhöz. Ehhez egy lehetőség a

vallás, és annak gyakorlása, felekezettől függetlenül. A napi beszélgetések alkalmával egyre többször merült fel annak az
igénye, hogy a számtalan kérdésre, ami ezzel kapcsolatban felmerül a hajléktalanok körében, valaki olyan válaszoljon, aki
hozzáértő, és hiteles ebben a témában. Így kerültünk kapcsolatba egy „Bibliakör” tagjaival, akik szabadidejükben
rászorulóknak segítenek, lelkileg és alapvető szükségleteik kielégítésében egyaránt.
Fontos szempont volt a program szervezésekor, hogy a részt vevő emberek felé vallási szempontból semmilyen elvárást
ne támasszanak a segítő csoport tagjai. Így ha valaki csak egy jó beszélgetésre vágyik ebben a témában, épp olyan jól
megtalálja a helyét a csapatban, mint az, aki rendszeresen gyakorolja vallását.
A program 2014. szeptemberében indult. Ebben az évben tiz alkalommal látogattak el hozzánk segítőink. Minden
alkalommal egy konkrét téma köré szerveződött a találkozó. Többnyire a hajléktalanokat ért régi (családi) sérelmek,
traumák megértése és feldolgozása volt a cél, mert a beszélgetések alapján erre volt igény. Az aktuális témakörhöz
kapcsolódó bibliai idézetek felolvasásával, majd annak értelmezésével kezdődtek a találkozók. Ez után az ehhez
kapcsolódóan felmerült kérdéseket beszéltük meg, illetve aki akarta, az a saját élményeit, tapasztalatait is megoszthatta a
többiekkel. Sokszor igazán feltárulkozó és érzelmileg megrázó vallomásokat hallottunk.
A beszélgetések alkalmanként két órát vettek igénybe, 4-5 fő segítő foglalkozott a 10-12 fős csoporttal.
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