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Nappali Melegedő
Melegedőnk 2009 februárjától működik, engedélyezett férőhelyszáma 60 fő. Ez a szolgáltatás
forma az év minden napján elérhető 8-18 óra között. 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 még: 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. A szolgáltatás egyéni
szükségletekre alapozott, rövid és hosszabb távú ellátásokat kínál, amely nagymértékben épít a
kliensek aktív és felelős részvételére. A szolgáltatások biztosítása során alapvető szakmai kritérium,
hogy az ügyfélt szükséges támogatni a saját sorsa feletti felelősségének újraélésében, de nem helyes
megoldani helyette azokat a feladatokat, amelyekre ő maga is képes. Az önkéntességre és a segítő
programokra épülő ellátás rehabilitáló, re integráló hatása a nyitott, mindenki számára igénybe
vehető szolgáltatásokkal érhető el, mert az így kialakuló látogatói kör révén, indirekt módon
támogatható, kialakítható mindazon készség, viselkedés mely szükséges a korábbi, vagy a jelenleg
reálisan elérhető társadalmi környezetbe, lakhatási formába történő betagozódáshoz.
Szolgáltatásunkkal a 2020. évben átlagosan napi 76 rászorulót értünk el. A járványügyi
vészhelyzettel összefüggésben számos óvintézkedést kellett bevezetnünk ügyfeleink biztonsága
érdekében. Beléptetésnél kötelező elemmé vált az infekciókontroll, a kézfertőtlenítés, a gyanús
esetek gyorstesztelése (szerológiai, Ag) és pozitivitás esetén az egészségügyi szakellátásba
juttatásuk. A teljes intézményt naponta kétszer takarítottuk és fertőtlenítettük.

Szállásnyújtó szolgáltatásaink
Alapítványunk hajléktalan ellátásban érdekelt szállásnyújtó intézményei összesen 148+20
engedélyezett férőhellyel rendelkeznek. Mivel ügyfélkörünk szükségletei meglehetősen
szerteágazóak, így komplex beavatkozást igényelnek, ezért ezekhez igazodva igyekeztünk speciális
szolgáltatásokat, intézmény részlegeket megfogalmazni és létrehozni. Így szakmai program alapján
mutatkoznak eltérések az egyes ellátási egységek között. 55 férőhelyen Speciális Éjjeli
Menedékhelyet, 42 fő részére lábadozót, 26 védett és 25 rehabilitációs ágyat biztosítunk klienseink
részére.
A Menedékház Alapítvány 8-as épületében működik a Lábadozó és a Védett részleg. A korábbi
Szakmai Beszámolóktól eltérően, a részlegek sajátosságainak rövid ismertetése után, az egységek
szakmai munkájának bemutatása együtt történik – a 2020-as évben nem volt jelentős eltérés
működésükben.
Lábadozó
Olyan, egészségügyi szempontból rászoruló hajléktalan férfiak, nők és párok részére biztosít
elhelyezést, akik kórházi kezelés előtt állnak, valamint kórházból kikerülve a felépülési idejüket
töltik. Esetükben fontos elemként jelenik meg az egészségügyi állapotuk felméréséhez, szinten
tartásához, illetve javításához szükséges gyógyszeres terápiát felügyelő ápolói és orvosi személyzet.
24 órás szolgáltatás, 42 férőhellyel rendelkezik, melyből 35 konzorciumi finanszírozásból valósul
meg. Intézményrészlegünkön két szinten, 10 darab kis létszámú (zömében 3-4 fős) szoba található.
A részlegre való bekerülés folyamatát a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi
Centrumával és a mellérendelt Egészségügyi Diszpécserrel együttműködve végezzük. A bekerülés
feltétele a diszpécser részére elküldött részletes kórrajz, illetve ez kiegészült a 2020-as év folyamán
a kórházból való elbocsájtást megelőző 48 órán belüli, egymástól 24 órás különbséggel levett pcr
mintavétellel.
Védett részleg
Az épület első emeletén található részleg fő célja egy védett hely létrehozása volt a hajléktalanok
körében is hátrányosabb helyzetben lévő idősebb ügyfelek számára. Életkorukból, életútjukból és
egészségi állapotukból, illetve megfogyatkozott lehetőségeikből adódóan hosszabb távú,
intézményesített ellátás lehet számukra a cél (idősek otthona, szociális otthon, hajléktalanok
otthona, stb.).
Az elsősorban 60 évnél idősebb, önellátásra képes ügyfelek számára nyújtott ellátás elsődleges célja
az, hogy hosszú távú elhelyezést nyújtson a régóta az ellátórendszerben keringő, általában több
évtizedes hajléktalanmúlttal rendelkező ügyfeleknek, ezzel megteremtve számukra egy
kiszámítható, nagyobb biztonságot nyújtó intézményi elhelyezést.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy egyre nő azon ügyfeleink száma, akik
számára hiányzó betegségbelátásuk és mentális állapotukból kifolyólag lábadozószerű ellátást
nyújtottunk.
A részleg 26 férőhellyel működik, 7 darab, főleg 3-4 ágyas, további két darab páros szobával
rendelkezik.
A járványhelyzet miatt megváltozott működésünk
Mindkét részlegen a járvány szempontjából legveszélyeztetettebb (daganatos betegségekkel, tüdő-,
szív- és érrendszeri betegségekkel küzdő) ügyfelek élnek, így az év egészét a járvánnyal
kapcsolatos előkészületek, az új eljárásrendek kialakítása, illetve a zárt intézményként való
működés határozta meg.
Ügyfeleink védelme érdekében az év elején a zárt intézményként való működés mellett
döntöttünk. A későbbiekben részletezett elkülönítési rend kialakítása és megvalósítása mellett, az év
eleji előkészületek során próbáltunk minden olyan más részlegeinken szolgáltatást igénybe vevő
ügyfelünket a 8-as épületbe költöztetni, akik koruk vagy leromlott egészségügyi állapotuk miatt a
járvány szempontjából különösen veszélyeztetettek. Ez ebben az időszakban 7 ügyfelet érintett.
Azok számára, akik nem kívánták vállalni a zárt intézményi működéssel járó kötöttségeket, éjjeli
menedékhelyünkön tudtunk férőhelyet felajánlani – így két akkori lakónk munkahelyük
megtartásának érdekében átköltözött.
Március 8-án látogatási tilalom lépett életbe, március 15-én pedig kijárási és látogatási tilalom, ami
június 9-ig volt érvényben. Ebben a három hónapban 7 férőhelyvesztés történt: 5 esetben
házirendsértés (kijárási tilalom megsértése [4], az intézményen kívüli ügyintézéssel kapcsolatos
szabályok megsértése [1]) és 2 esetben az ügyfél saját kérésére szűnt meg jogviszonya. A kijárási
tilalmat megsértő lakóink számára a 7-es épületben (ekkor még nyitott intézményként) működő
éjjeli menedékhelyünkön tudtunk férőhelyet biztosítani.
A járványügyi intézkedések, illetve a zárt intézményként való működés miatt több olyan új feladat
jelent meg a működési rendünkben, amiket korábban nem, vagy csak elvétve végeztünk:
·
szigorodott a csomag-, postai küldemény-, pénzátvétel (felületfertőtlenítést követően további
24 órás „pihentetés”);
·

napi kétszeri testhőmérés;

·

elkülönítő működtetése;

·
továbbá meg kellett szerveznünk az ügyfeleink számára az intézménybe való áruk
beérkezését – többek között: élelmiszer, tisztálkodási szerek, ruhanemű, dohánytermékek, alkoholos
italok és szerencsejáték.
Az év során olyan új többletfeladatok hárultak az ügyeletet ellátó szociális asszisztensekre, illetve
az esetkezelést végző szociális munkás stábra is, amelyek az intézmény megváltozott működéséhez,
a szolgáltatások akadálymentes biztosításához voltak szükségesek – emiatt a szigorúan vehető

szociális munka kissé háttérbe szorult, kevesebb idő és lehetőség volt mind segítő beszélgetésre,
mind közösségi programokra.
Ügyfeleink többsége nem élt korábban zárt intézményben, így a stáb mellett számukra is sok
esetben újdonság volt a megváltozott működés, ez eltérő mértékben, de megviselte a
lakóközösséget. A feszültség csökkentése érdekében próbáltunk minél több szolgáltatást
hozzáférhetővé tenni az intézményen belül, emellett fontosnak tartottuk azt is, hogy a
lehetőségekhez mérten beszéljünk ügyfeleinkkel a járvány számadatairól és alakulásáról, illetve az
intézmény működésében tervezett változásokról.
Márciusban, az intézmény zárásával egy időben úgy döntöttünk, hogy az intézmény egész területén
engedélyezzük az alkoholfogyasztást. Az elmúlt években rendszeresen felmerülő téma volt
különböző szakmai megbeszéléseinken az, hogy miként tudnánk a hajléktalanellátó intézményeken
belüli több évtizedes látszólagos alkoholtilalmat újra gondolni, anélkül, hogy az intézményes
keretek, a házirend be nem tarthatóságához vezetnének. Célszerűnek tűnt bevezetni a házirend
módosítását az intézmény lezárással egy időben, hiszen ügyfeleink több mint fele különböző
súlyosságú alkoholbeteg, így függőségükkel kapcsolatos szükségleteikre is reagálnunk kellett
intézményi szinten.
Csupán néhány esetben volt szükség arra, hogy a berendelt alkoholmennyiséget korlátozzuk,
bizonyos esetekben a megrendelt alkoholt adagoljuk. A júniusi nyitást követően sem tértünk vissza
korábbi házirendünkhöz, továbbra is lehetett alkoholt behozni és fogyasztani az intézményben,
néhány eset kivételével akkor is működőképes maradt az új rendszer, amikor az intézmény nem volt
jelen olyan mennyiséget kontrolláló tényezőként, mint a kijárási tilalom időszaka alatt.
A heti négyszeri bevásárlás (kétszeri élelmiszer és tisztálkodási szer, illetve kétszeri alkohol és
dohányárú, továbbá szerencsejáték) megszervezése, a bevásárló listák kezelése, a vásárlás
folyamata, illetve annak kiosztása főként az intézményben minden munkanap jelenlévő szociális
munkások rendszeres feladatává vált. Egyrészt úgy véltük, hogy nem lehet tovább terhelni az
ügyeletet ellátó szociális asszisztenseket ezeknek a plusz feladatoknak az ellátásával, másrészt
célszerűbbnek tűnt, ha az ilyen típusú szolgáltatásnyújtás a két részlegen dolgozó szociális
munkások feladataként, az ügyeleti rendtől kissé elkülönülve jelenik meg az intézményben.
A zárt intézményként való működésre való átállással jelentős mértékben megnőttek az
ügyintézéshez, az orvosi időpontokra való szállítással kapcsolatos feladataink, aminek
megszervezése és lebonyolítása sok esetben komoly terhet jelentett a szállítást végző kollégákra
nézve. Minden ügyfelünket, minden esetben szállítottuk az intézményen kívüli teendőik
(egészségügyi vizsgálat, jövedelem felvétel, egyéb ügyintézés) elvégzése érdekében – ez a
tevékenység korábban rendszerint csak olyan ügyfél esetében jelent meg feladatként, aki
mozgásában akadályozott, vagy egyéb szempontból segítséget igényel (demens, pszichiátriai beteg,
stb.).
Minden esetben megpróbáltuk ügyfeleinket kísérni az intézményen kívül töltött idejük során, annak
érdekében, hogy a megfertőződés kockázatát minimalizálni tudjuk, azonban a rendszeres
egészségügyi kontrollok, kivizsgálások, illetve egyéb ügyintézések több, mint 50 lakó esetében
időnként azt is eredményezték, hogy néhány esetben ügyfeleinket csak szállítani tudtuk, kísérőként

nem tudtunk jelen lenni egyéb kötelezettség, feladat miatt. A szabályaink (maszk- és kesztyűviselés,
a kivizsgálás/ügyintézés helyszínét nem hagyhatja el, nincsen semmilyen pénz-, illetve árumozgás)
többszöri ismertetése, átbeszélése ellenére is sajnálatos módon néhány alkalommal azt tapasztaltuk,
hogy ha ügyfeleinket egyedül hagyjuk, akkor ezeket a szabályokat nem tartják be – ez 4 alkalommal
fordult elő. Az összes esetben két hetes elkülönítést, illetve megfigyelést követően költözhettek
vissza korábbi férőhelyükre.
Fontosnak tartottuk azt, hogy a lehető legkevesebb emberrel legyen kapcsolata ügyfeleinknek, így
amellett, hogy a lehető legtöbb szolgáltatást próbáltuk beemelni az intézménybe, meg kellett
oldanunk a ház takarítását is. Korábban az éjjeli menedékhelyen lakó rehabilitációs
foglalkoztatásban résztvevő ügyfelek takarították az épület közös helyiségeit, azonban a lezárással
egy időben ezt a feladatot átvették a 8-as épületben lakó szintén rehabilitációs foglalkoztatásban
résztvevő ügyfelek.
A járvány számadatainak folyamatos csökkenése miatt indokolttá vált, hogy enyhítsünk az
intézmény működésének szabályain. A három hónapos bezártság nem okozott különösebb
fennakadást az intézmény működésében, azonban mivel már ekkor számolni lehetett a vírus
második hullámával, így arra felkészülvén szükséges volt egy olyan átmeneti időszak beiktatása,
amikor kissé visszatérünk a korábban megszokott működési rendünkhöz. A június 8-án megtartott
lakógyűlésünkön az ügyfeleink jelentős többséggel a nyitás mellett döntöttek, így június 9-én
részben visszaálltunk korábbi működésünkre: mivel szabaddá vált a ki-, illetve bejárás az
intézménybe, így megszűntek a bevásárlások; csökkent az ügyfél szállítások száma; visszatért a
korábban megszokott intézménytakarítási rend; megnőtt a külső közösségi programok száma.
A nyár folyamán, a tavaszi időszakhoz hasonlóan, 7, korábban a 7-es épületben lakó ügyfelünk
költözött be lábadozó vagy védett részlegünkre, akiket a járvány szempontjából veszélyeztetettnek
gondoltunk koruk vagy egészségügyi állapotuk alapján.
Az újabb lezárásra való előkészületként átköltözött épületünkbe az éjjeli menedékhelyünkről
további 4 fő, akik a rehabilitációs foglalkoztatásban vettek részt, megkönnyítendő a takarítási és
egyéb munkafeladatokat.
A nyári időszakban az egész évhez viszonyítva történt meg az intézménybe költözések több, mint
fele (36). Ez a magas arány részben a fentebb említett intézményen belüli költözésekből, részben az
Izolációs részlegről való átköltözésekből, illetve együttműködő szervezetek, főleg lábadozókból
érkező ügyfelek beköltözéséből tevődik össze.
A második hullámhoz közeledve, szeptember 1.-én látogatási tilalom és szeptember 6.-tól kijárási
és látogatási tilalom lépett életbe. Működési rendünk nagyrészt ugyanaz volt, mint a tavaszi
zárásunk idején, kisebb módosításokat eszközöltünk a bevásárlás rendjét illetően.
December 3-án az esti rutin testhőmérés során egyik lakónknál lázat állapítottunk meg, így a
kiérkező Országos Mentőszolgálat munkatársai antigén gyorstesztet végeztek, mely pozitív
eredményt mutatott, ezért protokollunknak megfelelően a szobatársak elkülönítőbe kerültek. Az
elkövetkező napokban antigén gyorsteszttel kontaktkutatást végeztünk, aminek során újabb 6
pozitív ügyfelet találtunk, továbbá kettő korábban, más ok miatt egészségügyi intézménybe került

ügyfelünknél is pozitív lett a PCR mintavétel. Emiatt az intézményben jelenlévő kollégák számát a
működést még nem akadályozó mértékben minimalizáltuk, nyújtott szolgáltatásaink számát
csökkentettük, orvosi rendelésünket online módon tartottuk meg. Növeltük a testhőmérések számát,
illetve a földszintet és az emeletet elkülönítettük az átfertőzés esélyének csökkentése végett.
A 11. kerületi Nemzeti Népegészségügyi Központtól sikerült hozzájutnunk PCR tesztekhez,
azonban a mintavétel lebonyolításában nem kaptunk segítséget, így intézményünk munkatársai
tesztelték az egész lakóközösséget és a stábot december 11-én, aminek során újabb 6 lakónk
bizonyult pozitívnak, egy esetben kétes eredmény született, emellett egy stábtagnál is kimutatásra
került a vírus. Szoba karantén lépett életbe, a közösségi tereket bezártuk annak érdekében, hogy
minél kevesebb kontaktus lehessen ügyfeleink között; a gyógyszereket, az élelmet, illetve a lakók
számára vásárolt árukat szobánként osztottuk. Minden szobatársat, lehetséges kontaktot újra
teszteltünk Ág gyorstesztekkel, újabb megbetegedéseket nem találtunk.
December 23-án újabb, teljes intézményi PCR tesztelést végeztünk, amelynek során két lakónk
bizonyult pozitívnak. Szoros kontaktjaik elkülönítése után, december 25-én megszüntetésre került a
szoba karantén, január 4.-én pedig a két szint elkülönítése. Újabb megbetegedést kontaktkutatásaink
során nem találtunk.
Minden olyan ügyfelünk, akinél kimutatásra került a vírus egészségügyi intézménybe került,
legtöbbjük tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel esett át a betegségen, sajnos azonban egy lakónk
életét vesztette.

Az elkülönítés rendje
Az év első hónapjai során, a járványra való előkészületek részeként került kialakításra a 8-as épület
egy jól elszeparálható részén – külön vizesblokkal, konyhával, illetve bejárattal – az elkülönítő,
eleinte 16 férőhellyel. Az izolációra használt szobák nagyrészt lakottak voltak, emiatt intézményen
belüli költöztetésekre került sor.
Az elkülönítő részleg célja az intézményünkbe a kórházakból visszatérő ügyfeleink járványügyi
elkülönítése, hiszen ebben az időszakban a járványterjedés szempontjából leginkább az
egészségügyi intézmények számítottak gócpontnak. A bekerülés protokollja két negatív PCR teszt,
illetve az intézmény általi betegszállítás volt – ezzel is a megfertőződés kockázatát próbáltuk
csökkenteni. A kórházból való visszatérést követően jellemzően további 14 napos szorosabb
megfigyelést alkalmaztunk ezen ügyfelek esetében, a 2 hét elteltével tudtak korábbi férőhelyükre
visszaköltözni.
A tavaszi időszakban néhány esetben kontaktszobaként is használnunk kellett az elkülönítőt –
gyanús eset szobatársainak izolálására, ezek az esetek később egészségügyi intézményben elvégzett
tesztek alapján minden esetben negatívnak minősültek.
Csak saját ügyfeleink részére vállaltunk elkülönítést, ügyfélkörünk veszélyeztetettsége és a
járványhelyzet miatti megnövekedett intézményműködtetési feladatok mellé nem tudtunk és nem is
szándékoztunk további kockázatokat vállalni.

Az intézmény júniusi „nyitását” követően az elkülönítő befogadóképességét 8 főre csökkentettük,
ezt egyrészt a járvány számadatainak javulása, másrészt az Izolációs részleg létrejötte miatti
tehermentesítés, harmadrészt megnövekedett ügyfélszámunk indokolta (13 beköltözés történt a
hónap során).
Az év második felében a kórházból visszatérő ügyfeleink járványügyi elkülönítésére a 7-es
épületben működő Izolációs részleget vettük igénybe, a 8-as épületben található elkülönítőt gyanús
eset kontaktjainak elkülönítésére használtuk.
Közösségi programok
A 2020-as év során kevésbé hangsúlyosan jelennek meg a közösségi programok az intézmény
működésében, mint a korábbi években – egyrészt a bent élő lakók számára a stáb, illetve a külső
szakemberek jelentették a legnagyobb kockázatot fertőzés szempontjából, így próbáltuk
minimalizálni a lakótérben, illetve a lakókkal töltött közös zárt térben való tartózkodást, ami nagy
mértékben leszűkítette a lehetséges közösségi programokat; másrészt az új típusú működés sok időt
és energiát elvett a stáb tagjaitól.
Programjaink főleg az év eleji, illetve a nyári időszakban működtek, a tavaszi és év végi időszakban
korlátozottabb számban volt lehetőségünk megtartásukra.
Feszültségcsökkentő és relaxációs csoport
A foglalkozás célja a közösségépítésen túl a testi-lelki egészség megőrzése, javítása. A légző
gyakorlatok és a test átmozgatása a pszichikai tehermentesítést, valamint a vérkeringés és az agy
oxigénellátásának serkentését célozzák. A vizualizációval végzett relaxációs gyakorlatok az
idegrendszer stabilitását, valamint az immunrendszer megerősítését támogatják.
A gyakorlatok elvégzésén túl a csoport tagjai megélhetnek egy bizalmon alapuló közösségi teret,
ahol lehetőségük van megosztani a csoport tagjaival érzelmeiket, aktuális nehézségeiket.
Séta- és tornacsoport
A tavaszi, illetve az őszi időszakban működtek főként a „sétacsoportok”, céljuk a bezártság
érzetének csökkentése, illetve a kötetlen, nem bekeretezett idő közös eltöltése.
A tornacsoportok a könnyen elsajátítható átmozgató, illetve bemelegítő gyakorlatokból épülnek fel,
céljuk a testérzet, a szem-kéz koordináció és az egyensúly fejlesztése, továbbá a feszültségoldás.
Gyógytorna
Február végétől van jelen intézményünkben a gyógytornász, aki heti rendszerességgel, 4 órában tart
egyéni és csoportos foglalkozásokat ügyfeleink számára. A program teljes kihasználtsággal
működik, főleg csonttörés után felépülő, neuropátiás, illetve egyéb mozgásszervi betegségekkel
rendelkező ügyfeleink veszik igénybe a szolgáltatást.
Filmklub
Heti rendszerességgel megtartott program, amin a lakók által kiválasztott, főleg klasszikus
vígjátékok kerülnek vetítésre.

Imacsoport
A lakók által megfogalmazott szükségletekre reagálva jött létre, amelynek célja a felekezettől és
vallási hovatartozástól független hit közösségi gyakorlása. A foglalkozások során a résztvevők
beszélhetnek sérelmeikről, félelmeikről egy olyan bizalmi alapokon nyugvó kis létszámú
közösségben, ahol elfogadásra, illetve megerősítésre találhatnak közös értékítéleteik, hasonló
hitrendszerük következtében.

Izolációs részleg

A program
2020 márciusában megnyitottuk izolációs részlegünket, amelyet rugalmasan, a megjelenő
igényekhez igazítva alakítottunk. A kezdeti időszakban főként saját igényeink ellátására elég
kapacitás állt rendelkezésre, ezért a Covid gyanús eseteink szoros kontaktjainak elkülönítésére vagy
a kórházból visszatérő betegek megfigyelő izolálására használtuk. Késő nyáron együttműködésbe
léptünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, specializálódva a kórházból érkező betegek 14 napos
elkülönítésére. Ezt a szolgáltatásunkat decembertől megnyitottuk más intézmények ügyfelei
számára is, hiszen külön nappali személyzettel kezdett el működni részlegünk: egy ápoló heti 5 nap
8 órában a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által, illetve egy ügyeletes minden nap 12 órában a
Menhely Alapítvány finanszírozásával. Részlegünk saját bejáratú, külön épületszárnyban
helyezkedik el, ahol 4 fős, tágas szobákban, időben differenciáltan helyezzük el ügyfeleinket, így
elkerülve egy-egy ember indokolatlan beragadását.
Az Izoláció elsődleges célja az egészségügyi intézményekből a hajléktalan ellátórendszer
különböző

típusú

intézményeiben

elhelyezni

kívánt

ügyfelek

10-14
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elkülönítő

megfigyelésének biztosítása, az intézmények közötti biztonságos átjárhatóság feltételeinek
megteremtése. Ezért részlegünk flexibilisen alakítható, amennyiben a járványügyi helyzet
megkívánja, könnyen profilt tudunk váltani pl.: egy túlterhelt egészségügyi rendszer esetén
tünetmentes pozitív hajléktalan személyek elhelyezése is megoldható.
A szolgáltatás koedukált és térítésmentes, összesen 20 fő befogadására alkalmas. Az intézményben
élők részére napi kétszeri meleg étel áll rendelkezésre a Baptista Szeretetszolgálat Népkonyhája és a
Rászorulókat Támogató Operatív Programtámogatásával, ezen felül a Budapest Bike Maffia
segítségével eseti adományok által reggeli biztosított. Az intézményben nappal 1 fő ügyeletes 12
órában lát el szolgálatot a hét minden napján,továbbá 1 fő ápoló van jelen heti 5 nap, 8 órában.

Éjszaka az éjjeli menedékhely dolgozója lát el készenléti ügyeletet. Mivel potenciálisan
fertőzőbetegek elhelyezéséről gondoskodik az intézmény, egy speciálisan kialakított eljárásrend
mentén működik, amelyet tapasztalataink és az aktuális járványügyi intézkedések mentén lett
kialakítva.
Annak ellenére, hogy az ügyfelek meghatározott, viszonylag rövid időt töltenek az izolációs
részlegen, fontos mentális jólétük nyomon követése, megőrzése, hiszen amúgy is terhelt
pszichéjüket tovább nehezíti a bezártság, a bizonytalanság, a korlátozottság. Ezért az intézmény
pszichológusa az esetek által megkívánt óraszámban végez segítőbeszélgetéseket, szervez különféle
mentálhigiénés

foglalkozásokat

(mozgásos,

kreatívalkalmakat)

a

járványügyi

kockázatok

figyelembevételével.
Az elhelyezést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egészségügyi Centrumának Főorvosa rendeli el
az Egészségügyi Diszpécser által összegyűjtött adatok megismerését és mérlegelését követően az
intézményvezetővel közösen. Fontos szempont, hogy a továbblépés lehetséges irányai is
körvonalazódjanak. A részlegre való felvétel és szállítás akkor valósulhat meg, ha az ügyfél
rendelkezik zárójelentéssel, amennyiben gyógyszeres terápiát írtak elő receptekkel, szükség esetén
szakorvosi javaslattal és 2 negatív Covid-19 PCR teszttel, melyet 48 óra különbséggel, a másodikat
az elbocsátást megelőző 24 órában végeztek el. A betegszállításról a felvételt követően Magyar
Máltai Szeretetszolgálat vagy a Menedékház Alapítvány betegszállítója gondoskodik.
Egy személy körülbelül 10-14 napot tölt el az Alapítványnál. Amennyiben ezen időszak alatt nem
merül fel az intézményrészlegen pozitív eset és az érintett nem mutat tüneteket, a megfigyelése
lezárul és elhelyezésre kerül a számára korábban kijelölt intézményben.
Sikerek
Izolációs részlegünk indulása óta közel 80 személyt látott el, így jelentősen hozzájárult az
egészségügyi és szociális intézmények közötti biztonságos elhelyezés megvalósításához.

Kihívások
Az aktuális járványhelyzetre reagáló részlegként számos kihívással szembesültünk az elmúlt
időszakban. Ezek egy része egészségügyi jellegű, hiszen kórházból kikerülő, számos különböző
fajta betegséggel érkező emberek megfigyelését vállaltuk, akik sokszor, nem Covid fertőzés miatt is
rosszul lehetnek, amire gyors, határozott reakcióra van szükség. Mivel éjszaka csak készenléti

ügyelet működik, vészcsengőt szereltünk fel a részlegre, amin azonnal tudnak jelezni ügyfeleink, ha
szükséges.
Másfelől az intézmény mindennapjait általában érintő kihívásokkal találtuk szemben magunkat.
Potenciálisan fertőző emberekkel dolgozunk, ezért a védőfelszerelés használata kiemelten fontos,
emellett speciális szabályokat hoztunk létre, amelyek a járványügyi előírások betartását célozzák
meg. Lakóink figyelmét folyamatosan fel kell hívnunk ezen szabályok betartására (pl.:
maszkviselés), amit igyekszünk kihelyezett plakátokkal megtámogatni.
Ritkán, de előfordult, hogy valaki nem bírta a bezártságot és idő előtt távozni szeretett volna. Ezen
esetekben igyekeztünk feltárni a távozás motivációját, explorálni a megtartás lehetőségeit.
Amennyiben nem sikerült meggyőznünk a klienst a maradásról, a krízisszállók elérhetőségeiről
tájékoztattuk.
A részlegen több alkalommal találkoztunk pozitív esettel, változatos intenzitású rosszullétekkel,
történt sikertelen újraélesztés is. Az ezekkel a helyzetekkel járó stressz élmény munkatársainkra is
hatással lehet, ezért, amennyiben valaki igényli, az Alapítvány biztosít mentálhigiénés támogatást
dolgozói számára.

Rehabilitációs részleg
A Komplex Rehabilitációs Program megvalósulási helye a Menedékház Alapítvány éjjeli
menedékhelye. A program 20 erre elkülönített férőhelyen, kis létszámú szobákban (4-5 fő/ szoba)
lát el vegyesen nőket és férfiakat. A programba kerülés elsődleges feltétele az éjjeli menedékhely
igénybe vétele. Komplex foglalkoztató programunk minden esetben lakhatással egybekötött. Ezen
kívül a bekerülést megelőzi egy interjú, mely során felmérjük a jelentkező fizikai, mentális
állapotát, szociális helyzetét, készségeit. Ez után team dönt a bekerülésről. Célcsoportunk azok a
jellemzően hosszabb ideje közterületen, alacsony küszöbű szálláshelyeken élő hajléktalan emberek,
akik valamilyen okból kifolyólag az elsődleges munkaerőpiacon hátrányt szenvednek, de
megvannak az alapvető készségeik a munkavégzéshez és az együttműködéshez. Foglalkoztatunk
mozgássérült, szenvedélybeteg, vagy akár demens ügyfelet is, amennyiben sikerül számára
megfelelő munkafeladatot találni és úgy látjuk, hogy számára fejlődési lehetőséget kínál a
programban való részvétel.
-

A program szolgáltatásai négy csoportra különíthetőek el:
munkaterápiás foglalkoztatás
mentálhigiénés gondozás
közösségi szociális munka
egészségügyi és szociális esetkezelés

A foglalkoztatás megvalósulásában együttműködő partnereink a Magyar Máltai szeretetszolgálat
közfoglalkoztatási Programja, illetve a Budapest Esély Nonprofit Kft. közfoglalkoztatási és
fejlesztő foglalkoztatási programjai. Partnereinkkel együttműködve, de önálló foglalkoztatási
projektként működünk. Ez azt jelenti, hogy a foglalkoztatás szervezése saját hatáskörben történik, a
program rendelkezik munkafelügyelővel, akinek napi feladata a munka kiosztása, koordinálása,
ellenőrzése.
A mentálhigiénés gondozást egy főállású mentálhigiénés szakember végzi, illetve koordinálja a
külső mentálhigiénés szakemberek munkáját. Feladata a programtagok általános mentális
állapotának nyomon követése és az igényeik, szükségleteik mentén egyéni, vagy csoportos
foglalkozások szervezése, tartása.
A közösségi szociális munka a Menedékház Alapítvány többi részlegével részben integráltan
működik. Fontos számunkra, hogy a program résztvevői a helyi lakóközösséggel jó kapcsolatban,
velük együttműködve végezze munkáját, ezt igyekszünk közös eseményeken erősíteni. Ugyanakkor
a programban résztvevők saját identitásának kialakulása, csapatként való működésének elősegítése
érdekében külön eseményeket is szervezünk számukra.
Mivel célcsoportunk jellemzően idősebb és/ vagy egészségkárosodott, hosszú ideje
hajléktalanságban élő ember, fontosnak tartjuk egészségügy állapotuk alapos feltérképezését és
monitorozását. Ez a foglalkoztatás szempontjából is nagy jelentőséggel bír, kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy ügyfeleink milyen típusú munkát tudnak elvégezni és fizikailag mennyire
terhelhetők.
A fentieken túl lakóink számára biztosított a 24 órás bent maradás, napi kétszeri meleg étkezés,
valamint főzési, tisztálkodási, mosási lehetőség a nappali melegedőnkben.

Szolgáltatások:

Munkaterápia:
Intézményünkben működő Komplex Rehabilitációs Program egyik fontos lába a terápiás célzatú
munka végzés. A programtagok, egyéni képességeiket szem előtt tartva, különböző munkákat
végeznek. Idén félállásban alkalmazunk munkavezetőt, aki ismerteti, koordinálja és amennyiben
szükséges segíti a napi feladatokat. Szorosan együttműködik a szociális és mentálhigiénés munkát
végző kollégákkal. Visszajelez a munkavégzésről, az egyes programtagok hozzáállásáról,
teherbírásáról, ezzel segítve, hogy mindenkinek a képességeihez mérve igazítsuk a feladatokat.
A tavasszal kialakult vírushelyzet miatt beszűkültek a lehetőségek és átmenetileg szüneteltetni
kényszerültünk olyan külső, az intézményen kívüli feladatokat, mint az állatmenhely és a sorstárs
utcai segítő program. A programtagok ezen időszak alatt leginkább ház körüli és kertészeti
feladatokat
láttak
el.
Takarítás:
Az intézmény közös használatú területeinek takarítása a programtagok feladatává vált, korábban
ezt egy erre a célra szerződtetett takarítónő végezte. A programtagok takarítják naponta kétszer az
intézmény közös használatú helységeit (mosdó, fürdő, konyha, TV-szoba, folyosó), valamint
kiemelten fontos fertőtlenítést végeznek a gyakran használatban lévő berendezéseken (ajtókilincs,
mikrohullámú
sütő,
asztalok
és
székek).
Szemétszedés:
Ide tartozik az épületek körül, illetve a telephelyen és annak közvetlen környezetében történő
szemétszedés, elősegítik a saját életterük megbecsülését. A pandémia első hulláma idején ezt sem
csináltuk, később a járványügyi szabályoknak megfelelően, maszkban, gumikesztyűben újra indult,
heti két alkalommal. A szemétszedés kiemelten fontos, hiszen csökkenti a telephelyen dolgozó,
tanuló, illetve a környékbeli lakók szemében a hajléktalansággal szembeni előítéleteket.
Recepció:
Valamint bevezetésre került a recepció és portaszolgálat, melyben a programtagok az ügyeletes
szociális munkásoknak segítenek a tisztálkodó szerek kiadásában és a mosások lebonyolításában.
Ezzel csökkentettük az esetleges vírusátadás lehetőségét. A recepció működtetése fontos azon
ügyfelek foglalkoztatása céljából, akiknek egészségügyi állapota nem teszi lehetővé a nehezebb
fizikai munkát. Számukra itt ülőmunkát tudunk kínálni. A járvány ideje alatt további fontos
hozadéka volt, hogy a túlterhelt ügyeletes szociális segítők munkáját nagymértékben tudták segíteni
a recepcióra beosztott programtagok.

Kertészkedés:
A tavaszi bizonytalan helyzet miatt kicsit megkésve de elindultak a kertészeti munkálatok. Állandó
felügyelettel és kertészeti szakemberek bevonásával, a programtagok kialakították a kerti ágyásokat.
Adományba kaptunk sok paradicsom és paprika palántát, melyeket elültetve, féltő gondoskodással
neveltek. Az idei évben sikerült kutat fúratni és az így nyert vízzel megoldani a haszonnövények
öntözését. A kertben a növénytermesztés teljesen vegyszermentesen, úgynevezett permakultúrás
gazdálkodás keretében valósul meg. Az így termelt zöldségeket a programtagok, illetve az
intézmény lakói fogyasztották el. Többször készítettünk bográcsban lecsót, ami minden alkalommal
egy jó hangulatú közösségi élmény volt, amelyből mindenki kivette a részét. Az a tapasztalatunk,
hogy a kerti munkák és a növénytermesztés jó hatással van a programtagok mentális és fizikai
állapotára. A kert, mint olyan, tavasztól őszig állandó elfoglaltságot biztosít és figyelmet igényel,
ezáltal segítve a résztvevők szociális készségeinek javítását. Amikor nincs termesztési szezon, a
telek akkor sincs magára hagyva, heti rendszerességgel járunk ki kisebb fenntartási munkák
végzésére.
A kerttel kapcsolatos terveink között szerepel az állattartás. Szeretnénk baromfit, nyulat, kecskét
tartani. Elsősorban nem fogyasztási céllal, hanem erősítve programtagjainkban a felelősség érzetét.
Valamint terveink között szerepel a csepegtetéses öntöző rendszer kialakítása. Hosszabb távú
célunk az kertben megtermelt zöldségek szociális szövetkezetben történő értékesítése, az így
keletkezett haszon visszafogatása a program fejlesztésére. Szeretnénk a lehetőségeinket bővíteni
egy szövő, varró, szitanyomó műhely kialakításával.
Sorstárs-segítés:
Sajnos a Covid19 pandémia okozta járványügyi veszélyhelyzet miatt ezt a programelemet csak
2020. márciusáig tudtuk működtetni. Ez idő alatt heti egy alkalommal három főt tudott kísérni két
szociális munkás utcai karitatív szolgálatot teljesíteni Budapest frekventált helyein. Az alkalmakat
minden esetben egy beszélgetés követte, mely során közösen dolgoztuk fel a tapasztalatokat. Ez
nagyban segíti ügyfeleink hajléktalansággal kapcsolatos trauma feldolgozását, hiszen ők maguk is
többnyire megéltek hasonló helyzeteket. A helyszíneket autóval közelítettük meg és jellemzően
meleg ruházatot, takarót, élelmiszert osztottunk a rászorulóknak. A diszpécserszolgálattal
együttműködve dolgoztunk, jeleztük számukra a felkeresett területeket és leírást készítettünk arról,
hogy kikkel találkoztunk és milyen információt, szolgáltatást nyújtottunk számukra. A
programtagok többsége nagyon szereti ezt a feladatot, jó érzés számukra, hogy ők is segíthetnek
valakinek, ezért amint újra biztonságosan végezhető ez a feladat, a krízisidőszakokban újra végezni
fogjuk. További együttműködő partnerünk volt ebben a Bike Maffia, akik vitaminkészítményekkel
és szendvicsekkel támogatták munkánkat.
Állatmenhely:
Az állatmenhelyeken való önkéntes segítő munkánkat szintén akadályozta a járványügyi helyzet. Itt
2020. januárjától március közepéig láttunk el szolgálatot. Hetente egyszer 3-5 fő programtag, illetve
2 fő szociális munkás ment el a Zöld Sziget Állatmenhelyre. Felváltva látogattuk a kutyamenhelyet
és a nagytestű állatok menhelyét. Nyáron sikerült még részt vennünk egy közösségi eseményen,
ahol önkéntesekkel festettük ki a kutyamenhely kenneljeit. Programtagjaink számára ez a
legvonzóbb munkalehetőség, nagyon jó hatással vannak rájuk az állatok, ezért terveink közt
szerepel saját állatok beszerzése is. Illetve amint a járványügyi intézkedések engedik, újra
szeretnénk rendszeresen látogatni a menhelyeket. Rengeteg élményt tudtunk itt szerezni és jó
kapcsolat alakult ki programtagjaink és a menhely üzemeltetői között. A nyári egyszeri önkéntes
alkalom során régi ismerősként tudták üdvözölni egymást. Ez a fajta elfogadás, elismerés a
külvilág, a társadalom képviselői részéről nagyon jól esik lakóink számára, önérzetüket,

magabiztosságukat erősíti. Ugyanakkor az állatokról való gondoskodás jó hatással van hangulatukra
és növeli kompetenciaérzetüket is.

Mentálhigiénés gondozás:
Rehabilitációs programunkban 1 fő pszichológus dolgozott, aki egyéni-és csoportos formákban
nyújt mentálhigiénés gondozást ügyfeleink számára.
Az egyéni konzultációk során egy bizalmi légkör kialakítása volt a cél, amelyben lakóink szabadon
beszélhetnek önmagukról, érzéseikről, emellett pedig felfedezhetnek és elsajátíthatnak olyan
eszközöket (pl.: feszültség levezetés, asszertív kommunikáció), amelyek mindennapjaikban hasznos
támogatásnak bizonyulhatnak. Számos női ügyfelünknél felmerült az anyaság régmúlt élménye, a
családi kapcsolatok nehézségei vagy hiánya, a belső vágyak az újrakapcsolódásra. Ebben az évben
erősebben megjelent az alkohol dependencia is, mint a kliensek által megfogalmazott probléma,
amely kapcsán főként a pszicho edukáció és a belső erőforrások keresése került előtérbe. A
konzultációkra körülbelül 2-3 hetente került sor az ügyfelek igényeihez szabva.
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csoportfoglalkozások. Tapasztaltuk, hogy számos ügyfelünk átélt olyan veszteséget, amely a
jelenben is elakadást jelent számára, ezért egy gyásztanácsadót is bevonva létrejött egy 10 alkalmas
veszteség feldolgozó csoport. Habár a kezdeti szándék egy konkrét személy elvesztése felett érzett
gyász megsegítése volt, hamar kirajzolódott az igény egy általánosabb megküzdést támogató
közösség kialakítására. A csoportalkalmak nagyobb része a pandémia miatt félig digitális térbe
kerültek át, amelyek során intézményünk pszichológusa személyesen, a gyásztanácsadó online
kereteken belül vett részt. A csoporttagok könnyen elmélyültek a feladatokban, feltárulkoztak, aktív
tagként voltak jelent, azonban számos esetben nehezen tudtak egymásra adekvátan reagálni,
változatosan kifejezni érzéseiket. Ezeket figyelembe véve non-verbális eszközökkel létrehozott
alkotások mentén igyekeztünk tudatosítani a megjelent érzéseket, gondolatokat, hogy csoportként,
egymást megértve, közösséget formálva segítsünk megküzdeni a megélt fájdalommal. A 10 alkalom
végére ügyfeleink érzelmi artikulációja javult, önismeretük növekedett, elkezdték felfedezni belső
erőforrásaikat. Mivel lakóink részéről is igény támadt a folytatásra, 2020.októberében egy új,
erőforrás csoport alakult, ahol a hangsúlyt a hajléktalanná váláshoz fűződő veszteségek, az
idősödéssel járó egzisztenciális kérdések és belső erőforrásaink feltárása kapták. Ez a csoport
jelenleg is folyamatban van a járványügyi helyzet folyamatos követése, mérlegelése mellett.

A Covid-19 okozta intézménylezárás, a különböző korlátozások, a felmerülő bizonytalanságok
mind negatív hatással voltak ügyfeleink mentális egészségére, amit változatos, kis létszámú
foglalkozásokkal igyekeztünk enyhíteni, a járványügyi szabályokat betartva. Elindult a heti
rendszerességű relaxációs csoport, amelynek célja a külvilág zajainak kizárása, a belső
feszültségek megtalálása és kivezetése volt irányított relaxációval, könnyű fizikai aktivitással.
Továbbá hetente egyszer zenés tornát vezettünk be, amely megteremtette a rendszeres fizikai
aktivitást ügyfeleink éltében is, amellett, hogy pozitívan megalapozta lakóink aznapi hangulatát. A
stressz levezetés mellett a motoros és vizuális készségek fejlesztése is központi elemmé vált az
élményfestés által, mindamellett, hogy önbizalom növelő, közösség-és értékteremtő hatással bírt.
Ügyfeleink élményeire, emlékeire, preferenciáira építve létrejött a zenés foglalkozás, ahol
kezdetben visszanyúltunk a mindenki által ismerthez, a gyökerekhez, tehát népdalokat tanultunk
meg, azokat átformáltuk saját képünkre, majd pár alkalmas ritmusfejlesztés után ütős hangszereket
felhasználva megteremtettük a dalok kíséretét is. Az együtt zenélés, éneklés nagy koncentrációt,
egymásra figyelést igényel, miközben felszabadít, örömteli hangulatot teremt, lehetőséget ad a
játékra. Alkalomról alkalomra is meglepő fejlődést érzékeltünk ügyfeleinken, akik egyre
magabiztosabban hallatták hangjukat, vagy hangszerüket, szabadidejükben is gyakoroltak, tehát
szívesen dolgoztak a fejlődésért, megküzdve a felmerülő nehézségekkel. Ezen felül, látva a női
programtagok számának növekedését, elindítottunk egy kötetlen női kört, amelynek célja a
kikapcsolódás, a nőket érintő témák feldolgozása, a közös időtöltés, közösségformálás. A
gondolatok szabad áramlása mellett elgondolkodtató videók, olvasmányok is megjelentek, amelyek
elősegítették a résztvevők önreflexióját, a sorstársak felismerését, ezáltal megerősíthették a
valahova tartozás érzését.
Az elmúlt évben a Covid-19 világjárvány sok nehézséggel állított minket szembe, ami
programunkat is erősen érintette. Az intézményi biztonságos működés érdekében az Alapítványnál
dolgozók, így a rehabilitációs programunkkal foglalkozó munkatársaink feladati is változtak,
növekedtek, ami – főleg a kezdeti időszakban – megnehezítette a különféle mentálhigiénés
programok korábbi lendületének, dinamikájának fenntartását. Azonban az idő előre haladtával,
ahogy a teendők átláthatóvá váltak, ismét lehetőségünk nyílt több figyelmet szentelni ennek a
programlábunknak.
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bizonytalanságok miatt megélt szorongásának – és az ezt mérsékelni próbáló maladaptív
megküzdési stratégiák – enyhítése, amire válaszként igyekeztünk változatos lehetőségeket kínálni,
hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő aktivitást.

Addiktológiai csoport
A korábbi terveinknek megfelelően 2020-ban elindult az Addiktológiai csoport. A foglalkozások
kéthetente kerülnek megrendezésre, két órás időtartamban. Középen tartunk egy tíz perces szünetet.
A csoport kettős vezetéssel működik egy Addiktológiai konzultáns részvételével. A csoport állandó
összetételű, de rugalmas és nyitott új tagok befogadására is. A létszám tíz fő körüli, néha
előfordulnak hiányzók, és sajnálatos módon történt egy haláleset is. Az ügyfél halálát a hosszú ideje
történő nagy mennyiségű alkohol fogyasztás okozta járulékos megbetegedések okozták. Ez is
alátámasztja a szolgáltatás szükségességét. Úgy érezzük, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk és
az a célunk, hogy megelőzzük a további hasonló eseményeket.
A csoporttagok mind érintettek alkoholhasználatban és az alkohol okozta problémákban. Néhányan
közülük alkoholistának vallják magukat, mások elismerik, hogy vannak az alkoholfogyasztással
kapcsolatos nehézségeik és van köztük, aki tagadja, hogy italozási szokásai negatív hatással
lennének az életére.
A csoport működésében és céljaival illeszkedik a program kereteihez. A munkaterápia mellett
fontosnak tartjuk a résztvevők szenvedélybetegséghez, függőséghez való viszonyuknak tisztázását,
tagadásaik, hárításaik átformálását felismeréssé, belátássá. A belátás, elfogadás talaján nyílhat meg
az út a pozitív változás felé.
A csoportfoglalkozásoknak van egy edukatív része, ismertetjük az alkoholizmus,
szenvedélybetegség mibenlétét, fázisait, lefolyását. Próbáljuk a szerhasználathoz és hatásaihoz való
személyes viszony tisztázását, képessé tételt, hogy saját életükre, jelenükre tudják vonatkoztatni az
információkat. Mivel a programba csatlakozásnak nem feltétele az absztinencia, foglalkozunk az
ártalomcsökkentéssel, a szabályozott keretek között történő alkoholfogyasztással, a bevitt
mennyiség csökkentésével. A csoport szeptemberben indult, de már érezhetőek a hatásai.
Van egy kiemelt lakó, aki közel három hónapja absztinens, és aki példaértékű tagja lett a
közösségnek. Vele egyéni konzultáció keretében is foglalkozik az Addiktológiai konzultáns.
Korábban erősen ivott, ennek tanúi voltak a többiek is, így a változás még markánsabb. Érezhető,
hogy respektusa van a közösségen belül, felnéznek rá, és ha nem is követik a példáját (még),
érezhető a pozitív hatása a többiekre.
Igyekszünk elérhető célokat keresni és találni a klienseknek, olyan feladatokat, törekvéseket, amit
maguk fogalmaznak meg és megvalósíthatónak tartanak, tartunk.
A Covid helyzet miatt nehezebb ez az időszak a lakóknak, és ennek tünetei megjelennek a
foglalkozásokon is. Sokszor ingerültebbek, panaszkodnak a bezártság, korlátozások miatti
nehézségekre. Korábbi életformájukból adódóan a bezártságot, a korlátokat, a szigorúbb struktúrát
rosszabbul viselik. A járvány helyzet előtt jártak az intézménybe az Anonim Alkoholisták
közösségének tagjai üzenetátadásra. Kétheti rendszerességgel jöttek. Mihelyt a rendelkezések
megengedik, ezt a kapcsolatot fel kívánjuk újítani. Az Anonim Alkoholisták programja teljes
absztinenciát követel és önkéntességet, így ez eleve szűkebb réteget szólít meg. Ez is egy lehetséges
útja a felépülésnek, azon tagoknak, akik vonzónak találják és be tudnak illeszkedni a közösségbe,
nagy arányban sikerül hosszú távon józannak maradniuk.
A csoportfoglalkozás céljai a jövőre nézve elsősorban az ártalomcsökkentés, esetenként az
absztinencia és a felépülés (mint a kiemelt kliens esetében), a munka adta értékek (struktúra, pénz,
megbecsültség, önértékelés stb.) erősítése, elérhető célok találása és kivitelezése.

Közösségi szociális munka:
A közösségi szociális munka eszköztárával segítjük a programtagok életét egyrészt színesebbé
tenni, másrészt a rájuk jellemző elmagányosodást enyhíteni. Fontos célja a programnak, hogy a
programtagok egy közösségként tekintsenek magukra. Egymásban támaszt és támogatásra szoruló
sorstársat lássanak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták számunkra, hogy lakóink elkeseredett
helyzetük okozta stresszt gyakran egymáson vezetik le. A külvilág felől érkező elutasítást kivetítik
egymásra, így próbálva eltávolodni a negatív érzésektől, melyeket ez kelt bennük. Célunk, hogy a
negatív előítéleteket bennük is csökkentsük és segítsük őket a közös teherviselés, a sorsközösség
megélésén keresztül olyan erőforrások felfedezéséhez, ami eddig rejtve maradt előttük. A közös
programok és az ünnepekre való közös készülődés segíti a mélyebb kötődések kialakulását, ezáltal
az együttműködés és az együttérzés növekedését.

2020 évi közösségi programjaink:
AGÁRD:

Közösségi programjainkban évről évre megszervezésre kerül a lakóink által már nagyon várt agárdi
kirándulás. 2020. augusztus 13-án utazott le 2 kolléganőnk, Becseiné Dürgő Beáta és Karika Éva
15 fővel az agárdi Szabad strandra. Mivel márciustól június közepéig a fapad részleg karantént
tartott, és mivel ősszel megint megszorításokat rendelt el a kormány, nagyon jó időben sikerült
lebonyolítani ezt a programot, ami minden évben sok-sok emléket, örömet, élményt nyújt lakóink
számára. Idén különösen sokat jelentett a bezártság okozta feszültség oldására, a közösség
erősítésére.
Agárdra vonattal utazott le a csapat egy része, a rosszabb egészségügyi állapotúakat az Alapítvány
kisbuszával vitte le az egyik kolléganő. A strandon szabadidős tevékenységeket végeztek: fürödtek,
labdáztak, beszélgettek, sétáltak. Volt olyan ember, aki még soha nem járt ott, volt aki
gyermekkorában utoljára. Biztosítottunk a helyi büfékben étkezést, fagyit.
2021-ben is meg fogjuk szervezni, amennyiben ez lehetséges.

SZENTENDRE:
A rehabilitációs részlegnek rendszeresen szervezünk különféle szabadidős programokat is. Ilyen
volt októberben a szentendrei Skanzen látogatása. Visszatértünk ide, hiszen az előző évben már
jártunk itt, és népszerű programmá vált ez a lehetőség is.
A Skanzen ingyenes belépőt biztosított nekünk, és egy kedves idegenvezetőt, aki nagy türelemmel
vezetett körbe minket és mesélt el sok-sok érdekességet a lakóknak.
„Sok-sok emléket és történetet hívtak elő a különböző épületek, bútorok, kiállított tárgyak
lakóinkban, amelyeket nem csak séta közben, hanem kenyérlángos sütés alatt is ki tudtunk

tárgyalni. Amikor nem beszéltünk, akkor meg énekeltünk, hiszen a rendszeres zenés
foglalkozásainkon számos népdalt megtanultunk már. Különös örömet szereztek a Skanzen
négylábúi is a lakóknak.”(Facebook poszt) Ez a program is segített kiszakítani az intézmény
mindennapjaiból a hajléktalan ügyfeleinket.

DIALÓGUS CSOPORT
A dialógus Csoport 2019. áprilisában alakult, Keresztény Ökumenikus Önsegítő Hittancsoportként,
hajléktalanságban ellátott férfiak és nők számára. Székhelye: Menedékház Alapítvány 7. épület. A
csoport célja a tagok hitbéli ismereteinek megújítása az ún. Biblia Terápián keresztül mentális
segítségnyújtás. Az alap pont: „ Beismerjük, hogy tehetetlenek vagyunk a hajléktalansággal
szemben- hogy életünk irányíthatatlanná vált.” A közösség erejét hívjuk segítségül, a
Gondviselésbe reménykedve igazi dialógust alakítunk ki az Istennel, az Emberrel, a
Társadalommal.
Rendes körülmények között, minden hónapban tartunk csoport összejövetelt. De a 2020. évben a
Covid-járvány többször átalakította a terveinket. Elmaradt a Gerecsei lelkiségi tábor, de bízunk
benne az új esztendőben pótoljuk ezt. Aktív tagok száma 6 fő, de mivel a csoport nyitott így minden
lakót szeretettel várunk. Megemlékezéseinken és ünnepségeinken 15-30 személy között szokott
részt venni.
A 2020 évi program így alakult:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Január: Vízkereszt megünneplése (só, víz szentelés, házmegáldás).
Február: Hajléktalanok Bibliája/ Bibliai alapismeretek/
Március: Nagyböjt a húsvétra való készültet ideje
Április: Vírus miatt elmaradt.
Május: Vírus miatt elmaradt.
Június: Pünkösd a Szentlélek eljövetele
Július: Szegény Lázár története / Lelkiségi Tábor vírus miatt elmaradt.)
Augusztus: Szent István Ünnepe ( Új Kenyeret áldottunk meg.)
Szeptember: Zarándok kirándulás a Makkosmáriai Kegytemplomhoz.(szentmisét hallgattunk,
közös ebédet tartottunk)
10.
Október: Liturgikus színek az egyházi évben.
11.
November: Halottak napi megemlékezés, gyertyagyújtás, imádság,
12.
December: Karácsonyi ünnepi szentmise és műsor.
A csoport tervei többnyire sikerültek úgy fizikális, mint lelki síkon. A meetingeken mindenki
egyenlően vesz részt, közös énekléssel, imádsággal. Nagyon motiválják a tagokat a hittanos
színezők…
Spirituális csoportként, Jézus Krisztus nevében jövünk össze, az Ó és Új Szövetségi Szentírásra
alapozva közös munkánkat. Mindnyájan tanulók vagyunk Mesterünk az Úr.
Köszönjük minden munkatárs segítségét! Az fenntartó Alapítvány anyagi es erkölcsi támogatását.

„Nem tudva, mi az élet, mi halál, mi álom,
Csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon.”
/Gárdonyi Géza/
JÓGA CSOPORT
2020. októberében indult önkéntes tanárok segítségével egy jóga csoport, mely elsősorban a
rehabilitációs program női tagjait célozta meg. A csoportfoglalkozás állandó 5-6 fővel zajlott,
lépcsőzetesen felépítve a gyakorlatok nehézségét. Esetenként az órák után kötetlen beszélgetés
alakult ki, ez elősegítette a tanárok és a bentlakók közötti bizalmi viszony erősödését.
A csoport különös jelentőséggel bírt a pandémiás időszak második hullámában, hiszen a karantén
okán kevesebb lehetőség nyílt a rendszeres mozgásra, hosszú távú sétára, valamint mentálisan is
megterhelő volt az intézmény lakói számára.
A foglalkozás keretén belül a közös női tapasztalatok megélése, kimondása és az erről szóló
párbeszéd kialakítása a felek között fontos szempontként, elérendő célként jelent meg. Az órákat
lezáró meditációs folyamat a felgyülemlett indulatok levezetéséhez, valamint a stressz kezelés egy
lehetséges módjának elsajátításához járult sikeresen hozzá.

KERTMOZI
2020. nyarán több alkalommal rendeztünk a kertben filmvetítést. A program fókuszában elsősorban
a szórakoztatás, kikapcsolódás lehetősége állt. Szabadtéri esemény lévén a vetítésekhez mindkét
intézményrészleg lakói járványügyi szempontból biztonságosan csatlakozhattak. A program a több
hónapos bezártság okozta ingerszegény környezetet igyekezett ellensúlyozni.

ÜNNEPEK
A közösségin szociális munka egyik fontos eleme az ünnepnapok közös megélése, ezzel is erősítve
az összetartozás érzését. Mivel lakóink elmagányosodott emberek, sokuknak egyáltalán nincs
kapcsolata a családjával, vagy már senki nem él közülük, a magányosság, elhagyatottság érzése az
ünnepnapokon különösen felerősödik bennük. Közösen tartott ünnepségeink segítik egyrészt
elterelni kicsit a figyelmüket a negatív emlékekről, a család elvesztése okozta fájdalomról, másrészt
összekovácsolja közösséget, segít új kapcsolatokat teremteni, elmélyíteni azokat. 2020-ban az
alábbi ünnepnapokra szerveztünk ünnepséget:

-

Farsang: télbúcsúztatás az udvaron, szalmabábu égetése és közös főzés.
Húsvét: tojásfestés és húsvéti díszek készítése az udvaron, a népi hagyományokról szóló
beszélgetéssel.
Május elseje: Közös virsli-főzés az udvaron, kötetlen hangulatú ünnepség.
Október vége: Halloween-i kézműveskedés, a szálló feldíszítése, este könnyed hangulatú zenés
együttlét.
November 1.: Megemlékezés az idei évben elhunyt lakótársakra, emlékfal készítése.

-

December 21.: karácsonyi műsor és mise. A lakók kórust alakítottak és verseket szavaltak. Ezen
kívül kézműves díszeket készítettünk, a szállót feldíszítettük, karácsonyfát állítottunk. December
31: Szilveszteri kézműveskedés, a szálló kidíszítése, forralt bor főzése az udvaron és zenés
mulattság este a szállón.

Egészségügyi és szociális esetkezelés:
Egészségügyi esetkezelés:
Évek óta működő programunk folyamatosan fejlődik és reagál a kihívásokra. Tapasztalataink arra
mutatnak, hogy a Komplex Rehabilitációs Programban résztvevő ügyfeleink általános egészségi
állapota indokolja az eddigieknél hangsúlyosabb egészségügyi monitorozást. Az esetkezelő
szociális munkás feladata így két jól elkülöníthető gondozási irányt követ. Egyrészt a fizikai állapot
javítása, vagy legalábbis a romlás elkerülése és a szociális helyzet javítása. Az egészségi állapot
támogatása érdekében az általános kivizsgálásokat kiegészítettük a folyamatos kontrollal, és a
háziorvossal, üzemorvossal való mélyebb együttműködéssel. Ennek része lett a rendszeres, napi
szintű vérnyomás-mérés, a gyógyszeres terápia nyomon követése és egyéb terápiás módszerek
lehetőségének feltérképezése, hasznosítása (pl.: mozgásszervi rehabilitáció, fizikoterápia,
gyógytorna). Ellátottjaink megbetegedései megfelelnek a populációban (kor, szociális helyzet, stb..)
jellemzően előforduló megbetegedéseknek. Ilyenek elsősorban a szív- és érrendszeri
megbetegedések, különösen a magas vérnyomás betegség. Mivel ennek a betegségnek a talaján
számos egyéb krónikus betegség kialakulásával kell számolnunk, fontos céllá vált programunkban a
magas vérnyomás kezelése, a vérnyomás értékek beállítása, stabilizálása. Sok ügyfelünk küzd már a
magas vérnyomás okozta egyéb megbetegedésekben, érrendszeri (és ennek okán mozgásszervi)
megbetegedésekkel, szívizom gyengeségben, vagy egyéb szívbetegségben, melyek felismerése,
betegségük kontroll alatt tartása, kezelése nagyon fontos a foglalkoztatás és az ügyfél testi, lelki
jólléte szempontjából is. Másik nagy betegségcsoport szintén a populációra jellemző, részben
életvitelükből is adódó tüdőbetegségek, elsősorban a COPD és az asztma. Ezeknek a megfelelő
gyógyszeres terápiával és folyamatos kontrollal való kezelése szintén rendkívül fontosnak bizonyult
mind a foglalkoztatás, mind az ügyfelek szubjektív jólléte szempontjából. Mivel célként
fogalmazzuk meg a program számára a programtagok komplex állapotának javulását és lehetőség
szerint szociális (re)integrációját, így egészségi állapotuk szinten tartása, vagy javítása fontos
feladat. A jelentkezőkkel már a felvételkor részletesen elbeszélgetünk arról, hogy milyen
kötelezettségeik lesznek a programban. Ennek része az egészségügyi állapotuk felmérésében,
kezelésében való együttműködés is. Az együttműködés keretében személyre szabottan segítjük
őket betegségeik megismerésében, elfogadásában és kezelésében, különös tekintettel az önállóságra.
Esetenként eltérő fejlődési célokat tűzünk ki arra vonatkozóan, hogy az ügyfél tisztában legyen
betegségével, a kezelés, kontroll szükségességével, típusával, rendszerességével. Fokozatosan
próbáljuk elérni, hogy teljesen önállóan tudják gyógyszereiket szedni, felíratni és a szükséges
vizsgálatokra időpontot egyeztetni, elmenni. Így az egészségügyi esetkezeléssel több célt
szolgálunk, a fizikai állapotuk javulásán túl az egészségtudatosság, önállóság és személyes
felelősségérzetük növekedésével is számolunk.
Szociális esetkezelés.

A szociális esetkezelés területén is speciális kihívások, igények mentén alakítjuk szolgáltatásunkat.
Az általános, hivatalos ügyekben nyújtott támogatáson túl többek között a rendszeres, bejelentett
munkajövedelemmel járó problémák kerültek előtérbe. Az elmúlt év során nagy hangsúlyt
fektettünk az adósságkezelésre, adósságrendezésre is. Programtagjaink életében a rendszeres
munkajövedelem minőségi változást jelent és jelentősen megváltozik életmódjuk, a pénzhez való
viszonyuk, napi életvitelük is. Az idő előrehaladtával hosszabb távú tervek tudnak megjelenni, a
jövedelemmel való tervezhetőség lehetőségeket, ugyanakkor óriási kihívást is jelent ügyfélkörünk
számára. Célcsoportunk jellemzően évtizedekig nem, vagy csak minimális jövedelemmel
rendelkezett. Ezek a jövedelmek többnyire valamilyen jövedelempótló rendszeres, vagy alkalmi
juttatásokból és/ vagy feketén, alkalmilag szerzett munkajövedelemből és/ vagy kéregetésből,
„kukázásból”, „lomizásból” tevődött össze. Ezeknek a jövedelemforrásoknak közös tulajdonsága,
hogy letiltással nem terhelhetőek. Ennek, és a „túlélésre” berendezkedett, rövidtávú gazdasági
döntésmechanizmusnak következtében ügyfélkörünk nagy része jelentős mértékű adósságot
halmozott fel különböző módokon, melyek jelenleg a munkabér jövedelmüket terhelik végrehajtás
formájában, vagy ezzel fenyegetnek. Az adósságkezelés, adósságrendezés egyrészt komoly
dilemmákat rejt magában, negatívan hat a motivációra, ugyanakkor lehetőséget is látunk benne a
gondolkodásmód, életvitel változásához. Az elmúlt évben feltárt és kezelt adósságok mentén
megjelentek ügyfeleinkben a hosszabb távú jövőt érintő gondolatok a gazdasági helyzetüket
tekintve is. A hosszabb távú adósságrendezési tervek mintával szolgálnak arra vonatkozóan, hogy
döntési helyzetbe kerülnek a rövidtávú előnyök - hosszú távú hátrányok, vagy rövid távú hátrányok
- hosszú távú előnyök kontextusában. Ezeket a kommunikációs alkalmakat kihasználjuk a
személyes képességekhez mérten való felelősségérzet, kötelességtudat, tervezett cselekvés irányába
mutató fejlesztésre.
További célkitűzés, hogy a pénzkezeléssel kapcsolatos viselkedésük fejlődjön. A rendszertelen,
alacsony
jövedelem más típusú megoldási mintákat alakít ki. Ügyfeleinkre jellemző, hogy keresetüket nem
tudják beosztani, költekezésük
Az éjjeli menedékhely és nappali melegedő szolgáltatásain túl a programban résztvevők egy 3 fős
stáb által koordinált, komplex rehabilitációs, fejlesztő szakmai koncepció mentén kapnak külön
szolgáltatásokat. A stáb feladata a különböző aspektusok mentén, saját kompetenciakörükben,
összehangolt munkával elérni ügyfeleink testi, lelki, szociális állapotának javulását. A stábtagok
egymással és az éjjeli menedékhely többi dolgozójával szorosan együttműködve végzik
munkájukat.
A stáb egy pszichológusból, egy munkavezetőből és egy esetkezelő szociális munkásból épül fel. a
stábtagok feladatkörei jól elhatároltak, ugyanakkor szoros teamben dolgoznak az intézményvezető
vezetésével. Célunk, hogy egyéni szociális diagnózis mentén, komplex módon segítsük
ügyfeleinket a lakhatási problémán túlmenően, egyéni szükségleteire és igényeire reagálva.
A Komplex Rehabilitációs Program résztvevői külön szobákban kerülnek elhelyezésre, terveink
közt szerepel, hogy külön épületrész szolgáljon számukra lakóhelyül, ezzel is növelve a közösség
érzését.
Az éjjeli menedékhelyen nyújtott alacsonyküszöbű szolgáltatásokhoz viszonyítva jelentősen több
munkaórában foglalkozunk velük. A napjaik, munkaidejük és szabadidejük strukturálása fontos
eleme a programnak. A különböző foglalkozások során rendszeresen önreflexióra ösztönözzük őket,
mely során arról számolnak be, hogy mióta tagjai a programnak gyökeresen változott az
életmódjuk. Saját meglátásuk szerint is életük kiszámíthatóbb, kiegyensúlyozottabb.

A program átlagosan 20 fővel dolgozik, vegyesen foglalkoztat férfiakat és nőket, a férfiak aránya
körülbelül 75-80%. Életkoruk átlagosan 55-60 év közötti. A programba kerülést megelőzően szinte
mindannyian hosszabb időn át éltek közterületen. Ez alapjaiban határozza meg a programot.
Legtöbbjük mélyszegénységben született, nehéz körülmények között nőtt fel, sokuk volt állami
gondozott gyermekként. Jellemző rájuk, hogy olyan korai sérüléseket szenvedtek el, melyek miatt
hosszú távú terápiás célzatú gondozásuk szükséges ahhoz, hogy kialakult sémáik változni tudjanak.
Sokuknak soha nem volt tartós, bejelentett munkahelye, így a pénzgazdálkodás, az idő strukturálása
nagy kihívás számukra. A program azon ügyfelek számára jelent lehetőséget, akik valamilyen
fizikai, pszichológiai okból kifolyóan az elsődleges munkaerőpiacon hátrányt szenvednek, de a
nyugdíjkorhatárt még nem érték le. A programtagjaink jellemzően rendelkeznek vagy valamilyen
fizikai fogyatékossággal, például van látássérült, vagy amputált végtagú munkatársunk, ők fejlesztő
foglalkoztatás keretében dolgoznak, vagy valamilyen mentális problémával küzdenek, például
pszichiátriai megbetegedésük van és/ vagy valamilyen függőségben érintettek. A nálunk dolgozók
jelentős hányada alkohol függő, ezért ennek kezelésére különösen nagy hangsúlyt fektetünk.
Átlagos iskolázottságuk alacsony és kevés munkatapasztalattal rendelkeznek, így a munkaterápiás
foglalkoztatás folyamatos jelenlétet és nagy odafigyelést igényel részünkről, ezért is alkalmazunk
külön munkafelügyelőt félállásban, aki folyamatosan irányítja a munkálatokat és személyes
visszajelzéseket ad a programtagok részére.
A program indulása óta velünk dolgozó tagoknál már jól megfigyelhető változás mutatkozik. Ez
egyaránt észlelhető számunkra és maguk a dolgozóink is úgy ítélik meg, hogy sok változás ment
végbe az életükben, amiket alapvetően pozitívként értékelnek. Jelenleg az új belépőket a régebben
munkaviszonyban lévők jól tudják mentorálni, átadják tapasztalataikat, ami növeli a régebbi tagok
kompetenciaérzetét és a segíti az új tagok beilleszkedését is. Programunk folyamatosan
strukturálódik, fejlődik, komplexitása nő. Fontos eredménynek érezzük a különböző területeken
elért fejlesztéseket. Többek között el tudott indulni az addiktológiai programunk addiktológiai
konzultáns bevonásával, amitől sok eredményt várunk. Jelenleg egy programtagunk absztinenssé
vált immár 3 hónapja, amire nagyon büszkék vagyunk. Több programtag is sokat foglalkozik a
függőség gondolatával, bízunk a további eredmények elérésében. Másik fontos fejlődési pontunk az
esetkezelő szociális munka. Az idei évben (a Covid19 pandémia által némileg akadályoztatva is)
nagyon sok kivizsgálás történt, több programtagnak sikerült rendszeres gyógyszeres terápiát
beállítani, illetve egyéb terápiás lehetőségekhez juttatni. Nagy eredményként tartjuk nyilván például
egyik programtagunk részéről, hogy a lábát érintő érrendszeri megbetegedését sokkal tudatosabban
kezeli, elkötelezetté vált abban, hogy változásokat tudjon elérni állapotában. Ennek érdekében eljárt
egy több hetes fizikoterápiára a Szent Imre Kórházba és tavasszal egy újabb terápiás ciklust tűztek
ki célul az orvosával. Ügyfelünk arról számolt be, hogy a kerti munka és az állatokkal végezhető
munka lehetősége motiválja ebben. Az esetkezelés másik iránya a szociális helyzet javítása. Ennek
érdekében 2020-ban nagy energiát fektettünk ügyfeleink anyagi helyzetének feltárására,
tudatosítására és ennek következtében az adósságkezelés kialakítására. Nagy mennyiségű
felhalmozott adósság körvonalazódott ki az elmúlt év során. Ezeket igyekeztünk rendszerezni,
feltérképezni, részletfizetési megállapodásokat kötni és engedményeket kérni, majd ezt követően
adósságrendezési terveket készítettünk. Jelenleg kilenc ügyfél érintett ebben. Havonta fizetik a
részleteket a fizetésükből, ami óriási eredmény. A hatásosabb fellépés érdekében felvettük a
kapcsolatot az Utcajogász Egyesülettel, akik online továbbképzés és jogi segítségnyújtás terén
vállaltak velünk együttműködést. További eleme ennek a programlábnak egy „életvezetési” csoport,
ami a tervezés, felelős döntések és öngondoskodás irányába kíván fejleszteni. Néhány
programtagnál realitássá kezd válni a munkaerő piaci re integráció, így a 2021-es év egyik
fejlesztendő területe a kivezető utak megtervezése a programon belül, illetve együttműködő
szervezetek keresése a kivezető utakhoz.

Közösségi programjainknak és a folyamatos mentálhigiénés foglalkozásoknak köszönhetően
ügyfeleink nagy része sikeresen küzdött meg a Covid19 járvány okozta fokozott stressz hatásokkal
is. Úgy gondoljuk, a lehetőségekhez mérten jól sikerült alkalmazkodni a különleges
körülményekhez és kezelni tudtuk a bezártság, összezártság indikálta problémákat.
Fontos eredményként tartjuk számon a régebb óta programban levő ügyfeleinknél a családi
kapcsolatok felelevenítésére irányuló igényeiket. Ez a bűntudattal, alacsony önértékeléssel való
megküzdésüket jelzi. Sokuk arról számol be a korábbi interjúkon, hogy a szégyen érzete tartja
leginkább vissza őket a családi kapcsolataik ápolásától, vagy legalábbis indirekt módon utalnak rá.
„mit mondhatnék nekik?”, „mit adhatnék nekik?. Jelenleg több olyan ügyfelünk is rendszeresen
tartja a kapcsolatot valamelyik rokonával, akik korábban ezt nem tették. Többnyire valamely
közösségi háló segítségével találják meg hozzátartozóikat és ez sokat segít a motiváltságuk,
általános hangulatuk javításán.
A közösségi programoknak hála az általános összetartás, csapatszellem is sokat javult, ezt
szobacsoportokkal és közös munkamegbeszélésekkel is igyekszünk támogatni. Terveink közt
szerepel a közösségépítés további erősítése a programon belül, mivel azt tapasztaljuk, hogy nagy
megtartó ereje van és a trauma feldolgozásban is nagyon hasznos támogatói lettek, lehetnek
egymásnak. Az új tagok beilleszkedését fokozottan figyeljük, a szobacsoportokon mindig külön
foglalkozunk az esetleges súrlódásokkal és igyekszünk olyan szobaközösségeket kialakítani, akik
jól tudnak egymáshoz alkalmazkodni, egymásra pozitív hatást gyakorolnak. A dolgozóink mentális
állapotát jól mutatja, hogy tele vannak tervekkel a jövőre vonatkozóan, igyekszünk is bevonni őket
a munkafázisok megtervezésébe és a közösségi programok kialakításába. Minden évben nagyon
népszerű az állatmenhelyek látogatása és a kirándulások, kiemelten a szentendrei Skanzen
látogatása. Mivel idén jóval kevesebb ilyen jellegű program volt elérhető számukra, ezek értéke nőtt
a szemükben, nagy várakozással tekintenek a tavaszi és nyári időszakra.
Eredményeink között tartjuk nyilván továbbá együttműködő partnereink, külső szakembereink és
önkénteseink számának növekedését. A járványügyi helyzet tükrében ez még értékesebb eredmény
számunkra. Sokat dolgoztunk azon, hogy biztonságosan nyújtsuk szolgáltatásainkat, ugyanakkor
lehetőséget tudjunk adni a külső munkatársaknak a munkánkba való bekapcsolódásra. 2021
januárjában megtörtén a dolgozóink oltása Pfizer vakcinával. Az oltottsági arány jelenleg a
programon belül 100%-os, ami nagy eredmény és nagy segítségünkre lehet a 2021. évi programok,
szolgáltatások maradéktalan megvalósulásában.
A terveinktől való eltérés fő kiváltó oka a 2020. márciusában nagy méreteket öltő Covid2019
koronavírus járvány okozta dinamikus változások egyrészt az általános rendelkezésekben,
szabályozásban, majd ezen keresztül lakóink életvitelében. A hirtelen lezárás hatalmas kihívást
jelentett a programban dolgozó szakemberek és ellátottak számára is. Alapítványunk rendkívüli
helytállással birkózott meg ezekkel a kihívásokkal. A programban személyi változások is történtek,
de folytonosság fenn tudott maradni. A mindenkit érintő plusz terhelés mind fizikálisan, mind
mentálisan megviselte a szociális szakembereket. Sokszor kellett munkaidőn túl, vagy a napi
munkájuk mellett olyan plusz technikai, szervezési feladatokat ellátniuk, mint a bevásárlás,
ellátottak szállítása orvosi vizsgálatra, vagy egyéb ügyintézésre, mivel úgy döntöttünk, hogy a
tömegközlekedés és a bevásárlóközpontok látogatása túl nagy kockázattal jár lakóink számára.
Igyekeztünk életünket úgy szervezni, hogy a lehető legminimálisabbra csökkentsük a lakók
kontaktszámát a külvilággal. Fontos programelemeket kellett felfüggesztenünk, ezek sajnos mai
napig nem tudtak még újra indulni. Ilyenek a múzeumlátogatások, a különböző kulturális
események, kirándulások nagy része. A közösségi programok nagy körültekintést igényeltek, az
infekciókontroll vált az elsődleges szemponttá. Ez megjelent a munkafeladatok megtervezésében is.
Mivel a „Sorstárs-segítő” programelem és az állatmenhely látogatása szünetelt, a fennmaradó
időkeretet javarészt a szálló takarításának átalakításával töltöttük ki. Nagyon gyorsan beszereztük a

megfelelő védőfelszereléseket és fertőtlenítő szereket, ezek segítségével naponta háromszor
fertőtlenítettek gumikesztyűben és védőmaszkban a dolgozóink a szálló belső területein. A
vizesblokkok és közös helyiségek naponta kétszer, reggel és délután is ki lettek takarítva. A
megbetegedések számának alakulásához igazítva szigorítottuk, vagy enyhítettük mi is belső
szabályainkat. Az év nagy részében a telepen történő szemétszedés is fel lett függesztve, illetve az
enyhébb nyári időszakban védőfelszerelésben, kellő távolságtartással végeztük ezt a feladatot,
kihagyva pár olyan különösen veszélyesnek ítélt területet, mint a busz- és villamosmegálló az
intézményünk közelében.
A mentálhigiénés programelemet is érzékenyen érintették a járványügyi szabályozások, a tavaszi
időszakban nem fogadtunk külső munkatársat, így a megkezdett csoport online formában tudott
megvalósulni. Később, amikor a rendszeres tesztelés már elérhetővé vált számunkra, tüneti
kikérdezés, testhő mérés mellett lehetőséget biztosítottunk a külső munkatársaknak az intézménybe
való belépésre, illetve szükség esetén tesztelésre. Minden igyekezetünk ellenére a csaknem
folyamatosan, egész évben történő szabad mozgás
Sajnos a Covid19 pandémia a programunk működésére is rányomta a bélyegét, egyrészt sajnos nőtt
a fluktuáció a programon belül, amit főképp a bezártság okozta stresszel magyarázunk.
Ügyfélkörünknek önmagában kihívást jelent az a sokrétű együttműködés, amely a programot
jellemzi, így a vírushelyzet miatti bezártság sokuknak már túl nagy kihívást jelentett az eddigi
nagyfokú szabadságukkal szemben. Ennek következtében 2020-ban 10 fő került ki a programból,
jellemzően a karantén szabályok betartásának nehézségei miatt. Egy fő pedig sajnos elhunyt 2021.
januárjában, ő már táppénzen volt hosszabb ideje az egészségi állapotának romlása miatt.
Az elmúlt év sok nehézséggel állított minket szembe, ami programunkat is erősen érintette. Az
intézményi biztonságos működés érdekében az Alapítványnál dolgozók, így a rehabilitációs
programunkkal foglalkozó munkatársaink feladati is változtak, növekedtek, ami – főleg a kezdeti
időszakban – megnehezítette a különféle mentálhigiénés programok korábbi lendületének,
dinamikájának fenntartását. Azonban az idő előre haladtával, ahogy a teendők átláthatóvá váltak,
ismét lehetőségünk nyílt több figyelmet szentelni ennek a programlábunknak. További kihívást
jelentett lakóink fokozott, a vírushelyzet körüli bizonytalanságok miatt megélt szorongásának – és
az ezt mérsékelni próbáló maladaptív megküzdési stratégiák – enyhítése, amire válaszként
igyekeztünk változatos lehetőségeket kínálni, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő
aktivitást. Az alkoholproblémák felerősödtek a bezártságot követő hirtelen nyitás után, mely nagy
problémát okozott, különösen az első hetekben. Júniustól a programmal foglalkozó munkatársaink
köre megnőtt (teljes állású szociális esetkezelő munkatárs 8 órában és munkafelügyelő
foglalkoztatása 4 órában), így pszichológusunknak több ideje és lehetősége nyílt a mentálhigiénés
gondozás megerősítésére. 2020 decemberében azonban a program pszichológusa áthelyezésre került
Alapítványunk egy másik részlegére, ami a legtöbb, fent is említett foglalkozás végét jelentette. A
jövőre vonatkozó terveink legfontosabb eleme a mentálhigiénés szakember biztosításának
megoldása. Sajnos az egyre növekvő, kibontakozó program nagy nehézsége, hogy kevés a
betölthető státusz és az anyagi források szűkösek, pályázati mivoltuk miatt bizonytalan a mértékük,
felhasználhatóságuk ideje korlátozott. Igyekszünk külső szakemberekkel és önkéntesekkel növelni a
stáb létszámát, de a programelemek és stábtagok növekvő száma kihívást jelent a koordináció
szempontjából.
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1. Bevezető
A Menedékház Alapítvány Budapest XI. kerületében végzi a rászoruló családokat és hajléktalan
embereket segítő tevékenységét a 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám alatt található székhelyén,
ahol éjjeli menedékhellyel, hajléktalanok nappali melegedőjével és két családok átmeneti otthonával
kíván támogatást nyújtani a rászoruló családok és egyének számára.Intézményeink jelenleg ellátási
szerződés nélkül, önkormányzati feladatot látnak el, valamint rendelkeznek érvényes működési
engedéllyel. A működtetés finanszírozását az állami források mellett civil adományozók
támogatásából biztosítjuk.
A Menedékház Alapítvány 2010 óta működteti a Családok Átmeneti Otthona intézményeit, melynek
pontos címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület I. és II. emelet
Az intézmény megközelítése Kelenföld metróállomástól a 87-es és 187-es jelzésű autóbuszokkal, míg
a Móricz Zsigmond körtérről /Újbuda központtól a 41-es villamossal lehetséges.

2. Célunk
A Menedékház Alapítvány mindent megtesz azért, hogy mozgósítsa a közösségi erőforrásokat, a
hátrányos helyzet enyhítése érdekében. Munkánk során törekszünk mind hazánkban, mind nemzetközi
színtéren hatékony, partneri együttműködések kialakítására.
Olyan ellátásokat/programokat szeretnénk kialakítani, mely valós választ ad a hátrányos helyzetű
csoportok, családok mindennapi problémáira. A tervezésnél mindig azon hiány pótlását célozzuk meg,
amelynek megszüntetése hatékony eszközei lehetnek a hátrányos helyzetű csoportoknak a
beilleszkedéshez.
Munkánkat minden helyzetben pártatlanság, függetlenség és semlegesség jellemzi. A segítségnyújtás
megkülönböztetés nélkül történik. A segítség prioritását kizárólag a szükségletek alapján határozzuk
meg.
Célunk, hogy munkatársaink egy nyugodt környezetben tudjanak dolgozni. Mindent megteszünk
azért, hogy mind anyagilag, mind szakmailag mindez biztosítva legyen.
Mindennapi munkánk során, fontosnak tartjuk, hogy egy adott problémára rendszerszinten próbáljunk
meg választ adni, de nem elfelejtve azt, hogy személyre szabottan is hatékonyaknak kell maradnunk.

3. Miben hiszünk?
Meggyőződésünk, hogy a hajléktalanság megelőzhető. ehhez elengedhetetlen a közös összefogás.
Alapítványunk mindent megtesz azért, hogy a társadalom előítéleteit lerombolja. Együtt tudunk
segíteni abban, hogy akinek szüksége van egy ágyra, azt megadjuk neki. Ha éhes, enni adjunk neki.
Nem hiszünk abban, hogy a hajléktalanság egy választás. Az addikció, a szegénység, a mentális
betegségek, vagy egy-egy nem várt életesemény nem egy döntésen alapul. Számunkra a család érték.
A családok stabilitásának növelése, a gyermekek minőségi oktatása, az egyéni készségek fejlesztése
kulcsfontosságú. Ez meg tudja szakítani a hajléktalanság sormintáját.
Számunkra elfogadhatatlan, ha egy gyermeknek nincs hol aludnia, nincs mit ennie, nem kap a
fejlődéséhez minőségi oktatást, ha nem játszhat önfeledten, ha a családjának anyagi helyzete miatt
kirekesztődik. Hiszünk abban, hogy egy család, egy program sikere abban rejlik, hogy hosszú távon a
fejlődés mennyire fenntartható. A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, iskolarendszerből való
kihullásának megelőzése elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen gondolkodjunk társadalmunk

jövőjéről. Ösztönzünk minden olyan szakmai/társadalmi elképzelést, amely arra irányul, hogy minden
ember érvényesülni tudjon, és a szolgáltatásokhoz egyformán hozzáférhessenek.

4. A családok átmeneti otthonában folyó szakmai munka
Az intézmény dolgozóinak feladata, hogy a szociális munka eszközeivel segítsék a családokat az
átmeneti otthonban történő bentlakás ideje alatt. Az intézménybe való beköltözéskor a családok
lakcímet tudnak létesíteni nálunk, így XI. kerületi lakossá válnak, és őket is megilletik a kerületi
alapszolgáltatások, mint a gyermekorvos, háziorvos, védőnő, bölcsőde, óvoda, általános iskola.
Kapcsolatban állnak a kerületi családsegítő szolgálattal és gyermekvédelmi központtal, illetve az XI.
kerületi önkormányzat ellátásai és támogatásait is igénybe tudják venni.

4.1.

Az intézményi stáb munkája

Az alapítvány által működtetett két családok átmeneti otthona egy telephelyen, egy épületben
helyezkedik el, így a szakmai munka sok tekintetben összeolvad. Az I. sz. intézményben a két főállású
családgondozó mellett az ügyeletet ellátó szakgondozók, gyermekgondozó, pszichológus és
gyógypedagógus végezte a családokkal folyó komplex munkát 2020-ban.
A felvételi procedúra során már megkezdődik az együttműködés az új ellátottakkal, majd a beköltözés
utáni első lépésekről a szülőket a családgondozó informálja, aki gyakorlatilag végigkíséri az útjukat a
beköltözéstől, a remélhetőleg sikeres együttműködésen át az önálló lakhatásba költözésig. A
családgondozó lesz az is, aki minden egyéb kérdésben az ellátottak rendelkezésére áll, legyen szó a
hivatalos ügyekben való eligazodásról vagy az intézménnyel kapcsolatos nehézségekről. A gyermekek
nevelési-oktatási intézményekbe történő jelentkezéséhez, átíratásához, a bölcsődékkel, óvodákkal,
iskolákkal való kapcsolattartáshoz, a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez, előmenetelük
monitorozásához a családgondozó segítséget nyújt, valamint segíti a szülőt kötelessége teljesítésében.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal és központokkal, szükség esetén a gyámhatósággal
való együttműködés megvalósulása és a kommunikáció segítése, a szakemberek közötti
kommunikáció kiépítése és működtetése is a családgondozó feladata. A család ellátás utáni lakhatási
lehetőségeinek való utána járáshoz, lakáspályázatokon való részvételhez, megromlott családi
kapcsolatok okán elveszített szívességi lakáshasználatba való visszaköltözés elősegítéséhez szintén
minden ellátást igénybe vevő az őt gondozó szakemberhez fordulhat.
Ahogy a családgondozók az itt lakás folyamatában és a szociális ügyintézésekben, úgy a
szakgondozók a mindennapokban, a hétköznapi kérdésekben és problémákban tudják a családokat
segíteni. A recepción 0-24 órában van ügyeletes, így őt bármikor lehet keresni, akármilyen probléma
merül fel. Nekik köszönhető, hogy a családok beköltözéskor tiszta, frissen festett és berendezett
szobába tudnak beköltözni, és ők lesznek azok is, akiket keresni kell, ha bármi hiányzik, elromlik,
vagy netán lába kél. A beköltözéskor a berendezett szoba (bútorok, ágyak, ágynemű, asztal, székek,
tv, hűtő) mellett igyekszünk a családokat háztartási eszközökkel és edényekkel is ellátni. A
szakgondozók és a családgondozók közösen felelnek az intézmény házirendjének betartatásáért és a
lakóközösség folyamatos gondozásáért.
A szakmai munka fókuszában elsősorban az a közel 50 gyermek áll, akik egyidejűleg a két
intézményünkben laknak, így a 2019-es évtől sikereseken foglalkoztatunk egy főállású
gyermekgondozót is, akinek a munkája rendkívül indokolt. Az általa kialakított Manó szoba az
intézmény legszebb és legvidámabb kuckója. Délelőttönként a főszerep a babáké. Sok kisgyermekünk
van, akiknek férőhely hiányában nem megoldott a bölcsődei felügyelete, ezért itthon tartózkodnak.

Ezek a baba klubok kiváló kapui a gyerekek bölcsődei beszokásának, hiszen kis léptékben tanulhatják
a szülőtől való elválást, és a közösségbe való beilleszkedést. Természetesen a szülőknek lehetősége
van becsatlakozni ezekre az alkalmakra. Nagy gondot fordítunk az érzékszervek fejlesztésére, és
kíváncsiságuk növelésére is. A gyermekekkel való foglalkozás mellett fontosnak tartjuk, hogy
időnként a szülőket is tudjuk tehermentesíteni, ebben a gyermekgondozónk nagy segítséget jelent.
Akár a délelőtti főzés, a délutáni takarítás ideje alatt, vagy egy hivatalos ügyintézés, orvosi vizsgálat
esedékessége esetén gyermekfelügyeletben segítséget tudunk nyújtani.
A fent említett munkatársakon kívül hétvégente gyermekeket segítő gyógypedagógus és felnőttekkel
foglalkozó pszichológus is dolgozik az intézményben, a velük való kapcsolatfelvétel a
családgondozókon keresztül történik. Az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások a
gyógypedagógiai és pszichológusi tanácsadás/segítségnyújtás, melynek célja a szülők minél több
oldalról való támogatása. A gyógypedagógus feladata a gyermekek szükségleteinek felmérése, illetve
az adekvát fejlesztő foglalkozás tematikájának kidolgozása, a megvalósítás szakmai felügyelete. Ezen
felül a szükséges, intézményben nem biztosított specifikus, egyedi igényekre szabott ellátásokhoz való
hozzá jutás elősegítése, azok konkrét megnevezése és a családgondozókkal erről való kommunikáció.
A pszichológus konzultáció keretében mentális támogatást, a kliensek életében megélt traumák
feldolgozását, működési sémák felismerését, azonosítását és ezzel kapcsolatos összefüggéseket képes
feltárni. A rossz berögződések és előnytelen viselkedési minták elemzésében, továbbá az emberi
kapcsolatok működtetésében is az ellátást igénybe vevő szülők, törvényes képviselők mellett képes
állni. A szakemberrel való együttműködés során a lakók önismerete fejlődhet, személyiségükről új
dolgokat tanulhatnak. Megtapasztalhatják a sokszor fojtogató múlthoz kötődő szorongásuk, félelmeik
elengedését, egyensúlyra találhatnak magukban, ami kihathat az egész család életére, a
gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdökre és a lakóközösségben betöltött szerepre és viselkedésre
egyaránt.
Az intézményben dolgozó családgondozók és szakgondozók egyéni- és csoportos foglalkozások, klub
jellegű tevékenységek és szabadidős programok keretében is segítik az itt élőket az idő hasznos
eltöltésében és a közösségi élet minőségivé tételében. Az itt dolgozók éves beszámoló alapján a 2020as évben a következő ilyen jellegű tevékenységekkel számolhattak az intézményben élők:










iskolás gyermekek felzárkóztatása, korrepetálása, ami a COVID időszak alatt különös
hangsúlyt kapott
óvodás gyermekek képességeinek fejlesztése (pl. kézügyesség, mozgásfejlődés,
beszédkészség fejlesztése) valamint iskola előkészítő játékos feladatok
főzőklubok: ezek a heti rendszerességű alkalmak kiváló lehetőségeket teremtenek arra,
hogy a lakók kiszakadjanak a mindennapokból, beszélgethessenek az őket érintő dolgokról,
főzési tippeket adjanak egymásnak és megismerjenek olyan recepteket, melyek
különlegesebbek, vagy egyszerűen csak másfajta feldolgozása az általuk megszokottnak.
filmklub és mesedélután – nagyobbaknak és kisebbeknek egyaránt
kézműves klub - rajzolás, festés, színezés, ragasztás, varrás, batikolás kisebbeknek és
nagyobbaknak egyaránt
társasjáték klubok: a gyermekek hasznos szabadidő eltöltése mellett játékos formában tudjuk
átadni az együttműködés, csapatmunka és a közös gondolkodás élményét a gyermekeknek
ezeken a foglalkozásokon, korosztályonként különböző társasjátékok segítségével
szabadidős tevékenységek a friss levegőn, rendszerint az intézmény udvarán, vagy a
közelben található Kamaraerdőn, ahol lehetőség nyílik sportolásra, szaladgálásra is.

A Menedékház Alapítvány 2012 szeptembere óta küldő és fogadó szervezetként bekapcsolódott az
Európai Önkéntes küldő Szolgálat (ESC) programjába, melynek keretein belül egy éves időtartamra 45 önkéntest fogadunk az intézményeinkben.A 2020-as évben az ESC program keretén belül 5 fiatal
érkezett hozzánk Romániából, akik a COVID miatt kissé furcsára és korlátozásokkal telire sikerült
évben főleg a családok átmeneti otthonában tevékenykedtek. Az önkéntesek alaposan kivették a
részüket az intézményben élő gyermekek korrepetálásából, kézműves foglalkozást, társas délutánokat,
és filmklubot tartottak nekik, valamint segítették őket a szabadidő aktív eltöltésében. Az
intézményben élő szülőkkel és gyermekekkel rendszeres sportfoglalkozásokon vettek részt.
Színesebbé és tartalmasabbá tették a lakók számára az ünnepi időszakot, lelkesen dekoráltak,
ajándékokat csomagoltak, és még a karácsony esti közös mozizásra is időt szántak.
A családok átmeneti otthona 2016 januárjától intézményesített formában is igyekszik aktívan és
rendszeresen együttműködni a fővárosban és környékén élő, a rászoruló családokon való segítést
szívügyüknek érző önkéntesekkel. Az intézmény önkéntes koordinátora felel az önkéntesekkel kötött
szerződés kétoldalú betartásáért, a velük való kapcsolattartásért, a munka megszervezéséért és az
önkéntes közösség életének minél színesebbé tételéért. Az intézményben dolgozó önkéntesek igény
szerint gyermekfelügyeletet vállalnak, korrepetálást tartanak az otthonban lakó gyermekeknek,
valamint szabadidős és sport programokat szerveznek nekik. A 2020-as évben ugyan korlátozottak
voltak a lehetőségeink a pandémia miatt, ám azokban az időszakokban, mikor a körülmények
engedték, lelkes önkéntesek munkáját élvezhettük.

4.2.

Ügyfélkör

A családok átmeneti otthonának ügyfélkörét azon gyermekes családok alkotják, akik lakhatásukat más
formában nem tudják biztosítani. A hozzánk jelentkező családokat jellemzően három csoportra tudjuk
bontani:

-

-

-

A mélyszegénységből jövő, rendszerint az ország keleti feléből, kistelepülésről, zsákfalvakból,
szegregált településről érkező családok, akik közül sokan korábban nem éltek még családok
átmeneti otthonában. Ők jellemzően magán úton (albérlet, szívességi lakáshasználat), vagy
önkormányzat által biztosított, de komfort nélküli, sok esetben rossz állapotú házban laktak
eddig, amit a gyermekjóléti szolgálat nem talált alkalmasnak a gyermekek számára, így az ő
motiválásuk hatására jelentkeznek intézményünkbe. Legtöbbjük korábban még nem élt, vagy
nem járt Budapesten sem. Jellemzően nagyok a társadalmi, kulturális különbségek, melyek az
itteni iskolai, óvodai beilleszkedés kapcsán, az ügyintézésekkor, vagy a szakemberekkel való
együttműködésük során csapódnak le. Bizalmatlanabbak az ellátórendszer irányába, és mind a
szülők, mind a gyermekek olyan lemaradásokkal érkeznek, melyek behozatalára nagyon kevés
a másfél-két év, így a továbblépési lehetőségeik is korlátozottak. Gyakran ugyanoda térnek
vissza, mint ahonnan beköltöztek, családtagokhoz mennek, esetleg másik családok átmeneti
otthonába nyernek felvételt.
A fővárosból, vagy annak vonzáskörzetéből érkező családok, akik eddig önálló formában
oldották meg lakhatásukat albérlet, szívességi lakáshasználat vagy önkormányzati bérlemény
útján. Közöttük már jóval gyakoribb, hogy korábban éltek családok átmeneti otthonában,
ismerik az intézményrendszert, megpróbáltak kilépni belőle, vagy éppen ki-be lépegetnek az
önálló élet és a családok átmeneti otthonainak a világa között. Motivációjuk nekik a
legmagasabb a kilépésre, mely erős családgondozással megtámogatható. Cél náluk, hogy
minél stabilabb alapot képezhessenek a bent lakásuk ideje alatt, így a fennálló tartozásaik
rendezésére, előtakarék képzésére, a szülők munkaerőpiacon eltöltött szerepének javítására
helyezzük a hangsúlyt. Jellemzően közülük kerülnek ki azok a családok, akik önálló albérletbe
tudnak költözni.
A vándorló családok, akik életük jelentős részét családok átmeneti otthonában töltötték,
különböző intézmények között költözködnek másfél, kétévente. Nem ritka közöttük, hogy a
szülők már gyermekként is valamilyen gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény lakói
voltak, esetleg a hajléktalan ellátást is igénybe vették már. A rendszerből való kilépés
számukra a legnehezebb, a hospitalizáció mértéke pedig a legmagasabb.

Természetesen ez a tipizálás nem fedi le 100%-ban az ellátottak körét, a problémák mindegyikükkel
egyediek és egyedi megoldási javaslatokat igényelnek, de átfogó képet mutatnak a szolgáltatást
igénybe vevőkről. Az I. sz. intézményben összesen 40 ellátott, 10 család él, akik a különböző hátterük
és életstílusuk miatt sokszor nehezen tudnak egymáshoz alkalmazkodni. Ezt az együttélést igyekszik
megkönnyíteni a házirendünk és az intézmény dolgozóinak következetes munkája.
A szolgáltatásunkat igénybe vevő szülők komplex életvezetési, lakhatási, gyermeknevelési,
munkaerő-piaci nehézségekkel küzdenek. Mindezek mellett nem ritka, hogy addikciókkal, mentális
vagy pszichiátriai zavarral, családon belüli bántalmazással, tartós egészségügyi problémával
jelentkeznek intézményünkbe a családok. A szülők iskolai végzettsége rendszerint alacsony, ami a
munkaerő-piacon elfoglalt helyükre kedvezőtlenül hat. Általában be nem jelentett vagy alkalmi
munkákat vállalnak adósságaik megléte miatt, melyek napi, vagy heti kifizetést biztosítanak,
jellemzően építőiparban, takarítás, konyhai kisegítés területén.
A munkaviszonyuk bizonytalansága és a bevételeik tervezhetőségének a hiánya miatt kevés családunk
tud a jövedelméből félretenni, előtakarékot képezni. Enélkül albérletbe költözni esélytelen számukra.
Sajnos tovább nehezít a kilépés lehetőségét az is, hogy az albérlet árak nagyon magasak Budapesten,
vidékre kevesen költöznének. Tapasztalataink szerint még akkor is nehéz a fővárosban albérletet
találnia a családoknak, ha elegendő félretett pénzük van, hiszen gyermekkel, vagy romaként a legtöbb

esetben elutasítással kell szembenézniük. A XI. kerületben önkormányzati lakás pályázatra ugyan
papíron van lehetőség, azonban a pályázati feltételeknek a családjaink rendszerint nem felelnek meg.
Szociális alapon az elmúlt években egy esetben sem kaptak bérlakást az intézményünkben ellátott
családok, hiába pályáznak. Így sajnos kilépési lehetőségeik meglehetősen korlátozottak.

4.3.

Együttműködés a XI. kerületi társintézményekkel

A családok átmeneti otthonainak intézményvezetője és családgondozói rendszeres és folyamatos
kapcsolatot ápolnak a XI. kerületi gyermekjóléti központ (Újbudai Humán Szolgáltató Központ)
vezetőjével és családsegítőivel. A két szervezet dolgozói a 2020-as évben főként telefonon és emailben tartották a kapcsolatot a vírushelyzet miatt, azonban nem ritkák a személyes konzultációk
sem normál körülmények között. A nálunk élő családok kapcsán rendszeresen tájékoztatjuk az
Újbudai Humán Szolgáltató Központot írásban is, tájékoztatók és jelzések formájában egyaránt.
Együttműködésünket tovább tudnánk javítani, ha az online fórumok adta lehetőségeket is
kihasználnánk konzultációkra. A szakemberek esetmegbeszélő csoportok és esetkonferenciák során
törekszenek a minél hatékonyabb gondozás elérésére, a közös munka részleteinek kidolgozására, a
feladatok leosztására. A vírushelyzet miatt sajnos több esetkonferencia is elmaradt, vagy el lett
halasztva.
2020-ban az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal leginkább életvitelbeli vagy gyermeknevelési
nehézséggel, foglalkoztatással, ügyintézéssel vagy információkéréssel kapcsolatos ügyekben
működtünk együtt. A családjaink nagy része tanácsadás keretében vagy alapellátásban van, kisebb
részük áll védelembe vétel alatt. A családokkal a családsegítők és esetmenedzserek telefonon, vagy
családlátogatások keretében tartják a kapcsolatot. A szolgálat és a központ által biztosított
szolgáltatásokhoz lakóink szükség esetén hozzá tudnak jutni, de jelentős részüket szerencsére házon
belül is fel tudjuk kínálni nekik, mint például a pszichológiai konzultációt, a korrepetálásokat, a
gyermekek fejlesztését. Mivel gyermekpszichológussal intézményünk nem rendelkezik, így ez ügyben
szoktunk segítséget kérni tőlük, a 2020-as évben öt ellátottunkkal dolgoztak együtt a két
intézményünkből. Gyermekveszélyeztetés vagy családon belüli problémák miatt szintén a két
intézményükre vetítve összesen 15 esetben éltünk jelzési kötelezettségünkkel.
Ugyancsak aktív és intenzív a kapcsolat a XI. Kerületi Kormányhivatal - Gyámügyi Osztályával. A
védelembe vételi tárgyalásokon és a felülvizsgálatokon intézményünk családgondozói rendszerint
részt vesznek, szükség esetén telefonon is kapcsolatot tartunk a gyámhivatali ügyintézőkkel egy-egy
ügy kapcsán. A családok átmeneti otthona I. sz. intézményében 2020-ban nem került sor egy gyermek
esetében sem a családból történő kiemelésre.
A kerületben működő oktatási-nevelési intézményekkel is igyekszünk lehetőségeinkhez képest
maximálisan együttműködni. Míg a korábbi években rendszerint a körzetes Őrmezei Általános Iskola
és Napsugár Óvoda fogadta be a családok átmeneti otthonában élő gyermekeket, addig 2020-ban
törekedtünk a lehető legjobban szétszórni őket különböző intézményekbe. Ennek oka, hogy sok
visszajelzés érkezett arról, hogy a két intézményünkből összesen érkező magas gyermeklétszám miatt
nehezebbé vált az osztályokba történő integrációjuk. Gyermekeink sok esetben nagy lemaradással,
szociális és kognitív hiányosságokkal, tanulási és magatartásproblémákkal kerülnek a különböző
osztályokba, amik a pedagógusok munkáját legalább annyira megnehezítik, mint az ő
beilleszkedésüket. Nem segít a helyzetükön a gyorsan kialakuló „Menedékházas gyermek” bélyeg
sem, mely gyakran végigkíséri őket itt lakásuk ideje alatt. Az iskola visszajelzéseire alapozva nagy
erőfeszítéseket tettünk, hogy a gyermekek különböző oktatási intézményekben folytassák

tanulmányaikat. Ezt egyrészt azzal értük el, hogy a fővárosból hozzánk költöző családokat motiváltuk
arra, hogy ne váltsanak iskolát, másrészt a kerületi iskolák közül többel felvettük a kapcsolatot
beiratkozás terén, szükség esetén a Dél-Budai Tankerületi Központ segítségét is kértük a nem körzetes
iskolákba való felvétel kapcsán. Végül az évet úgy zártuk, hogy 7 különböző iskolába, 19 különböző
osztályba járt a két intézményünkben élő, összesen 23 iskolás gyermekünk.
Ez a megoldás a körzetes iskola számára kényelmesnek bizonyult, javította együttműködésünket is,
ám a szülőkre rendkívül nagy terheket rótt. Egyrészt nagyobb távolságokra kellett vinni a
gyermekeket iskolába, másrészt pedig nehezebbé vált a többgyermekes családok számára az óvodai,
bölcsődei felvétel is, hiszen ott is a nem körzetes intézmények közül kellett keresgélni, ahol nem
mindig fogadták tárt karokkal őket. Az átiratkozások ideje is megnőtt, hiszen több esetben írásos
kérelmet kellett benyújtanunk, megvárnunk az elutasító határozatot, majd fellebbezni, és a Tankerületi
Központ általi kijelölésre várni. Így előfordult, hogy a gyermekek 1-1,5 hónapig vártak, míg az új
iskolában elkezdhették a tanulást, ám a régi iskolába való közlekedést nem minden család tudta
megoldani. Ezzel a lemaradásuk tovább nőtt.
A családgondozók az iskolák és óvodák vezetőivel és a gyermekek pedagógusaival rendszeresen
tartják a kapcsolatot, e-mailben, telefonon egyaránt, alkalmanként akár személyesen is. A szülőket
segítik a beiratkozás/átiratkozás folyamatában, az étkezés megrendelésében, az e-napló követésében,
és a digitális oktatásban való részvételben is, ami 2020-ban a munkánk jelentős részét képezte. Az év
első felében rengeteg plusz terhet rótt a dolgozókra – elsősorban a családgondozókra és a
gyógypedagógusra – a gyermekekkel való tanulás, a leckék megírása, fotózása, visszaküldése, melyet
a szülők önerőből nem tudtak volna megoldani.
Együttműködünk továbbá a kerületben a Védőnői Szolgálattal, havi rendszerességgel jön a házba a
védőnő és nézi meg az ellátott gyermekek fejlődését. Újszülött gyermek érkezése esetén még
gyakrabban látogatja meg a családokat. A kerületben működő Pedagógiai Szakszolgálat és Szakértői
Bizottság munkatársaival is szoros az együttműködésünk, leginkább telefonon vagy e-mailben
egyeztetünk a gyermekek vizsgálatait, felülvizsgálatait illetően.
Intézményünk fontosnak tartja, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival és a családok életében
jelen lévő szakemberekkel minél gyakoribb és személyesebb legyen a kapcsolat, hiszen ez az alapja
annak, hogy az ügyfeleinket hatékonyan és komplex módon tudjuk segíteni. Ennek érdekében mind a
családgondozók, mind az intézményvezető munkájának szerves részét képezi a kooperáció részeként,
hogy kellő és megfelelő minőségű információkkal lássa el a jelzőrendszer többi tagját a családokról és
folyamatosan kapcsolatot tartson a szakemberekkel.

5. Főbb események 2020-ban
A lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél több belső- és külső programmal színesebbé tenni az itt
lakó gyermekek életét, ám 2020 sok tekintetben különleges évvre sikerült. Bár a mindennapjainkat a
pandémia határozta meg az év jelentős részében, azért sikerült olykor programok, kirándulások, közös
sütögetések, vagy az ünnepi hangulat megteremtésével emlékezetes pillanatokat okoznunk az
intézményben élő családoknak.

5.1.

Programjaink

Ahogy minden évet, úgy a 2020-at is lelkesen és energiával telve kezdtük, és rögtön bele is fogtunk a
jellemzően első nagyszabású programunkat jelentő farsangi móka előkészületeibe. A szokásokhoz

híven idén is volt jelmezverseny, nasi, játékok, arcfestés. csapatversenyek és természetesen a disco
sem maradhatott el. Utólag visszagondolva külön öröm, hogy olyan jól sikerült a farsangi mulatság,
mint ahogy, hiszen utána hosszú ideig kellett ennek az emlékéből táplálkoznunk, mert újabb program
szervezésére nem adódott lehetőségünk a vírushelyzet miatt. A tavaszi időszakban pedig normál
körülmények között már kirándulunk a Kamaraerdőn vagy Normafán a családokkal, játszóházba
megyünk a gyerekekkel, vagy éppen a Húsvétra készülünk elő gőzerővel. 2020-ban azonban ezt az
időszakot a pandémia okán lezárt házban töltöttük. Teljesen azért ilyenkor sem feledkeztünk meg a
közösségi életről, kihasználva az udvar nyújtotta lehetőségeket közös főzéseket, kürtöskalácssütést
tartottunk, Húsvétkor a gyerekeknek csokit és tojást rejtettünk el, melyet megkereshettek, és
igyekeztünk rendszeres sportfoglalkozásokat és csapatversenyeket tartani a friss levegőn, mert a
bezártság és az izoláció mind a gyermekeket, mind a felnőtteket megviselte mentálisan is. Komoly
feladatot jelentett az intézmény dolgozói számára, hogy az ingerszegény környezetnek, a monoton
mindennapoknak, a napirend teljes elvesztésének és a sok megválaszolatlan kérdésből adódó
bizonytalanságnak a káros hatásait ellensúlyozzák. Maximális elővigyázatosság mellett szükségesnek
éreztük, hogy színesebbé tegyük a családok beszürkült mindennapjait.
A nyáron szerencsére ismét élet
költözött a házba, és a kapuk kinyitásával hozzákezdhettünk a programok szervezéséhez. Rögtön első
nap egy „szabaduló bulit” tartottunk a Kamaraerdőn, ahová az intézmény összes családja velünk
tartott, sportoltunk, szaladgáltunk, játszottunk, és mindenki kiélvezte, hogy újra elhagyhatta az
intézményt. A már hagyománnyá vált nyári táboraink idén kissé átalakultak, de meg lettek tartva. Az
ottalvós tábor Dömösön – fürdéssel és sok kirándulással a természetben, a napközis táborok pedig a
már jól bevált helyszíneken kerültek megrendezésre. Jártunk a Velencei tónál, a Tarzan Parkban és a
Fővárosi Állat- és Növénykertben. Az Age of Hope egyesület jóvoltából a nyáron a gyermekeink
ellátogathattak a Sobri Jóska Kalandparkba, voltak kenu túrán, íjászkodtak, állatsimogatóban is jártak,
és eljutottak a budapesti Aquaworldbe is. A programok jelentős része az idősebb korosztályt célozta
meg, iskolás kortól tudtak a gyermekek becsatlakozni, illetve néhányuk családi eseményként lett
meghirdetve. Ezekkel párhuzamosan a legkisebbeknek az udvart tettük játszóházzá, hála az
adományoknak, amik direkt ezt a célt szolgálták. Kaptunk új homokozó szetteket, játékokat, kisházat,
gyerek padokat, így minden adott volt a mókához.

Ősszel a két Covid hullám között még éppen lehetőségünk nyílt egy kis kikapcsolódásra. Így el tudtuk
vinni a gyermekeket lézerharcolni, kipróbálták a nagyok a Cyber Jumpot és kalandozhattak a Csodák
Palotájában, a kicsik pedig játszóházba mentek egy egész napra, ahol még meglepetés pizzával és
üdítővel is megvendégeltek minket. Az őszi szüneti programsorozatunkat a Halloweeni mulatság

koronázta meg, ahol a farsanghoz hasonlóan mindenki jelmezt öltött – bár most nem a hercegnőké,
hanem a zombiké volt a főszerep.

Az évet a Karácsony és a
Szilveszter
zárta,
mindkettőt
visszafogottan,
„szűk
családi
körben” ünnepeltük. Karácsonykor
2020-ban elmaradt a megszokott
közös vacsora, mellyel rendszerint
mi, dolgozók vendégeltük meg a
családokat, hiszen nem szerettünk
volna ekkora csoportosulást. A
karácsonyi műsor is visszafogott
volt, néhány dallal és verssel
készültek a gyerekek. Az ünnepnek kellően meghitt hangulatot kölcsönzött, ahogy az egész napos
dekorálás és a karácsonyfa díszítése is. Mindenki kedvence, az ajándékozás természetesen nem
maradhatott el, minden családot külön-külön megleptünk az előre összeírt kívánságlistájuk alapján.
Hála az adományozóinknak, ebben a rendkívül nehéz évben legalább Karácsonykor nem kellett a
gyermekeknek szomorkodni és vágyakozni, megkapták, amit szerettek volna, és a szülők is boldogok
voltak a mosolygó arcocskák láttán. Az ünnepi érzés kitartott egészen Szilveszterig.
Gyermekpezsgővel koccintottunk kicsikkel és nagyokkal, szülőkkel és gyermekekkel egyaránt, mikor
éjfélt ütött az óra, és titkon reméltük, hogy a következő év könnyebb lesz.

5.2.

A pandémia időszaka

Hiába tervezgettünk egyéb eseményeket, a vírushelyzet közbeszólt, és a 2020-as évjelentős részében
egészen más feladatok szervezése kötötte le a mindennapjainkat. Március közepétől a családok
átmeneti otthonaiban az élet megváltozott. Az ajtók bezárultak, kijárási tilalom, látogatási korlátozás,
digitális oktatás vette át a mindennapokban a főszerepet. Az erőforrásaink nagy részét a lakók teljes
körű ellátására fordítottuk, hiszen az intézmény lezárásával még a legapróbb ügyeiket sem tudták
házon kívül elintézni, mert nem hagyhatták el az épületet, csak aki dolgozni ment. Megszerveztük az
élelmezésüket, a családi bevásárlások lebonyolítását, a gyermekek digitális oktatását, a szülők
ügyintézéseinek koordinálását, és a házon belül a szabadidejük lehető leghasznosabb eltöltését. Nagy
hangsúlyt fektettünk a higiénés normák megerősítésére, a tisztaságra és az elővigyázatosságra, ám
komoly nehézséget okozott a szociális távolságtartás, hiszen az épület jellegéből adódóan ez nehezen
megoldható. A lakóink a saját lakószobájukat leszámítva minden helyiséget közösen használnak, az
intézményenként 25-30 gyermeket lehetetlen elszeparálni egymástól. Nagy segítséget jelentett, hogy
tartozik egy udvar az épülethez, ott legalább a friss levegőn játszhattak a gyerekek, és a szülők is
minimálisan ki tudtak lépni a négy fal bezártságából.
Az intézmény dolgozói számára a Korona vírus első hulláma rendkívül sok plusz munkával,
felelősséggel és teherrel, megnövekedett munkaidővel, a feladatok átalakulásával és sok stresszel járt.
Eddig ismeretlen helyzetekhez kellett viszonylag gyorsan adaptálódnunk. De nem csak mi, a lakók is
le voltak terhelve, leginkább érzelmileg. Mind a szülők, mind a gyermekek nehezen viselték ezt az
ingerszegény időszakot, a kollégák sok időt töltöttek a lakók pszichés és lelki egészségének
javításával is. Számos ügyintézés, fejlesztés, vizsgálat félbe maradt, a családok életében jelen lévő

külső szakemberekkel minimálisra csökkentek a kapcsolataink. A külső intézmények, ellátások,
szolgáltatások teljes leállásával is meg kellett küzdenünk. Úgy éreztük, odakint megállt az élet, ám az
intézmény falai között tovább zajlott, minden problémájával, kérdésével, eseményével és megoldandó
feladataival együtt. Az otthon lezárása többekből kényszerreakciókat váltott ki, és inkább vállalták,
hogy kiköltöznek, mint hogy ne mozdulhassanak ki. Volt, aki rokonokhoz ment, volt, aki vissza a
bántalmazó párjához, volt, aki albérletbe, de kevésbé megalapozott módon, mint lehetett volna, ha
nincs a Korona vírus. Az intézmény részéről ez azzal járt, hogy rövid időn belül jelentős számú
létszámcsökkenés következett be, amit pótolnunk kellett. A 2. emeleten sikerült a folyosó egy
részének lezárásával egy karantén részleget kialakítani, így egyidejűleg 5 új beköltöző családot
tudtunk karanténoztatni április közepén.
Májusban ugyan még zárva voltak az intézmény kapui, elkezdtünk egyre több családi programot
szervezni, hiszen a jó idő lehetővé tette, hogy az udvaron bográcsozzunk, kürtös kalácsot süssünk,
csapatversenyeket játsszunk.
Az őszre érkező második hullámot tapasztaltabban tudtuk kezelni, ekkora már rutinszerűvé váltak az
év első felében bevezetett intézkedések, nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő higiénés környezetre
és a tisztaságra, amiben szerencsére a lakóink többsége is partner volt. Mivel szeptemberben
elkezdődött az óvoda, iskola, és az élet valamelyest visszatért a „normál” kerékvágásba, leginkább
arra kellett ügyelnünk, hogy csökkentsük a lehetőségét annak, hogy a vírus bekerül a házba. Mind a
dolgozóktól, mind a lakóktól nagyobb fegyelmezettséget igényelt ez a helyzet. A folyamatos
óvintézkedések ellenére sajnos ősszel nem tudtuk elkerülni a pozitív eseteket – szerencsére
mindenkinél enyhe lefolyással, és a lakószámunkhoz képest alacsony esetszámmal. A házban az élet
teljesen átalakult, az év nagy részében a tényleges családgondozásra és a gyermekek fejlesztésére
jóval kevesebb idő jutott. A gyerekek iskolai lemaradásai nagyot nőttek, a szülők anyagi helyzete a
korábbinál is instabilabb lett, és az önálló élet, a kiköltözés lehetősége a legtöbb családunknál még
távolabb került a valóságtól. Az izolációt nem csak fizikai, de pszichés és érzelmi értelemben is
megéltük az elmúlt évben.

6. A 2020-as év a számok tükrében
A 2020-as év a családok átmeneti otthonában a hosszútávú szerződések lejáratának éve volt, így az
ellátottak közötti fluktuáció is jóval magasabb volt, mint az előző években. Összesen 55 család fordult
meg a két intézményünkben, ez 23-al több, mint 2019-ben. A két intézményünk között nagyjából
azonos arányban oszlottak meg a családok, 27 lakott az I. számú, 28 pedig a II. számú családok
átmeneti otthonában.
Az év során a szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása a következőképpen néz ki a
családok átmeneti otthona 1. sz. intézményében:
Felnőttek/szülők

51 fő

14-18 éves gyermekek

1 fő

6-14 éves gyermekek

20 fő

3-6 éves gyermekek

27 fő

0-3 éves gyermekek

24 fő

Jól látható, hogy gyermekek tekintetében egy kivételével csak 14 év alatti ellátottaink voltak. Az
általános iskolás gyermekek száma egész évben magas volt, ez a digitális oktatás és a bizonytalan
iskolai helyzetek (ideiglenesen bezárt iskolás, osztályok a vírushelyzet miatt, enyhe tünetek miatt 10
napra kiírt gyermekek) miatt sok plusz feladatot adott nekünk egész évben. Az óvodás és az óvodás
kor alatti gyermekek száma is jelentős, ami az intézmény mindennapjait jelentősen meghatározta.
Nagy figyelmet fordítottunk az ő szabadidejük hasznos eltöltésére is, hiszen a szülők ezt nem minden
esetben tudták önállóan biztosítani, illetve a sok esetben ingerszegény lakókörnyezetet is igyekeztünk
kompenzálni. Az év során az I. sz. intézményben élő 51 fő 6 év alatti gyermekre egy gyermekgondozó
jutott, aki erőn felül igyekezett a gyermekekkel foglalkozni, a kicsiknek és a szüleiknek teret és
segítséget nyújtani a minőségi idő eltöltéséhez.
Ahogy korábban említettem, 2020 a hosszútávú szerződések lejáratának az éve volt a családok
átmeneti otthonában. Számos olyan lakónktól kellett búcsút vennünk, akik már évek óta a
mindennapjaink részét képezték, hozzánőttek a szívünkhöz, ám a szolgáltatásunk átmeneti jellegéből
adódóan ennek a lépésnek előbb-utóbb be kellett következnie. Az elmúlt években próbálkoztunk a
lakóközösség stabilizálásával, kevés volt a ki- és beköltözés, hosszú távon terveztünk a gondozási
folyamatokkal. Ennek minden előnyét és hátrányát megéltük. Előnye volt a viszonylag könnyebb
tervezhetőség, mind nekünk, mind a lakóknak. Minél jobban ismertünk már egy családot, annál
részletgazdagabban tudtunk segíteni neki, és a bizalmi viszony is megalapozottabb volt. A gyermekek
életében fontosnak tartottuk azt a minimális állandóságot, amit azzal tudtunk biztosítani, hogy nem
kellett évente iskolát, barátokat és otthont is váltaniuk. A lakóközösség ismerte egymást, megtanultak
alkalmazkodni egymáshoz, és az intézmény dolgozóit is kiismerték. Ennek épp annyi pozitívuma volt,
mint amennyi negatív hatása. A lakók között akaratlanul is hierarchikus viszony alakult ki a bentlakás
ideje alapján, ami sok konfliktust szült, és sajnos sokszor tapasztaltuk a motiváció teljes elvesztését, és
az egyre erősebb hospitalizációt a szülőknél. A tavaszi és a nyári hónapok voltak elsősorban azok,
amikor a régóta nálunk élő családok szerződései lejártak, és helyükre új ellátottakat kellett
felvételiztetnünk. Sajnos az intézményi lét szabályaival és kötöttségeivel, a lakóközösség és a
lakókörnyezet jellegével, az alkalmazkodás szükségességével gyakran nehezen tudnak az új lakók
megbirkózni, minderre 2020-ban még a COVID miatt bekövetkezett szigorítások is rátettek egy
lapáttal. Így viszonylag magas volt azon családoknak a száma, akik a három hónapos próbaidőt nem
tudták, vagy nem akarták hosszútávú szerződésre váltani, és rövid bent lakást követően elköltöztek.
2020-ban 27 család vette igénybe a szolgáltatást az I. sz. intézményünkben, ebből 21 költözött ki az év
során. Az ő jogviszonyuk időtartama a következőképpen oszlott meg:

Jogviszonyok időtartama

3család
3 család

7 család

3 család
5 család

0-3 hónap
3-6 hónap
6-12 hónap
1-2 év
2 évnél több

Az intézményből való kiköltözések nem minden esetben voltak tervezettek, és még inkább nem
mondható el, hogy megalapozottak lettek volna. A COVID miatt sokan kényszermegoldásként
választottak egy bizonytalan alapokon álló albérleti vagy szívességi lakáshasználattal járó kiköltözést,
minthogy az intézményi korlátozásokkal éljenek együtt. A szívességi lakáshasználóként kiköltöző
lakóink főleg rokonokhoz, családtagokhoz mentek, az ő élethelyzetük sem oldódott meg, hiszen
jellemzően túlzsúfolt, kis alapterületű, nem megfelelő minőségű lakásba mentek rokonokhoz.
Valószínűsíthető, hogy ezek a megoldások azért is lettek ilyen magas számúak, mert az
intézményekbe nehezebben lehetett bekerülni a vírushelyzet korlátozásai és az intézmények
elővigyázatossága miatt. Azon családjaink, akik másik intézménybe távoztak jellemzően még az év
elején költöztek el, a vírushelyzet előtt, vagy az első és a második hullám közötti „nyugalmi
időszakban”.
Másik CSAO-ba költözött

8 család

Szakellátásba kerültek a gyermekek

0 család

Önálló albérletbe költözött

3 család

Szívességi lakáshasználat

6 család

Egyéb (pl. munkásszálló, panzió)

4 család

Bár után követésre sajnálatos módon nem nyílik lehetőségünk, informális csatornáinkon keresztül
sokszor hallunk még a kiköltözött családok utóélete felől. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy sem az
albérleti lehetőségek, sem szívességi lakáshasználat nem jelentett a kiköltöző családok számára valós
megoldást. Többen közülük újra visszakerültek családok átmeneti otthonába, vagy kiköltözésüket
követően kiemelték a gyermekeket a családból. Sajnos a 2020-as évben kifejezetten sok olyan esetről
hallottunk, amikor a távozás után a gyermekeket rövid időn belül kiemelték a családból, és a szülők
tőlünk próbáltak segítséget kérni helyzetük megoldásában.
A szakmai stáb a 2020-as évben minden kétséget kizáróan összekovácsolódott, hiszen folyamatosan
egymásra kellett támaszkodnunk, és sok nehézséget éltünk meg közösen. Erős családgondozói csapat
alakult ki, akiknek köszönhetjük a szakmai munka magas színvonalát. Munkájukat az év első felében
szupervízió is segítette. A szakgondozóit team is megerősödött, annak ellenére, hogy ebben az évben
sem volt idegen fogalom a fluktuáció. A családgondozók és a szakgondozók között szorosabbá vált az
együttműködés, hiszen minden eddiginél jobban kellett támaszkodniuk egymás munkájára. Az évet
végül intézményvezető váltással zártuk.

7. Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a 2020-as évben szerepvállalásával, anyagi
támogatással, adománnyal, idejével, ötleteivel, energiájával segítette munkánkat. Nagyon sok
mindenben különleges és rendhagyó volt ez az év, és bár elsősorban biztosan a koronavírus okozta
problémákról marad majd emlékezetes, nem fogjuk elfelejteni azt sem, hogy idén különösen sokan
segítették a Menedékház Alapítvány és ezen belül is a Családok Átmeneti Otthonának a munkáját.
Rengeteg új barátot, támogatót, nagyszerű embert ismerhettünk meg a vírusnak, a karanténnak, az

izolációnak, és a távoktatásnak (és egyéb 2020-ban tanult és sokat ismételgetett szavaknak)
köszönhetően.
Ennek okán külön köszönetet mondunk a teljesség igénye nélkül mindenkinek, aki önkéntes munkával
segített minket, valamint minden támogatónknak és partnerünknek, aki hozzájárult, hogy átvészeljük
ezt a minden szempontból különösen nehéz évet:
 minden magyar önkéntesünknek;
 a European SolidarityCorps külföldi önkénteseinek;
 az MCC önkénteseinek,
 az Alternatív Közgazdasági Gimnázium fiatal önkénteseinek;
 a Csillagösvény Waldorf Iskola diákjainak és szülői közösségének;
 az Age of Hope szervezetének és önkénteseinek;
 a Budapest Bike Maffia szervezetének és önkénteseink;
 a Lindenleaf szervezetének és a Saint Margaret’s AnglicanEpiscopalChurch-nek;
 az adjukossze.hu-nak, akikkel a 2020-as évben 3 kampányt is végig csináltunk;
 a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek;
 a Novartis Hungary Kft-nek;
 a SPAR Magyarországnak;
 az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Segít! programjának;
 az Alter-ego Alapítvány a Családokértnak;
 a Szent Szabina Lelkészség és Bencés Tanulmányi Háznak;
 az Önkéntes Központ Alapítványnak
 a SiliconLaboratories COVID - 19 Támogatási Alapnak;
 a Damit Informatikának,
 az Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalomnak;
 aNietsch - Hajmási Cipészműhely 1910-nek;
 az Optimum SolutionsKFT-nek;
 a Souper-pasta&more csapatának
 a Magyar Labdarúgó Szövetségnek;
 a Mindspire Consulting Zrt.-nek;
 a Jövőt Építők Generációjának (JÉG);
 a hART Alapítványnak, azUnitef’83 Zrt-nek,
 az Unicefnek,
és minden névtelen adományozónak, akinek a támogatásáról talán nem is tudtunk.

Budapest, 2020.03.29.

Pintér Bettina
intézményvezető

Menedékház Alapítvány
Családok Átmeneti Otthona II.
1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7-es épület

Szakmai Beszámoló
2020.
Bővebb információ a szervezetről: www.menedekhaz.hu, www.facebook/menedekhaz
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1. Bevezető
A Menedékház Alapítvány Budapest XI. kerületében végzi a rászoruló családokat és hajléktalan
embereket segítő tevékenységét a 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám alatt található székhelyén,
ahol éjjeli menedékhellyel, hajléktalanok nappali melegedőjével és két családok átmeneti otthonával
kíván támogatást nyújtani a rászoruló családok és egyének számára.Intézményeink jelenleg ellátási
szerződés nélkül, önkormányzati feladatot látnak el, valamint rendelkeznek érvényes működési
engedéllyel. A működtetés finanszírozását az állami források mellett civil adományozók
támogatásából biztosítjuk.
A Menedékház Alapítvány 2010 óta működteti a Családok Átmeneti Otthona intézményeit, melynek
pontos címe: 1112 Budapest, Muskétás utca 1. 7 épület I. és II. emelet
Az intézmény megközelítése Kelenföld metróállomástól a 87-es és 187-es jelzésű autóbuszokkal, míg
a Móricz Zsigmond körtérről /Újbuda központtól a 41-es villamossal lehetséges.

2. Célunk
A Menedékház Alapítvány mindent megtesz azért, hogy mozgósítsa a közösségi erőforrásokat, a
hátrányos helyzet enyhítése érdekében. Munkánk során törekszünk mind hazánkban, mind nemzetközi
színtéren hatékony, partneri együttműködések kialakítására.
Olyan ellátásokat/programokat szeretnénk kialakítani, mely valós választ ad a hátrányos helyzetű
csoportok, családok mindennapi problémáira. A tervezésnél mindig azon hiány pótlását célozzuk meg,
amelynek megszüntetése hatékony eszközei lehetnek a hátrányos helyzetű csoportoknak a
beilleszkedéshez.
Munkánkat minden helyzetben pártatlanság, függetlenség és semlegesség jellemzi. A segítségnyújtás
megkülönböztetés nélkül történik. A segítség prioritását kizárólag a szükségletek alapján határozzuk
meg.
Célunk, hogy munkatársaink egy nyugodt környezetben tudjanak dolgozni. Mindent megteszünk
azért, hogy mind anyagilag, mind szakmailag mindez biztosítva legyen.
Mindennapi munkánk során, fontosnak tartjuk, hogy egy adott problémára rendszerszinten próbáljunk
meg választ adni, de nem elfelejtve azt, hogy személyre szabottan is hatékonyaknak kell maradnunk.

3. Miben hiszünk?
Meggyőződésünk, hogy a hajléktalanság megelőzhető. ehhez elengedhetetlen a közös összefogás.
Alapítványunk mindent megtesz azért, hogy a társadalom előítéleteit lerombolja. Együtt tudunk
segíteni abban, hogy akinek szüksége van egy ágyra, azt megadjuk neki. Ha éhes, enni adjunk neki.
Nem hiszünk abban, hogy a hajléktalanság egy választás. Az addikció, a szegénység, a mentális
betegségek, vagy egy-egy nem várt életesemény nem egy döntésen alapul. Számunkra a család érték.
A családok stabilitásának növelése, a gyermekek minőségi oktatása, az egyéni készségek fejlesztése
kulcsfontosságú. Ez meg tudja szakítani a hajléktalanság sormintáját.
Számunkra elfogadhatatlan, ha egy gyermeknek nincs hol aludnia, nincs mit ennie, nem kap a
fejlődéséhez minőségi oktatást, ha nem játszhat önfeledten, ha a családjának anyagi helyzete miatt
kirekesztődik. Hiszünk abban, hogy egy család, egy program sikere abban rejlik, hogy hosszú távon a
fejlődés mennyire fenntartható. A hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása, iskolarendszerből való
kihullásának megelőzése elengedhetetlen ahhoz, hogy felelősen gondolkodjunk társadalmunk
jövőjéről. Ösztönzünk minden olyan szakmai/társadalmi elképzelést, amely arra irányul, hogy minden
ember érvényesülni tudjon, és a szolgáltatásokhoz egyformán hozzáférhessenek.

4. A családok átmeneti otthonában folyó szakmai munka
Az intézmény dolgozóinak feladata, hogy a szociális munka eszközeivel segítsék a családokat az
átmeneti otthonban történő bentlakás ideje alatt. Az intézménybe való beköltözéskor a családok
lakcímet tudnak létesíteni nálunk, így XI. kerületi lakossá válnak, és őket is megilletik a kerületi
alapszolgáltatások, mint a gyermekorvos, háziorvos, védőnő, bölcsőde, óvoda, általános iskola.
Kapcsolatban állnak a kerületi családsegítő szolgálattal és gyermekvédelmi központtal, illetve az XI.
kerületi önkormányzat ellátásai és támogatásait is igénybe tudják venni.

4.1.

Az intézményi stáb munkája

Az alapítvány által működtetett két családok átmeneti otthona egy telephelyen, egy épületben
helyezkedik el, így a szakmai munka sok tekintetben összeolvad. A II. sz. intézményben a két főállású
családgondozó mellett az ügyeletet ellátó szakgondozók, gyermekgondozó, pszichológus és
gyógypedagógus végezte a családokkal folyó komplex munkát 2020-ban.
A felvételi procedúra során már megkezdődik az együttműködés az új ellátottakkal, majd a beköltözés
utáni első lépésekről a szülőket a családgondozó informálja, aki gyakorlatilag végigkíséri az útjukat a
beköltözéstől, a remélhetőleg sikeres együttműködésen át az önálló lakhatásba költözésig. A
családgondozó lesz az is, aki minden egyéb kérdésben az ellátottak rendelkezésére áll, legyen szó a
hivatalos ügyekben való eligazodásról vagy az intézménnyel kapcsolatos nehézségekről. A gyermekek
nevelési-oktatási intézményekbe történő jelentkezéséhez, átíratásához, a bölcsődékkel, óvodákkal,
iskolákkal való kapcsolattartáshoz, a gyermekek fejlődésének nyomon követéséhez, előmenetelük
monitorozásához a családgondozó segítséget nyújt, valamint segíti a szülőt kötelessége teljesítésében.
A gyermekjóléti és családsegítő szolgálatokkal és központokkal, szükség esetén a gyámhatósággal
való együttműködés megvalósulása és a kommunikáció segítése, a szakemberek közötti
kommunikáció kiépítése és működtetése is a családgondozó feladata. A család ellátás utáni lakhatási
lehetőségeinek való utána járáshoz, lakáspályázatokon való részvételhez, megromlott családi
kapcsolatok okán elveszített szívességi lakáshasználatba való visszaköltözés elősegítéséhez szintén
minden ellátást igénybe vevő az őt gondozó szakemberhez fordulhat.
Ahogy a családgondozók az itt lakás folyamatában és a szociális ügyintézésekben, úgy a
szakgondozók a mindennapokban, a hétköznapi kérdésekben és problémákban tudják a családokat
segíteni. A recepción 0-24 órában van ügyeletes, így őt bármikor lehet keresni, akármilyen probléma
merül fel. Nekik köszönhető, hogy a családok beköltözéskor tiszta, frissen festett és berendezett
szobába tudnak beköltözni, és ők lesznek azok is, akiket keresni kell, ha bármi hiányzik, elromlik,
vagy netán lába kél. A beköltözéskor a berendezett szoba (bútorok, ágyak, ágynemű, asztal, székek,
tv, hűtő) mellett igyekszünk a családokat háztartási eszközökkel és edényekkel is ellátni. A
szakgondozók és a családgondozók közösen felelnek az intézmény házirendjének betartatásáért és a
lakóközösség folyamatos gondozásáért.

A szakmai munka fókuszában
elsősorban az a közel 50 gyermek áll,
akik
egyidejűleg
a
két
intézményünkben laknak, így a 2019es évtől sikereseken foglalkoztatunk
egy főállású gyermekgondozót is,
akinek a munkája rendkívül indokolt.
Az általa kialakított Manó szoba az
intézmény legszebb és legvidámabb
kuckója. Délelőttönként a főszerep a
babáké. Sok kisgyermekünk van,
akiknek férőhely hiányában nem
megoldott a bölcsődei felügyelete,
ezért itthon tartózkodnak. Ezek a baba
klubok kiváló kapui a gyerekek
bölcsődei beszokásának, hiszen kis
léptékben tanulhatják a szülőtől való elválást, és a közösségbe való beilleszkedést. Természetesen a
szülőknek lehetősége van becsatlakozni ezekre az alkalmakra. Nagy gondot fordítunk az érzékszervek
fejlesztésére, és kíváncsiságuk növelésére is. A gyermekekkel való foglalkozás mellett fontosnak
tartjuk, hogy időnként a szülőket is tudjuk tehermentesíteni, ebben a gyermekgondozónk nagy
segítséget jelent. Akár a délelőtti főzés, a délutáni takarítás ideje alatt, vagy egy hivatalos ügyintézés,
orvosi vizsgálat esedékessége esetén gyermekfelügyeletben segítséget tudunk nyújtani.
A fent említett munkatársakon kívül hétvégente gyermekeket segítő gyógypedagógus és felnőttekkel
foglalkozó pszichológus is dolgozik az intézményben, a velük való kapcsolatfelvétel a
családgondozókon keresztül történik. Az alaptevékenységet kiegészítő szolgáltatások a
gyógypedagógiai és pszichológusi tanácsadás/segítségnyújtás, melynek célja a szülők minél több
oldalról való támogatása. A gyógypedagógus feladata a gyermekek szükségleteinek felmérése, illetve
az adekvát fejlesztő foglalkozás tematikájának kidolgozása, a megvalósítás szakmai felügyelete. Ezen
felül a szükséges, intézményben nem biztosított specifikus, egyedi igényekre szabott ellátásokhoz való
hozzá jutás elősegítése, azok konkrét megnevezése és a családgondozókkal erről való kommunikáció.
A pszichológus konzultáció keretében mentális támogatást, a kliensek életében megélt traumák
feldolgozását, működési sémák felismerését, azonosítását és ezzel kapcsolatos összefüggéseket képes
feltárni. A rossz berögződések és előnytelen viselkedési minták elemzésében, továbbá az emberi
kapcsolatok működtetésében is az ellátást igénybe vevő szülők, törvényes képviselők mellett képes
állni. A szakemberrel való együttműködés során a lakók önismerete fejlődhet, személyiségükről új
dolgokat tanulhatnak. Megtapasztalhatják a sokszor fojtogató múlthoz kötődő szorongásuk, félelmeik
elengedését, egyensúlyra találhatnak magukban, ami kihathat az egész család életére, a
gyermekneveléssel kapcsolatos attitűdökre és a lakóközösségben betöltött szerepre és viselkedésre
egyaránt.
Az intézményben dolgozó családgondozók és szakgondozók egyéni- és csoportos foglalkozások, klub
jellegű tevékenységek és szabadidős programok keretében is segítik az itt élőket az idő hasznos
eltöltésében és a közösségi élet minőségivé tételében. Az itt dolgozók éves beszámoló alapján a 2020as évben a következő ilyen jellegű tevékenységekkel számolhattak az intézményben élők:











iskolás gyermekek felzárkóztatása, korrepetálása, ami a COVID időszak alatt különös
hangsúlyt kapott
óvodás gyermekek képességeinek fejlesztése (pl. kézügyesség, mozgásfejlődés,
beszédkészség fejlesztése) valamint iskola előkészítő játékos feladatok
főzőklubok: ezek a heti rendszerességű alkalmak kiváló lehetőségeket teremtenek arra,
hogy a lakók kiszakadjanak a mindennapokból, beszélgethessenek az őket érintő dolgokról,
főzési tippeket adjanak egymásnak és megismerjenek olyan recepteket, melyek
különlegesebbek, vagy egyszerűen csak másfajta feldolgozása az általuk megszokottnak.
filmklub és mesedélután – nagyobbaknak és kisebbeknek egyaránt
kézműves klub - rajzolás, festés, színezés, ragasztás, varrás, batikolás kisebbeknek és
nagyobbaknak egyaránt
társasjáték klubok: a gyermekek hasznos szabadidő eltöltése mellett játékos formában tudjuk
átadni az együttműködés, csapatmunka és a közös gondolkodás élményét a gyermekeknek
ezeken a foglalkozásokon, korosztályonként különböző társasjátékok segítségével
szabadidős tevékenységek a friss levegőn, rendszerint az intézmény udvarán, vagy a
közelben található Kamaraerdőn, ahol lehetőség nyílik sportolásra, szaladgálásra is.

A Menedékház Alapítvány 2012 szeptembere óta küldő és fogadó szervezetként bekapcsolódott az
Európai Önkéntes küldő Szolgálat (ESC) programjába, melynek keretein belül egy éves időtartamra 45 önkéntest fogadunk az intézményeinkben. A 2020-as évben az ESC program keretén belül 5 fiatal
érkezett hozzánk Romániából, akik a COVID miatt kissé furcsára és korlátozásokkal telire sikerült
évben főleg a családok átmeneti otthonában tevékenykedtek. Az önkéntesek alaposan kivették a
részüket az intézményben élő gyermekek korrepetálásából, kézműves foglalkozást, társas délutánokat,
és filmklubot tartottak nekik, valamint segítették őket a szabadidő aktív eltöltésében. Az
intézményben élő szülőkkel és gyermekekkel rendszeres sportfoglalkozásokon vettek részt.
Színesebbé és tartalmasabbá tették a lakók számára az ünnepi időszakot, lelkesen dekoráltak,
ajándékokat csomagoltak, és még a karácsony esti közös mozizásra is időt szántak.

A családok átmeneti otthona 2016 januárjától intézményesített formában is igyekszik aktívan és
rendszeresen együttműködni a fővárosban és környékén élő, a rászoruló családokon való segítést
szívügyüknek érző önkéntesekkel. Az intézmény önkéntes koordinátora felel az önkéntesekkel kötött
szerződés kétoldalú betartásáért, a velük való kapcsolattartásért, a munka megszervezéséért és az
önkéntes közösség életének minél színesebbé tételéért. Az intézményben dolgozó önkéntesek igény
szerint gyermekfelügyeletet vállalnak, korrepetálást tartanak az otthonban lakó gyermekeknek,
valamint szabadidős és sport programokat szerveznek nekik. A 2020-as évben ugyan korlátozottak
voltak a lehetőségeink a pandémia miatt, ám azokban az időszakokban, mikor a körülmények
engedték, lelkes önkéntesek munkáját élvezhettük.

4.2.

Ügyfélkör

A családok átmeneti otthonának ügyfélkörét azon gyermekes családok alkotják, akik lakhatásukat más
formában nem tudják biztosítani. A hozzánk jelentkező családokat jellemzően három csoportra tudjuk
bontani:
-

-

-

A mélyszegénységből jövő, rendszerint az ország keleti feléből, kistelepülésről, zsákfalvakból,
szegregált településről érkező családok, akik közül sokan korábban nem éltek még családok
átmeneti otthonában. Ők jellemzően magán úton (albérlet, szívességi lakáshasználat), vagy
önkormányzat által biztosított, de komfort nélküli, sok esetben rossz állapotú házban laktak
eddig, amit a gyermekjóléti szolgálat nem talált alkalmasnak a gyermekek számára, így az ő
motiválásuk hatására jelentkeznek intézményünkbe. Legtöbbjük korábban még nem élt, vagy
nem járt Budapesten sem. Jellemzően nagyok a társadalmi, kulturális különbségek, melyek az
itteni iskolai, óvodai beilleszkedés kapcsán, az ügyintézésekkor, vagy a szakemberekkel való
együttműködésük során csapódnak le. Bizalmatlanabbak az ellátórendszer irányába, és mind a
szülők, mind a gyermekek olyan lemaradásokkal érkeznek, melyek behozatalára nagyon kevés
a másfél-két év, így a továbblépési lehetőségeik is korlátozottak. Gyakran ugyanoda térnek
vissza, mint ahonnan beköltöztek, családtagokhoz mennek, esetleg másik családok átmeneti
otthonába nyernek felvételt.
A fővárosból, vagy annak vonzáskörzetéből érkező családok, akik eddig önálló formában
oldották meg lakhatásukat albérlet, szívességi lakáshasználat vagy önkormányzati bérlemény
útján. Közöttük már jóval gyakoribb, hogy korábban éltek családok átmeneti otthonában,
ismerik az intézményrendszert, megpróbáltak kilépni belőle, vagy éppen ki-be lépegetnek az
önálló élet és a családok átmeneti otthonainak a világa között. Motivációjuk nekik a
legmagasabb a kilépésre, mely erős családgondozással megtámogatható. Cél náluk, hogy
minél stabilabb alapot képezhessenek a bent lakásuk ideje alatt, így a fennálló tartozásaik
rendezésére, előtakarék képzésére, a szülők munkaerőpiacon eltöltött szerepének javítására
helyezzük a hangsúlyt. Jellemzően közülük kerülnek ki azok a családok, akik önálló albérletbe
tudnak költözni.
A vándorló családok, akik életük jelentős részét családok átmeneti otthonában töltötték,
különböző intézmények között költözködnek másfél, kétévente. Nem ritka közöttük, hogy a
szülők már gyermekként is valamilyen gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézmény lakói
voltak, esetleg a hajléktalan ellátást is igénybe vették már. A rendszerből való kilépés
számukra a legnehezebb, a hospitalizáció mértéke pedig a legmagasabb.

Természetesen ez a tipizálás nem fedi le 100%-ban az ellátottak körét, a problémák mindegyikükkel
egyediek és egyedi megoldási javaslatokat igényelnek, de átfogó képet mutatnak a szolgáltatást
igénybe vevőkről. A II. sz. intézményben összesen 40 ellátott, 11 család él, akik a különböző hátterük

és életstílusuk miatt sokszor nehezen tudnak egymáshoz alkalmazkodni. Ezt az együttélést igyekszik
megkönnyíteni a házirendünk és az intézmény dolgozóinak következetes munkája.
A szolgáltatásunkat igénybe vevő szülők komplex életvezetési, lakhatási, gyermeknevelési,
munkaerő-piaci nehézségekkel küzdenek. Mindezek mellett nem ritka, hogy addikciókkal, mentális
vagy pszichiátriai zavarral, családon belüli bántalmazással, tartós egészségügyi problémával
jelentkeznek intézményünkbe a családok. A szülők iskolai végzettsége rendszerint alacsony, ami a
munkaerő-piacon elfoglalt helyükre kedvezőtlenül hat. Általában be nem jelentett vagy alkalmi
munkákat vállalnak adósságaik megléte miatt, melyek napi, vagy heti kifizetést biztosítanak,
jellemzően építőiparban, takarítás, konyhai kisegítés területén.
A munkaviszonyuk bizonytalansága és a bevételeik tervezhetőségének a hiánya miatt kevés családunk
tud a jövedelméből félretenni, előtakarékot képezni. Enélkül albérletbe költözni esélytelen számukra.
Sajnos tovább nehezít a kilépés lehetőségét az is, hogy az albérlet árak nagyon magasak Budapesten,
vidékre kevesen költöznének. Tapasztalataink szerint még akkor is nehéz a fővárosban albérletet
találnia a családoknak, ha elegendő félretett pénzük van, hiszen gyermekkel, vagy romaként a legtöbb
esetben elutasítással kell szembenézniük. A XI. kerületben önkormányzati lakás pályázatra ugyan
papíron van lehetőség, azonban a pályázati feltételeknek a családjaink rendszerint nem felelnek meg.
Szociális alapon az elmúlt években egy esetben sem kaptak bérlakást az intézményünkben ellátott
családok, hiába pályáznak. Így sajnos kilépési lehetőségeik meglehetősen korlátozottak.

4.3.

Együttműködés a XI. kerületi társintézményekkel

A családok átmeneti otthonainak intézményvezetője és családgondozói rendszeres és folyamatos
kapcsolatot ápolnak a XI. kerületi gyermekjóléti központ (Újbudai Humán Szolgáltató Központ)
vezetőjével és családsegítőivel. A két szervezet dolgozói a 2020-as évben főként telefonon és emailben tartották a kapcsolatot a vírushelyzet miatt, azonban nem ritkák a személyes konzultációk
sem normál körülmények között. A nálunk élő családok kapcsán rendszeresen tájékoztatjuk az
Újbudai Humán Szolgáltató Központot írásban is, tájékoztatók és jelzések formájában egyaránt.
Együttműködésünket tovább tudnánk javítani, ha az online fórumok adta lehetőségeket is
kihasználnánk konzultációkra. A szakemberek esetmegbeszélő csoportok és esetkonferenciák során
törekszenek a minél hatékonyabb gondozás elérésére, a közös munka részleteinek kidolgozására, a
feladatok leosztására. A vírushelyzet miatt sajnos több esetkonferencia is elmaradt, vagy el lett
halasztva.
2020-ban az Újbudai Humán Szolgáltató Központtal leginkább életvitelbeli vagy gyermeknevelési
nehézséggel, foglalkoztatással, ügyintézéssel vagy információkéréssel kapcsolatos ügyekben
működtünk együtt. A családjaink nagy része tanácsadás keretében vagy alapellátásban van, kisebb
részük áll védelembe vétel alatt. A családokkal a családsegítők és esetmenedzserek telefonon, vagy
családlátogatások keretében tartják a kapcsolatot. A szolgálat és a központ által biztosított
szolgáltatásokhoz lakóink szükség esetén hozzá tudnak jutni, de jelentős részüket szerencsére házon
belül is fel tudjuk kínálni nekik, mint például a pszichológiai konzultációt, a korrepetálásokat, a
gyermekek fejlesztését. Mivel gyermekpszichológussal intézményünk nem rendelkezik, így ez ügyben
szoktunk segítséget kérni tőlük, a 2020-as évben öt ellátottunkkal dolgoztak együtt.
Gyermekveszélyeztetés vagy családon belüli problémák miatt szintén a két intézményükre vetítve
összesen 15 esetben éltünk jelzési kötelezettségünkkel.
Ugyancsak aktív és intenzív a kapcsolat a XI. Kerületi Kormányhivatal - Gyámügyi Osztályával. A
2020-as évben két család esetében volt szükség a gyermekek családjukból történő kiemelésére, és

további egy családnál felmerült még lehetőségként. A védelembe vételi tárgyalásokon és a
felülvizsgálatokon intézményünk családgondozói rendszerint részt vesznek, szükség esetén telefonon
is kapcsolatot tartunk a gyámhivatali ügyintézőkkel egy-egy ügy kapcsán.
A kerületben működő oktatási-nevelési intézményekkel is igyekszünk lehetőségeinkhez képest
maximálisan együttműködni. Míg a korábbi években rendszerint a körzetes Őrmezei Általános Iskola
és Napsugár Óvoda fogadta be a családok átmeneti otthonában élő gyermekeket, addig 2020-ban
törekedtünk a lehető legjobban szétszórni őket különböző intézményekbe. Ennek oka, hogy sok
visszajelzés érkezett arról, hogy a két intézményünkből összesen érkező magas gyermeklétszám miatt
nehezebbé vált az osztályokba történő integrációjuk. Gyermekeink sok esetben nagy lemaradással,
szociális és kognitív hiányosságokkal, tanulási és magatartásproblémákkal kerülnek a különböző
osztályokba, amik a pedagógusok munkáját legalább annyira megnehezítik, mint az ő
beilleszkedésüket. Nem segít a helyzetükön a gyorsan kialakuló „Menedékházas gyermek” bélyeg
sem, mely gyakran végigkíséri őket itt lakásuk ideje alatt. Az iskola visszajelzéseire alapozva nagy
erőfeszítéseket tettünk, hogy a gyermekek különböző oktatási intézményekben folytassák
tanulmányaikat. Ezt egyrészt azzal értük el, hogy a fővárosból hozzánk költöző családokat motiváltuk
arra, hogy ne váltsanak iskolát, másrészt a kerületi iskolák közül többel felvettük a kapcsolatot
beiratkozás terén, szükség esetén a Dél-Budai Tankerületi Központ segítségét is kértük a nem körzetes
iskolákba való felvétel kapcsán. Végül az évet úgy zártuk, hogy 7 különböző iskolába, 19 különböző
osztályba járt a két intézményünkben élő, összesen 23 iskolás gyermekünk.
Ez a megoldás a körzetes iskola számára kényelmesnek bizonyult, javította együttműködésünket is,
ám a szülőkre rendkívül nagy terheket rótt. Egyrészt nagyobb távolságokra kellett vinni a
gyermekeket iskolába, másrészt pedig nehezebbé vált a többgyermekes családok számára az óvodai,
bölcsődei felvétel is, hiszen ott is a nem körzetes intézmények közül kellett keresgélni, ahol nem
mindig fogadták tárt karokkal őket. Az átiratkozások ideje is megnőtt, hiszen több esetben írásos
kérelmet kellett benyújtanunk, megvárnunk az elutasító határozatot, majd fellebbezni, és a Tankerületi
Központ általi kijelölésre várni. Így előfordult, hogy a gyermekek 1-1,5 hónapig vártak, míg az új
iskolában elkezdhették a tanulást, ám a régi iskolába való közlekedést nem minden család tudta
megoldani. Ezzel a lemaradásuk tovább nőtt.
A családgondozók az iskolák és óvodák vezetőivel és a gyermekek pedagógusaival rendszeresen
tartják a kapcsolatot, e-mailben, telefonon egyaránt, alkalmanként akár személyesen is. A szülőket
segítik a beiratkozás/átiratkozás folyamatában, az étkezés megrendelésében, az e-napló követésében,
és a digitális oktatásban való részvételben is, ami 2020-ban a munkánk jelentős részét képezte. Az év
első felében rengeteg plusz terhet rótt a dolgozókra – elsősorban a családgondozókra és a
gyógypedagógusra – a gyermekekkel való tanulás, a leckék megírása, fotózása, visszaküldése, melyet
a szülők önerőből nem tudtak volna megoldani.
Együttműködünk továbbá a kerületben a Védőnői Szolgálattal, havi rendszerességgel jön a házba a
védőnő és nézi meg az ellátott gyermekek fejlődését. Újszülött gyermek érkezése esetén még
gyakrabban látogatja meg a családokat. A kerületben működő Pedagógiai Szakszolgálat és Szakértői
Bizottság munkatársaival is szoros az együttműködésünk, leginkább telefonon vagy e-mailben
egyeztetünk a gyermekek vizsgálatait, felülvizsgálatait illetően.
Intézményünk fontosnak tartja, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaival és a családok életében
jelen lévő szakemberekkel minél gyakoribb és személyesebb legyen a kapcsolat, hiszen ez az alapja

annak, hogy az ügyfeleinket hatékonyan és komplex módon tudjuk segíteni. Ennek érdekében mind a
családgondozók, mind az intézményvezető munkájának szerves részét képezi a kooperáció részeként,
hogy kellő és megfelelő minőségű információkkal lássa el a jelzőrendszer többi tagját a családokról és
folyamatosan kapcsolatot tartson a szakemberekkel.

5. Főbb események 2020-ban
A lehetőségeinkhez képest igyekszünk minél több belső- és külső programmal színesebbé tenni az itt
lakó gyermekek életét, ám 2020 sok tekintetben különleges évvre sikerült. Bár a mindennapjainkat a
pandémia határozta meg az év jelentős részében, azért sikerült olykor programok, kirándulások, közös
sütögetések, vagy az ünnepi hangulat megteremtésével emlékezetes pillanatokat okoznunk az
intézményben élő családoknak.

5.1.

Programjaink

Ahogy minden évet, úgy a 2020-at
is lelkesen és energiával telve
kezdtük, és rögtön bele is fogtunk a
jellemzően
első
nagyszabású
programunkat jelentő farsangi móka
előkészületeibe. A szokásokhoz
híven idén is volt jelmezverseny,
nasi,
játékok,
arcfestés.
csapatversenyek és természetesen a
disco sem maradhatott el. Utólag
visszagondolva külön öröm, hogy
olyan jól sikerült a farsangi
mulatság, mint ahogy, hiszen utána
hosszú ideig kellett ennek az
emlékéből táplálkoznunk, mert
újabb program szervezésére nem
adódott lehetőségünk a vírushelyzet miatt. A tavaszi időszakban pedig normál körülmények között
már kirándulunk a Kamaraerdőn vagy Normafán a családokkal, játszóházba megyünk a gyerekekkel,
vagy éppen a Húsvétra készülünk elő gőzerővel. 2020-ban azonban ezt az időszakot a pandémia okán
lezárt házban töltöttük. Teljesen azért ilyenkor sem feledkeztünk meg a közösségi életről, kihasználva
az udvar nyújtotta lehetőségeket közös főzéseket, kürtöskalácssütést tartottunk, Húsvétkor a
gyerekeknek csokit és tojást rejtettünk el, melyet megkereshettek, és igyekeztünk rendszeres
sportfoglalkozásokat és csapatversenyeket tartani a friss levegőn, mert a bezártság és az izoláció mind
a gyermekeket, mind a felnőtteket megviselte mentálisan is. Komoly feladatot jelentett az intézmény
dolgozói számára, hogy az ingerszegény környezetnek, a monoton mindennapoknak, a napirend teljes
elvesztésének és a sok megválaszolatlan kérdésből adódó bizonytalanságnak a káros hatásait
ellensúlyozzák. Maximális elővigyázatosság mellett szükségesnek éreztük, hogy színesebbé tegyük a
családok beszürkült mindennapjait.

A nyáron szerencsére ismét élet
költözött a házba, és a kapuk
kinyitásával hozzákezdhettünk a
programok szervezéséhez. Rögtön
első nap egy „szabaduló bulit”
tartottunk a Kamaraerdőn, ahová az
intézmény összes családja velünk
tartott, sportoltunk, szaladgáltunk,
játszottunk, és mindenki kiélvezte,
hogy újra elhagyhatta az intézményt.
A már hagyománnyá vált nyári
táboraink idén kissé átalakultak, de
meg lettek tartva. Az ottalvós tábor
Dömösön – fürdéssel és sok
kirándulással a természetben, a
napközis táborok pedig a már jól
bevált helyszíneken kerültek megrendezésre. Jártunk a Velencei tónál, a Tarzan Parkban és a Fővárosi
Állat- és Növénykertben. Az Age of Hope egyesület jóvoltából a nyáron a gyermekeink
ellátogathattak a Sobri Jóska Kalandparkba, voltak kenu túrán, íjászkodtak, állatsimogatóban is jártak,
és eljutottak a budapesti Aquaworldbe is. A programok jelentős része az idősebb korosztályt célozta
meg, iskolás kortól tudtak a gyermekek becsatlakozni, illetve néhányuk családi eseményként lett
meghirdetve. Ezekkel párhuzamosan a legkisebbeknek az udvart tettük játszóházzá, hála az
adományoknak, amik direkt ezt a célt szolgálták. Kaptunk új homokozó szetteket, játékokat, kisházat,
gyerek padokat, így minden adott volt a mókához.

Ősszel a két Covid hullám között még éppen lehetőségünk nyílt egy kis kikapcsolódásra. Így el tudtuk
vinni a gyermekeket lézerharcolni, kipróbálták a nagyok a Cyber Jumpot és kalandozhattak a Csodák
Palotájában, a kicsik pedig játszóházba mentek egy egész napra, ahol még meglepetés pizzával és
üdítővel is megvendégeltek minket. Az őszi szüneti programsorozatunkat a Halloweeni mulatság
koronázta meg, ahol a farsanghoz hasonlóan mindenki jelmezt öltött – bár most nem a hercegnőké,
hanem a zombiké volt a főszerep.

Az évet a Karácsony és a
Szilveszter
zárta,
mindkettőt
visszafogottan,
„szűk
családi
körben” ünnepeltük. Karácsonykor
2020-ban elmaradt a megszokott
közös vacsora, mellyel rendszerint
mi, dolgozók vendégeltük meg a
családokat, hiszen nem szerettünk
volna ekkora csoportosulást. A
karácsonyi műsor is visszafogott
volt, néhány dallal és verssel
készültek a gyerekek. Az ünnepnek
kellően
meghitt
hangulatot
kölcsönzött, ahogy az egész napos
dekorálás és a karácsonyfa díszítése
is.
Mindenki
kedvence,
az
ajándékozás természetesen nem maradhatott el, minden családot külön-külön megleptünk az előre
összeírt kívánságlistájuk alapján. Hála az adományozóinknak, ebben a rendkívül nehéz évben legalább
Karácsonykor nem kellett a gyermekeknek szomorkodni és vágyakozni, megkapták, amit szerettek
volna, és a szülők is boldogok voltak a mosolygó arcocskák láttán. Az ünnepi érzés kitartott egészen
Szilveszterig. Gyermekpezsgővel koccintottunk kicsikkel és nagyokkal, szülőkkel és gyermekekkel
egyaránt, mikor éjfélt ütött az óra, és titkon reméltük, hogy a következő év könnyebb lesz.

5.2.

A pandémia időszaka

Hiába tervezgettünk egyéb eseményeket, a vírushelyzet közbeszólt, és a 2020-as évjelentős részében
egészen más feladatok szervezése kötötte le a mindennapjainkat. Március közepétől a családok
átmeneti otthonaiban az élet megváltozott. Az ajtók bezárultak, kijárási tilalom, látogatási korlátozás,
digitális oktatás vette át a mindennapokban a főszerepet. Az erőforrásaink nagy részét a lakók teljes
körű ellátására fordítottuk, hiszen az intézmény lezárásával még a legapróbb ügyeiket sem tudták
házon kívül elintézni, mert nem hagyhatták el az épületet, csak aki dolgozni ment. Megszerveztük az
élelmezésüket, a családi bevásárlások lebonyolítását, a gyermekek digitális oktatását, a szülők
ügyintézéseinek koordinálását, és a házon belül a szabadidejük lehető leghasznosabb eltöltését. Nagy
hangsúlyt fektettünk a higiénés normák megerősítésére, a tisztaságra és az elővigyázatosságra, ám
komoly nehézséget okozott a szociális távolságtartás, hiszen az épület jellegéből adódóan ez nehezen
megoldható. A lakóink a saját lakószobájukat leszámítva minden helyiséget közösen használnak, az
intézményenként 25-30 gyermeket lehetetlen elszeparálni egymástól. Nagy segítséget jelentett, hogy
tartozik egy udvar az épülethez, ott legalább a friss levegőn játszhattak a gyerekek és a szülők is
minimálisan ki tudtak lépni a négy fal bezártságából.
Az intézmény dolgozói számára a Korona vírus első hulláma rendkívül sok plusz munkával,
felelősséggel és teherrel, megnövekedett munkaidővel, a feladatok átalakulásával és sok stresszel járt.
Eddig ismeretlen helyzetekhez kellett viszonylag gyorsan adaptálódnunk. De nem csak mi, a lakók is
le voltak terhelve, leginkább érzelmileg. Mind a szülők, mind a gyermekek nehezen viselték ezt az
ingerszegény időszakot, a kollégák sok időt töltöttek a lakók pszichés és lelki egészségének
javításával is. Számos ügyintézés, fejlesztés, vizsgálat félbe maradt, a családok életében jelen lévő
külső szakemberekkel minimálisra csökkentek a kapcsolataink. A külső intézmények, ellátások,
szolgáltatások teljes leállásával is meg kellett küzdenünk. Úgy éreztük, odakint megállt az élet, ám az

intézmény falai között tovább zajlott, minden problémájával, kérdésével, eseményével és megoldandó
feladataival együtt. Az otthon lezárása többekből kényszerreakciókat váltott ki, és inkább vállalták,
hogy kiköltöznek, mint hogy ne mozdulhassanak ki. Volt, aki rokonokhoz ment, volt, aki vissza a
bántalmazó párjához, volt, aki albérletbe, de kevésbé megalapozott módon, mint lehetett volna, ha
nincs a Korona vírus. Az intézmény részéről ez azzal járt, hogy rövid időn belül jelentős számú
létszámcsökkenés következett be, amit pótolnunk kellett. A 2. emeleten sikerült a folyosó egy
részének lezárásával egy karantén részleget kialakítani, így egyidejűleg 5 új beköltöző családot
tudtunk karanténoztatni április közepén.
Májusban ugyan még zárva voltak az intézmény kapui, elkezdtünk egyre több családi programot
szervezni, hiszen a jó idő lehetővé tette, hogy az udvaron bográcsozzunk, kürtös kalácsot süssünk,
csapatversenyeket játsszunk.
Az őszre érkező második hullámot tapasztaltabban tudtuk kezelni, ekkora már rutinszerűvé váltak az
év első felében bevezetett intézkedések, nagy hangsúlyt fektettünk a megfelelő higiénés környezetre
és a tisztaságra, amiben szerencsére a lakóink többsége is partner volt. Mivel szeptemberben
elkezdődött az óvoda, iskola, és az élet valamelyest visszatért a „normál” kerékvágásba, leginkább
arra kellett ügyelnünk, hogy csökkentsük a lehetőségét annak, hogy a vírus bekerül a házba. Mind a
dolgozóktól, mind a lakóktól nagyobb fegyelmezettséget igényelt ez a helyzet. A folyamatos
óvintézkedések ellenére sajnos ősszel nem tudtuk elkerülni a pozitív eseteket – szerencsére
mindenkinél enyhe lefolyással, és a lakószámunkhoz képest alacsony esetszámmal. A házban az élet
teljesen átalakult, az év nagy részében a tényleges családgondozásra és a gyermekek fejlesztésére
jóval kevesebb idő jutott. A gyerekek iskolai lemaradásai nagyot nőttek, a szülők anyagi helyzete a
korábbinál is instabilabb lett, és az önálló élet, a kiköltözés lehetősége a legtöbb családunknál még
távolabb került a valóságtól. Az izolációt nem csak fizikai, de pszichés és érzelmi értelemben is
megéltük az elmúlt évben.

6. A 2020-as év a számok tükrében
A 2020-as év a családok átmeneti otthonában a hosszútávú szerződések lejáratának éve volt, így az
ellátottak közötti fluktuáció is jóval magasabb volt, mint az előző években. Összesen 55 család fordult
meg a két intézményünkben, ez 23-al több, mint 2019-ben. A két intézményünk között nagyjából
azonos arányban oszlottak meg a családok, 27 lakott az I. számú, 28 pedig a II. számú családok
átmeneti otthonában.
Az év során a családok átmeneti otthona II. sz. intézményében a szolgáltatást igénybe vevők életkor
szerinti megoszlása a következőképpen néz ki:
Felnőttek/szülők

42 fő

14-18 éves gyermekek

8 fő

6-14 éves gyermekek

30 fő

3-6 éves gyermekek

17 fő

0-3 éves gyermekek

12 fő

A II. számú intézményben jóval magasabb számban laktak 14 év feletti kamaszok is, mint az I. számú
intézményünkben, ám az életkori megoszlások tekintetében a 6-14 év közötti gyermekek száma volt a
legjelentősebb. Az általános iskolás gyermekek száma egész évben magas volt, ez a digitális oktatás
és a bizonytalan iskolai helyzetek (ideiglenesen bezárt iskolás, osztályok a vírushelyzet miatt, enyhe
tünetek miatt 10 napra kiírt gyermekek) miatt sok plusz feladatot adott nekünk egész évben. Az
óvodás és az óvodás kor alatti gyermekekből sem volt hiány, ami az intézmény mindennapjait
jelentősen meghatározta. Nagy figyelmet fordítottunk az ő szabadidejük hasznos eltöltésére is, hiszen
a szülők ezt nem minden esetben tudták önállóan biztosítani, illetve a sok esetben ingerszegény
lakókörnyezetet is igyekeztünk kompenzálni. Az év során az intézményben élő 29 fő 6 év alatti
gyermekre egy főállású gyermekgondozó jutott, aki erőn felül igyekezett velük foglalkozni, a
kicsiknek és a szüleiknek teret és segítséget nyújtani a minőségi idő eltöltéséhez.
Ahogy korábban említettem, 2020 a hosszútávú szerződések lejáratának az éve volt a családok
átmeneti otthonában. Számos olyan lakónktól kellett búcsút vennünk, akik már évek óta a
mindennapjaink részét képezték, hozzánőttek a szívünkhöz, ám a szolgáltatásunk átmeneti jellegéből
adódóan ennek a lépésnek előbb-utóbb be kellett következnie. Az elmúlt években próbálkoztunk a
lakóközösség stabilizálásával, kevés volt a ki- és beköltözés, hosszú távon terveztünk a gondozási
folyamatokkal. Ennek minden előnyét és hátrányát megéltük. Előnye volt a viszonylag könnyebb
tervezhetőség, mind nekünk, mind a lakóknak. Minél jobban ismertünk már egy családot, annál
részletgazdagabban tudtunk segíteni neki, és a bizalmi viszony is megalapozottabb volt. A gyermekek
életében fontosnak tartottuk azt a minimális állandóságot, amit azzal tudtunk biztosítani, hogy nem
kellett évente iskolát, barátokat és otthont is váltaniuk. A lakóközösség ismerte egymást, megtanultak
alkalmazkodni egymáshoz, és az intézmény dolgozóit is kiismerték. Ennek épp annyi pozitívuma volt,
mint amennyi negatív hatása. A lakók között akaratlanul is hierarchikus viszony alakult ki a bentlakás
ideje alapján, ami sok konfliktust szült, és sajnos sokszor tapasztaltuk a motiváció teljes elvesztését, és
az egyre erősebb hospitalizációt a szülőknél. A tavaszi és a nyári hónapok voltak elsősorban azok,
amikor a régóta nálunk élő családok szerződései lejártak, és helyükre új ellátottakat kellett
felvételiztetnünk. Sajnos az intézményi lét szabályaival és kötöttségeivel, a lakóközösség és a
lakókörnyezet jellegével, az alkalmazkodás szükségességével gyakran nehezen tudnak az új lakók
megbirkózni, minderre 2020-ban még a COVID miatt bekövetkezett szigorítások is rátettek egy
lapáttal. Így viszonylag magas volt azon családoknak a száma, akik a három hónapos próbaidőt nem
tudták, vagy nem akarták hosszútávú szerződésre váltani, és rövid bent lakást követően elköltöztek.
2020-ban 28 család vette igénybe a szolgáltatást, ebből 18 költözött ki az év során. Az ő jogviszonyuk
időtartama a következőképpen oszlott meg:

Jogviszonyok időtartama
3 család

0-3 hónap
6 család

3-6 hónap
6-12 hónap

5 család
1 család
3 család

1-2 év
2 évnél több

Az intézményből való kiköltözések nem minden esetben voltak tervezettek, és még inkább nem
mondható el, hogy megalapozottak lettek volna. Az előző évekhez képest messze magasabb a
kiköltözések száma, és ezen belül is elég magas az albérlete távozók száma. Ez azonban csak papíron
mutat ilyen szépen, a valóságban a COVID miatt sokat kényszermegoldásként választottak egy
bizonytalan alapokon álló albérleti vagy szívességi lakáshasználattal járó kiköltözést, minthogy az
intézményi korlátozásokkal éljenek együtt. Szintén emiatt az indok miatt nőtt meg a szívességi
lakáshasználatra szoruló távozó lakók száma is, akiket főként rokonok, ismerősök fogadtak be
ideiglenes jelleggel. Az ő élethelyzetük sem oldódott meg, hiszen jellemzően túlzsúfolt, kis
alapterületű, nem megfelelő minőségű lakásba mentek rokonokhoz. Valószínűsíthető, hogy ezek a
megoldások azért is lettek ilyen magas számúak, mert az intézményekbe nehezebben lehetett
bekerülni a vírushelyzet korlátozásai és az intézmények elővigyázatossága miatt.
Másik CSAO-ba költözött

2 család

Szakellátásba kerültek a gyermekek

2 család

Önálló albérletbe költözött

7 család

Szívességi lakáshasználat

7 család

Egyéb (pl. munkásszálló, panzió)

0 család

Bár után követésre sajnálatos módon nem nyílik lehetőségünk, informális csatornáinkon keresztül
sokszor hallunk még a kiköltözött családok utóélete felől. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 7
albérletbe költöző családunk közül valójában csak 2 olyan eset volt, ahol tartósan fenn is tudták
tartani, és minőségében is megfelelőnek találta a gyermekjóléti szolgálat az adott ingatlant. (Ez a szám
megfelel a korábbi évek tapasztalatainak is az albérletbe költözések számát illetően.) Többen közülük
újra visszakerültek családok átmeneti otthonába, vagy kiköltözésüket követően kiemelték a
gyermekeket a családból. Sajnos a 2020-as évben kifejezetten sok olyan esetről hallottunk, amikor a
távozás után a gyermekeket rövid időn belül kiemelték a családból, és a szülők tőlünk próbáltak
segítséget kérni helyzetük megoldásában. Intézményünkben 2 család esetében kellett kiskorúakat a
szakellátásba irányítanunk. Az egyik család esetében ez a rendkívül fiatal szülők saját döntése volt, a
másik esetben pedig az édesanya súlyos alkoholproblémái miatt került sor ideiglenes hatályú
elhelyezésre. Egy harmadik esetben is felmerült az ideiglenes hatályú elhelyezés, határozat is érkezett
róla tavasszal, azonban valószínűleg a vírushelyzet és a szakellátás telítettsége okán a család végül
anélkül távozott a nyár végével az intézményből, hogy ez a folyamat lezajlott volna.
A szakmai stáb a 2020-as évben minden kétséget kizáróan összekovácsolódott, hiszen folyamatosan
egymásra kellett támaszkodnunk, és sok nehézséget éltünk meg közösen. Erős családgondozói csapat
alakult ki, akiknek köszönhetjük a szakmai munka magas színvonalát. Munkájukat az év első felében
szupervízió is segítette. A szakgondozóit team is megerősödött, annak ellenére, hogy ebben az évben
sem volt idegen fogalom a fluktuáció. A családgondozók és a szakgondozók között szorosabbá vált az
együttműködés, hiszen minden eddiginél jobban kellett támaszkodniuk egymás munkájára. Az évet
végül intézményvezető váltással zártuk.

7. Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki a 2020-as évben szerepvállalásával, anyagi
támogatással, adománnyal, idejével, ötleteivel, energiájával segítette munkánkat. Nagyon sok
mindenben különleges és rendhagyó volt ez az év, és bár elsősorban biztosan a koronavírus okozta
problémákról marad majd emlékezetes, nem fogjuk elfelejteni azt sem, hogy idén különösen sokan
segítették a Menedékház Alapítvány és ezen belül is a Családok Átmeneti Otthonának a munkáját.
Rengeteg új barátot, támogatót, nagyszerű embert ismerhettünk meg a vírusnak, a karanténnak, az
izolációnak, és a távoktatásnak (és egyéb 2020-ban tanult és sokat ismételgetett szavaknak)
köszönhetően.
Ennek okán külön köszönetet mondunk a teljesség igénye nélkül mindenkinek, aki önkéntes munkával
segített minket, valamint minden támogatónknak és partnerünknek, aki hozzájárult, hogy átvészeljük
ezt a minden szempontból különösen nehéz évet:
 minden magyar önkéntesünknek;
 a European SolidarityCorps külföldi önkénteseinek;
 az MCC önkénteseinek,
 az Alternatív Közgazdasági Gimnázium fiatal önkénteseinek;
 a Csillagösvény Waldorf Iskola diákjainak és szülői közösségének;
 az Age of Hope szervezetének és önkénteseinek;
 a Budapest Bike Maffia szervezetének és önkénteseink;
 a Lindenleaf szervezetének és a Saint Margaret’s AnglicanEpiscopalChurch-nek;
 az adjukossze.hu-nak, akikkel a 2020-as évben 3 kampányt is végig csináltunk;
 a Magyar Élelmiszerbank Egyesületnek;
 a Novartis Hungary Kft-nek;
 a SPAR Magyarországnak;
 az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. Segít! programjának;
 az Alter-ego Alapítvány a Családokénak;
 a Szent Szabina Lelkészség és Bencés Tanulmányi Háznak;
 az Önkéntes Központ Alapítványnak
 a SiliconLaboratories COVID - 19 Támogatási Alapnak;
 a Damit Informatikának,
 az Örökbe Fogadok egy Ovit Mozgalomnak;
 aNietsch - Hajmási Cipészműhely 1910-nek;
 az Optimum SolutionsKFT-nek;
 a Souper-pasta&more csapatának
 a Magyar Labdarúgó Szövetségnek;
 a Mindspire Consulting Zrt.-nek;
 a Jövőt Építők Generációjának (JÉG);
 a hART Alapítványnak, azUnitef’83 Zrt-nek,
 az Unicefnek,
és minden névtelen adományozónak, akinek a támogatásáról talán nem is tudtunk.

Budapest, 2020.03.29.

Pintér Bettina
intézményvezető

Beszámoló
2020

A 2020-as év első két hónapjában főleg a Dohány utcai üzlet felújításán volt a hangsúly. Az
üzlet átalakítása, a személyzeti rész, illetve a raktár területének megnövelése már régen
tervben volt, de ennek megvalósítása eddig elmaradt. Az üzlet az átépítés óta sokkal
átláthatóbb, az üzlettér jobban kihasználható lett. A raktár nagyobbá és zárhatóvá tétele,
illetve a személyzeti blokk megújulása, kényelmesebbé és praktikusabbá tette az üzletet,
illetve a kollégák munkáját is segítette.
Sajnos a Covid-19 járvány nagyban rányomta a bélyegét az adományboltok működésére is
2020-ban. Február végétől szignifikánsan csökkent a boltok bevétele és a beérkező
adományok mennyisége is. Március elejétől sorban vesztettük el a kollégáinkat, részben a
vírustól való félelem miatti felmondások, részben megbetegedések miatt, így március 16-án a
bezárás mellett kellett döntenünk. A Dohány utcai üzlet június 2-án, míg az Izabella utcai
június 15-én tudott újra kinyitni. A boltokban új szabályokat vezettünk be, ezeket egész évben
tartottuk, még a nyári lazítások idején, illetve azóta is. Ilyen volt például, hogy egyszerre egy
személytől csak 2 reklámszatyornyi adományt veszünk át és hogy 3 vásárlónál több nem
tartózkodhat egy időben az üzlettérben. Természetesen a kötelező maszk és dolgozóknak
kesztyűhasználat, illetve belépéskor a kézfertőtlenítés is bevezetésre került. A kezdeti
zúgolódások ellenére, vásárlóink hamar megértették, hogy ezek a szabályok az Ő
védelmükben lettek meghozva és fegyelmezetten be is tartják őket.
2020-ban 2 fő állandó kolléga volt állományban, a többiek (4 fő) részmunkaidőben (heti 2-3
napban) járnak a boltba. A Budapest Eséllyel kötött megállapodás keretében, támogatott
foglalkoztatásban egy hölgy is dolgozik a Dohány utcai üzletben, kisegítőként.
A boltokba beérkező adományok száma megnőtt az elmúlt évben, de ez főleg ruhaadományt
jelent. A Családok Átmeneti Otthonaiban dolgozó kollégák is nagy segítségünkre vannak, az
oda beérkező adományoknak azon része, ami az intézményben nem hasznosítható, szintén az
adományboltba kerül. Az általunk nem eladható vagy nem a szezonnak megfelelő ruhák
továbbadományozásra kerülnek. Ezeket az alapítvány kisbusza szállítja el, hetente egy
alkalommal. Éves átlagban a hozzánk beérkező adományozók száma meghaladja az 1000 főt.
Ebből is látszik, hogy egyre többen ismerik az üzletet és egyre többen élnek a lehetőséggel,
miszerint azzal is segítenek a rászorulókon, ha adományoznak. Sajnos ez az esztendő az
adományozási kedvet is a minimumra csökkentette, így sokszor vállaltunk teljes hagyaték
elszállítást, hogy az üres polcokat áruval tudjuk megtölteni.
2020-ban az előző évekhez hasonlóan próbáltuk az árut is gyorsabban forgatni, a régen bevált
havi egy teljes árucserével szemben, Megmaradtunk a folyamatos cserénél, tehát minden nap
tettünk ki új árut, ezzel kedvezve azoknak a vásárlóknak akik minden nap benéznek hozzánk.
A teljes árukészletet évente négy alkalommal cseréljük le, évszakváltáskor.

2020-ban a tervezett rendezvényeket sem tudtuk megtartani a szigorú szabályok miatt. Az
Adományboltok Éjszakája elmaradt és a többi saját programot is törölnünk kellett.
A tayalyi évben induló és nagyon sikeres új, rendszeres program, a zsákos ruhavásár, 2020ban csak két alkalommal, januárban és februárban került megrendezésre, mivel a márciusi
időpont előtt a bezárás mellett döntöttünk.
Az Izabella utcai üzlet első születésnapját még meg tudtuk ünnepelni, tortával, üdítővel és
tombolával kedveskedtünk törzsvásárlóinknak.

Az EVS programmal továbbra is szoros az együttműködés. Mostanra kialakult, hogy az
önkéntesek, heti 5 napban, napi 4 órában felváltva járnak a boltba segíteni. Jó ötleteik vannak
az üzlettel kapcsolatban is. Reméljük ez megmarad a jövőben is, hiszen nagy szükség van
rájuk.
A közösségi térként használt olvasó, beszélgető sarok átmenetileg megszüntetésre került,
hiszen a vásárlók létszámának korlátozása éppen azt hivatott elősegíteni, hogy a vírus
terjedésének lehetőségét megpróbáljuk a minimumra csökkenteni.
Az Izabella utcai üzletben a bevétel jelentősen csökkent, a nyár eleji újra nyitást követően és
minden igyekezetünk ellenére, sem tudtuk ezt növelni, így hosszas gondolkodás és ötletelés
után a bezárás mellett döntöttünk.
Ez az esztendő, minden összefoglalva nem volt épp a legjobb, de bizakodva tekintünk a
jövőbe.

Ötletek, tervek a jövőre nézve:
Felmerült az Izabella utcai bolt helyett egy új nyitása, de ezzel mindenképp megvárnánk a
Covid járvány végét, mert a jelenlegi helyzetben nem látjuk értelmét.
Tervezni nem merünk egyebet, már azzal is elégedettek lennénk, ha a régi programjainkat,
rendezvényeinket újra meg tudnánk tartani.

Készítette: Somogyi Arany, üzletvezető
Budapest, 2021. március 22.
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Szakmai beszámoló
2020. első negyedéve
(február-március, június)

Készítette: Bán Dóra & Végh Árpád
projektfelelősök

2020 első negyedévében az utolsó támogatási évünket kezdtünk meg a
gyermekotthonos fiatalokkal. Új lendületet kaptunk, próbáltuk ismét a maximumot kihozni az
utolsó támogatási időszakból.
A gyermekotthon legújabb szakmai
vezetője

2020

februárjában

beadta

felmondását, így ismét bizonytalansággal
kezdtük az évet. Lassan azt gondoljuk,
hogy hozzá is szoktunk az elmúlt évek
alatt.

Március

elejétől

a

Bolyai

Gyermekotthonnak nem volt szakmai
vezetője.

Senki

nem

jelentkezett

a

pozícióra. A vezető feladatait a négy
gyermekotthon igazgatója próbálta ellátni.
Kevés sikerrel. A gyermekotthon szakmai
stábja teljesen széthullott, ami komoly
hatással volt a gyerekekre is. A 12 évesnél
idősebbek

közül

csak

egy

fiú

járt

rendszeresen iskolába. Nem volt senki, aki
egyben tartotta a volna a csoportokat.
A műhely minden hétköznap tele volt. Nyitáskor már 4-5 gyerek állt az ajtóban, akik a
délelőttjüket valamelyik plázában töltötték. A srácok folyamatosan a benti állapotokról
ventilláltak. Az elmondásuk szerint már nem maradt olyan nevelő, akit érdekelne, hogy mi
van velük. Csak annyi érdekli őket, hogy az ő ügyeletükben ne folyjon vér. Reggel iskolába
indítják őket, miközben tudnak róla, hogy nem is járnak iskolába. Két gyerek volt tartósan
(14 napot meghaladóan) szökésben, akiket nem kerestettek. Az egyik nevelő azt nyilatkozta
róluk, hogy: "Csak jobb helyen lehetnek."
Próbáltunk finoman jelzést tenni, egyáltalán kommunikálni az igazgatóval, de zárt
ajtókra találtunk. Az igazgató minden energiáját az kötöte le, hogy ne zárják be a
gyermekotthont.

A gyermekotthonból kikerülve
A legidősebb fiú (S.L.) március 11-én töltötte a születésnapját. Az utógondozói
ellátásának intézése miatt komoly feszültségek alakultak ki a gyermekotthonban. Senki nem
foglalkozott a feladattal, majd mindenki a másikra mutogatott és senki nem vállalta a
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felelősséget.
utolsó
azért

Az

pillanatban,
sikerült

neki

lakhatást intézni. Az
Ő

kiköltözése

fejezetet

új

nyitott

a

programunkban.
Az

utógondozott

fiatalokkal

való

foglalkozás,

illetve

az, hogy senkinek ne
engedjük el a kezét,
továbbra

is

feltett

szándékunk. Azt terveztük, hogy a programot rugalmasan fogjuk alakítani az utógondozott
fiatalok igényeihez. Ha kell emeljük a személyes kapcsolattartásra fordított időt.
Alkalmazkodunk az új életrendjükhöz. Felvettük a kapcsolatot az utógondozást biztosító
intézménnyel, de mivel csak lakhatást és anyagi támogatást adnak csak a fiúnak, így az
együttműködésről nem volt mit egyeztetnünk. Nincs semmiféle pedagógiai munka, érzelmi
támogatás, fejlesztés vagy motiválás.
Az utógondozói ellátás egy nagyon egyszerű üzlet. Amíg nappali tagozaton tanulsz,
vagy dolgozol és ezt igazolni tudod, addig jár egy ágy és havi 27000 Ft (77 Euro) értékben
élelmiszer utalvány. Minden mást neked kell megoldanod. S.L. szerencsés helyzetben volt.
Egy tanoda rendszerű iskolába járt, ahol méltányolták a helyzetét, és így tanulás mellett
tudott dolgozni is. Munkáját a Világszép Alapítvány pékségében, szintén az ő helyzetéhez
alkalmazkodó munkakörben végezte. S.L. kiköltözése után sorba jöttek azok a tipikus
utógondozós problémák, amiknek a megoldására próbáltunk reagálni. S.L. pillanatok alatt
költötte el az összes jövedelmét (fizetést, élelmiszer utalványt) Ezután kölcsön kért a
barátaitól, majd a kölcsönkért összeget is azonnal elköltötte teljesen szükségtelen dolgokra,
alkoholra, kábítószerre. Teljesen kilátástalannak látta a helyzetét, pedig Ő indult a lehető
legjobb helyzetből. (A város egyik legjobb utógondozóba került, rugalmas, támogató iskolába
járt, támogatott munkahelyen dolgozott, a mi programunk és a Világszép Alapítvány is
mögötte állt.) Az utógondozóban folyamatosan konfliktusa volt az egyik lakótársával.
(négyen laktak egy 2 szobás szépen felújított, frekventált helyen lévő lakásban.) Csak
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hétvégenként járt a műhelybe, de sokszor találkoztam vele személyesen egy beszélgetésre,
mert nagyon érződött, hogy maga alatt van.
A

kijárási

korlátozás belépésével a
munkahelye

a

pékségben
megszűnt,
Világszép

sajnos
de

a

Alapítvány

felajánlott neki és másik
két fiúnak (ők szintén
pékségben

dolgoztak

addig) a Balatonnál egy
bentlakásos

szintén

támogatott munkahelyet.
A 3 fiú leutazott és ott töltötték a COVID hullámot.
Visszaérkezve az előző problémák ugyanúgy megmaradtak, sőt a munkanélküliséggel
is szembe kellett nézni. (Az állam nem adott semmiféle segítséget az utógondozásban rekedt,
munka nélkül maradt fiataloknak.)
A pékségben a recesszió miatt megszűntek a támogatott munkahelyek. S.L. nagyon
aktívan munkát keresett. Leginkább a műhelyből, mert ott volt internet és tudott telefonálni és
enni is. Pár állásajánlatot kapott ugyan, de egyiket sem tudta megtartani pár napnál tovább.
A konfliktusa a lakótársával olyan mértékű lett, hogy áthelyezték egy másik, távolabbi
és kevésbé komfortos lakásba. Itt úgy tűnik, hogy sikerült beilleszkednie.
Az érzelmi hangulata nagyon ingadozó. Ha jó állapotban van és ha éppen nincs
munkája, olyankor be szokott jönni a műhelybe, de főleg csak beszélgetni. Tartja a
kapcsolatot a gyermekotthonban maradt testvéreivel.
Dóri februárban és március első felében inkább benti programokra vitte el a
kisebbeket, voltunk moziban többször, illetve inkább zárt helyszínen lévő programokat
látogattunk, vagy csak a gyermekotthon közelében, vagy attól kicsit távolabb levegőztünk.
Sok esetben nem is a programokon van ilyenkor a hangsúly, hanem sokkal inkább a
jelenléten. Hogy korábban - gyermekotthoni nevelőként - sikerült bizalmat szavazniuk a
gyermekeknek, így még mindig bizalmasan mesélnek a gyermekotthonban történtekről,
próbálják

megérteni

a

körülöttük

lévő

változásokat.

Többen

reménykednek

a
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hazagondozásukban, melyet állítólagosan már intéznek gyámjaik, illetve a gyermekotthon.
Azonban ennek lehetősége legtöbbjüknél, minimális.
A csütörtöki programokon aktívan összesen
5 lány tud részt venni, ők cserélődnek heti, illetve
kétheti bontásban. Két fő lemorzsolódott, annyira,
hogy már egyáltalán nem járnak foglalkozásokra.
Ők már a deviancia jeleit mutatják. Bár néha
megesik, hogy becsatlakoznak hozzánk, ha a
gyermekotthon környékén maradunk, de ilyenkor
nem mi vállaljuk a felelősséget értük. Bár több
esetben kerestek meg bennünket a nevelők, hogy
így jóval nyugodtabbak, hogy tudják hozzánk
csapódnak. Sok esetben nem sikerül tartani a heti,
illetve kétheti bontást. Sokszor a gyerekek aktuális
lelkiállapotától függ, épp ki vesz részt a programon.
A gyermekotthonnal telefonon előre leegyeztetjük a programokat, azonban sokszor hiába
beszéljük meg kit viszünk, mikor odaérünk, már másik gyermek jön el a programra; így
nehéz a korosztályi programok előre leszervezése. Az időközben belépett új kollégákkal is
igyekszünk jó kapcsolatot kialakítani. Ebben nagy segítségünkre vannak a gyerekek, akik
örömmel mesélnek rólunk, így nem kell elölről kezdeni a program bemutatását.

COVID szabályozások
2020.

március

16-án

elrendelte

az

országos

tisztifőorvos

a

bentlakásos

intézményekben a látogatási tilalmat. Kezdetben a kórházakra és idősotthonoka, másnaptól
már a gyermekvédelemi intézményekre is bevezették ez a korlátozást. Akkor vált
nyilvánvalóvá, hogy ez hosszútávon meg fogja akasztani a programunkat. Gyakorlatilag
2020. március közepétől fel kellett függesztenünk a munkát, mivel a gyermekotthonba nem
mehettünk. Pár nappal késő újabb szigorítást vezettek be, immáron a kijárási tilalom is
érvénybe lépett. Ez a gyermekotthon vonatkozásában azt jelentette, hogy a gyermekeket el
sem lehetett hozni az otthonból. Felmerült bennünk, hogy az esetleges feszültségeket
elkerülendően valamilyen pozíciót vállaljunk ideiglenesen a gyermekotthonban.
Mivel csak munkáltatói szerződéssel lehetett belépni a gyermekotthonba, kértük a
vezetést, hogy az eddigi együttműködésre hivatkozva, vegyenek fel állományba. Adjanak
olyan munkakört, amiben a gyerekek közelében lehetünk. Mindenben alkalmazkodunk a
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benti irányelvekhez, utasításokhoz, mindenben együttműködünk és mindezért nem várunk
fizetést. Adminisztrációs nehézségekre hivatkozva elutasították. Pár napra rá a hirtelen
megnövekedett munkanélküliség hatására, az eddig üresen álló nevelői pozíciókat feltöltötték
teljesen más szakirányú emberekkel. Elérkezett a pillanat, hogy az igazgatón kívül senkit nem
lehetett szakembernek tekinteni az intézményben. Alig akadt felnőtt, aki értett ahhoz, amit
csinál. Az otthon egyre inkább mutatja a gyermekotthonokra jellemző egyre nagyobb
méreteket öltő szakemberhiányt, mely a COVID megjelenésekor is csak fokozódott. Pedig
ebben

a

fokozott

érzelmi

megterhelésnek

és

stressznek

kitett

gyermekotthoni

munkaközösségeknek, ha valamikor, akkor ebben az időszakban kellett volna a
legprofesszionálisabb

kollégákkal

dolgozniuk. A gyerekek beszámolói szerint
a nevelők rendszeresen nem tartózkodnak
velük

a

csoportban,

sokszor

vannak

egyedül.
Nagyon

fontos

volt,

hogy

a

gyerekekkel ne szakadjon meg a kapcsolat
így telefonon és facebook-on folyamatosan
beszéltünk. A bezártság és az internetes
oktatás

némileg

kedvezett

a

benti

kontrollnak olyan formában, hogy nyomon
lehetett követni a tanulást. De így is csak
egy

számítógép

jutott

16

gyerekre.

Csökkentve a körülmények okozta egyre
növekvő

feszültséget

a

gyerekekben,

beküldtünk 2 számítógépet és 2 X-boxot és
egy mobil Wifi hotspot-ot a műhelyből.
A Világszép Alapítvány vállalta, hogy a kijárási korlátozás alatt ellátja a
gyermekotthonokat ebéddel. Az ebédszállítást önkéntesekkel oldották meg. Az önkéntes
csapatba Árpi is jelentkezett, így hetente 2-3 alkalommal személyesen is találkozhatott a
gyerekekkel.
A kijárási tilalom nagyon gyorsan komoly feszültségeket eredményezett, amire senki
nem volt kellően felkészülve. A gyerekek elkezdtek sorban szökni, így a gyermekvédelem
egy zárt karanténépületet különített el a Budapesti intézményekből elszökött gyerekeknek,
ahová

minden

szökés

után

2

hétre

bezárták

a

gyerekeket.
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Az épület felújításra várt, így egyáltalán nem volt alkalmas állapotban. A körülményeket nem
is próbálták javítani, hogy a gyerekeknek ne legyen kedvük oda kerülni. Az egyik fiú
elmondása

szerint

olyan

volt,

mint

egy

dél

amerikai

börtön.

A helynek gyorsan híre ment, így a szökések száma csökkent.
Azokra a gyerekekre, akik
nem intézményben éltek nem
vonatkozott a kijárási tilalom,
csak a korlátozás. Tehát ők
munka ügyben vagy sportolási
tevékenység folytatása céljából
elhagyhatták a lakóhelyüket. 6
ilyen fiú volt, akik szívesen jöttek
volna továbbra is a műhelybe, de
mivel a műhely szintén egy
szociális intézmény épületében
van, ott nem folytathattuk a munkát.
Árpi máshol vállalt munkát a kijárási korlátozás alatt, de szabadidejében ezzel az 6
sráccal rendszeresen járt biciklizni az erdőbe, mint engedélyezett kültéri sporttevékenység.
A műhely csapatának összetartása nagyon szépen megmutatkozott ebben az időszakban.
Azok a fiúk, akik nem intézményben laktak és szabadabban járkáltak a városban, segítettek a
bezárt társaiknak. Feljártak a gyermekotthonhoz. A kerítésen keresztül beszélgettek, elmentek
helyettük boltba,
próbáltak
mindent
beszerezni,

ami

bent

volt

nem

elérhető.
Május elején a
gyermekotthon új
vezetőt kapott. Ő
engedélyezte,
hogy a 16 évet
betöltött gyerekek
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munka ügyben elhagyhassák a gyermekotthont. Sajnos a hirtelen jött munkanélküliség miatt
nagyon nehéz volt diákmunkát találni, de sikerült olyan gyakorlati helyet találni ahová azért
mentek el ingyen dolgozni a srácok heti egy alkalommal, hogy kimozdulhassanak a négy fal
közül.

Javítóintézet
A

Szőlő

utcai

Javítóintézetbe továbbra is két
gyermekünk tölti a büntetését.
A

kapcsolattartás

engedélyezése

felgyorsult

COVID

helyzet

miatt.

a
A

személyes kapcsolattartást és a
csomagküldést

nem

engedélyezték, de a telefonos
kapcsolattartásra

Árpi

megkapta az engedélyt. Ez
mindkét fiú esetében hetente 5
perc beszélgetést jelent. Az egyikük az első hónapokban nagyon megtört, félő volt, hogy
mentálisan annyira megviselik a körülmények, hogy az tartós és rossz irányú
személyiségváltozást fog okozni, de mára már stabilabb lett érzelmileg. Mindketten pozitív
tervekkel állnak a jövő felé, bár a jelenlegi környezet nagy nyomást gyakorol rájuk. Bent
tanulnak, mindketten be akarják fejezni az iskolát. Sportolni szeretnének, ha kijönnek és
nagyon várják, hogy megint jöhessenek a műhelybe. Nem akarnak többet visszakerülni. Azt
mondták, hogy nagyon komoly árat fizetnek most a tetteikért. Mindkettőjük ügye még a
bíróságon van, így nem tudjuk mennyi időt fognak még bent tölteni. A személyes
találkozásra és a csomagküldésre várhatóan szeptemberben kapunk engedélyt.
2020.június közepén feloldották országos szinten, így fokozatosan ismét lehetett
látogatni a gyermekotthonokba, illetve kimenőkre is elengedték a nagyobb gyermekeket. Így
ettől a hónaptól újra indulhatott a program. A műhely azonnal megtelt. Ekkorra kaptuk vissza
a frissen felújított kisbuszunkat. Szinte folyamatosan szabadtéri programokra jártunk, a
fiúknak elege volt a bezártságtól.
Több alkalommal szerveztünk júliusban "műhelyben alvós" napot összekötve éjszakai
túrázással, biciklizéssel.
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A COVID szabályozások alatt még egy fiú (K.K.) betöltötte a 18.életévét. Neki is
sikerült utógondozói helyet találni. De csak a kijárási tilalom végén foglalhatta el a helyét.
Szerencsére a sok igazolatlan hiányzása ellenére sem rúgták ki az iskolájából. Az Ő
utógondozói helyén van felnőtt jelenlét. Ide azok a gyerekek kerülnek, akik csak minimálisan
képesek, vagy motiváltak az önellátásra. Az Ő esetében nem is látunk esélyt arra, hogy az
iskola mellett dolgozzon. Az elsődleges cél, hogy az iskoláját ne veszítse el, mert azzal a
lakhatását is elveszíti. A 27000Ft-os élelmiszer utalvány beosztásában segítünk neki.
Mivel mindegyik utógondozóban élő fiú elvesztette az állását, így sokat jártak a
műhelybe. A helyzetük kétségbe ejtő. Használják az internetet, munkát keresnek. Ha
elfogyott az összes élelmiszer utalványuk, akkor bejönnek csak azért, hogy tudjanak valamit
enni.
Pillanatnyilag 5 önellátásra kényszerült, 18. életévét betöltött fiatallal dolgozunk.
Ebben az évben még 2 fiú lesz, aki a kora miatt kerül ki a gyermekotthonból és szintén
önellátó lesz. Bízva abban, hogy a támogatási időszak végére újabb támogatókat találunk,
hamarosan úgy gyerekeket integrálunk be a csapatba, másik gyermekotthonból, de nem
akarjuk a 18+-os (önfenntartó) csoportot sem elveszíteni. A programelemeket úgy fogjuk
alakítani, hogy az intézményben élő és az onnan kikerült srácok igényeit is lefedjük.
Pillanatnyilag úgy látszik, hogy ez még integráltan működtethető, de számolunk a változás
lehetőségével.
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Szakmai beszámoló
2020. második negyedéve
(július - szeptember)

Készítette: Bán Dóra & Végh Árpád
projektfelelősök

2020 második negyedévében ismét

2

új szakmai vezetőt kapott a Bolyai utcai
gyermekotthon.

Amióta

az

együttműködésünk tart, ő a nyolcadik, aki
megpróbál helyt állni ebben a pozícióban.
Szerencsére a kezdetektől jól, sőt kitűnően
tudunk együtt dolgozni. Azért hívták a
Bolyai élére, hogy végre rendet rakjon.
Ezért érkezését követően olyan személyi
változások is történtek, amik hasznosnak
bizonyultak. Gyakorlatilag új

szakmai

stábot épített és velünk is úgy számolt, mint
külsős

kollégákkal.

A

gyermekotthon

szerves részének érezzük magunkat.
További nagy változás várható még
a Bolyai Gyermekotthon életében. ami hatni fog a munkánkra. Az épületet a statikai állapota
miatt életveszélyesnek nyilvánították és a biztonságossá tételéhez nem kaptak elég támogatást,
így a Gyermekotthont beolvasztják a Bolyai
Gyermekotthoni

Központ

másik

szakmai

egységébe, a jóval nagyobb, Hűvösvölgyi
Gyermekotthonba. Itt kapnak majd egy új
épületet, ahová decemberben költözhetnek.
Előáll egy olyan helyzet a gyerekek
életében, amikor minden elveszti a stabilitását.
Új szakmai vezető, új nevelők, új épület, új
iskolák.
Ezt

a

nagyfokú

erőteljesen érezzük e

bizonytalanságot

gyerekekben. Nagy

felelősség szakadt ránk, mert talán most a
„Műhely” az egyik legbiztosabb pont az
életükben.

Együttműködés a Zirzen Gyermekotthonnal.
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Az elmúlt időszakban újabb két fiú
töltötte be a 18. életévét, így most már
összesen 6 olyan gyerekkel foglalkozunk,
akik kikerültek a gyermekotthonból és
utógondozói ellátásban vagy önállóan élnek.
Mivel
megszokott

ők

már

nem

módon

tudják

használni

a
a

programjainkat, a felszabaduló helyekre új
gyerekeket kerestünk.
A Bolyai Gyermekotthoni Központ
Zirzen

Janka

legésszerűbb

Gyermekotthona
választásnak

és

tűnt

a

gyorsan

kiderült, hogy az együttműködés hatékony és
sikeres. Először egy a gyermekotthonba
szerveztünk egy kerékpáros nyílt napot, ahol
megismerkedtünk a gyerekekkel és bemutattuk a tevékenységünket. Nagyon sok gyerek
érdeklődött, de első körben 5 újabb 10-14 éves fiúval kezdtük el a munkát. Őket lassan,
egyesével integráljuk a meglévő csapatba, hogy a meglévő csoportdinamika ne borulhasson fel.
A gyámügyi papírok és engedélyek ugyan nagyon lassan születtek meg, de a gyakorlati
munkát ez szerencsére
nem befolyásolta. A
Zirzen Gyermekotthon
rugalmasan kezelte a
helyzetet.
A Bolyainál már
kialakult
rendet

működési
gond

nélkül

tudtuk átültetni erre a
gyermekotthonra

is.

Csak az utazási idő
és
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távolság

változott, mert már
két gyermekotthont
kell

érintenünk

minden nap.
Dóri

csütörtöki

programjai
továbbra

is

2-3

fővel

zajlanak

alkalmanként, de a
Bolyaiban

beállt

változások

miatt

már több gyereket is érintenek. A Bolyai megvált attól a dolgozótól, aki vélhetőleg szakmai
féltékenység miatt próbálta szabotálni Dóri munkáját. A kamasz lányok a szökések miatt
kiszámíthatatlanul csatlakoznak ezekbe a programokba, de a 10 év alattiak töretlenül igénylik
a szabadidős tevékenységeket.
A COVID-19 miatt sok gyerekprogram és sportprogram elmaradt emiatt a nyáron külsős
szervezésű programokat a saját szervezésű programokkal helyettesítettük. Ez volt az eddigi
legsűrűbb nyarunk. Hasonlóan az eddigiekhez a biciklizéssel és strandolással töltöttük a legtöbb
időt. Legtöbbször látogatott hely idén is a Velencei tó volt. A legnépszerűbb program ismét a
Balaton kerülés volt. Idén
ezt 5 naposra szerveztük. A
nyári

szünetben

alkalommal
olyan

több

szerveztünk

programot,

alkalmával

a

műhelyben
Ilyenkor
bicikliztünk
túráztunk.

amik

fiúk

a

aludhattak.
késő
és

estig
éjszakai

Külön
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programelemként
tudunk

beszámolni

az utógondozós fiúk
mentorálásáról.
Ők a munka és az
iskola

együttes

terhelése miatt már
csak ritkán tudnak
jelen

lenni

a

programjainkon,
ezért

külön

fordítottunk

időt
arra,

hogy a kapcsolatot folyamatosan ápoljuk, jelen legyünk az életükben. Láthatóan nekik az az
egyik legnagyobb teher, hogy egyedül maradnak. Minden fiúnál megfigyelhető volt a
gyermekotthonból kikerülést követő nagyjából egy hónapos depresszív, önromboló szakasz.
Ezután kezdtek csak el az új élethelyzetben funkcionálni. Ki jobban, ki kevésbé. Kezdetben
főleg technikai dolgokban tudtunk segíteni nekik. Feltölteni a lakóhelyüket bútorral, konyhai
eszközökkel, műszaki cikkekkel.
De azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy folyamatosan ott legyünk az életükben. Ne érezhessék,
hogy egyedül maradtak. Azt tűztük ki célul, hogy havonta minden 18. életévét betöltött gyerek
kapjon legalább 2
óra együtt töltött
személyes

és

kizárólagos
figyelmet.

Ideális

esetben egy együtt
elfogyasztott ebéd,
vagy

közös

bevásárlás,

főzés,

mozi vagy egyéb
program keretében.

A

legnagyobb

nehézséget

az
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utóbbi

időben az okozta, hogy a
különböző
igényeit
tudjuk

generációk
együttesen

elégíteni.

utógondozós

ki
Az
fiúk

kiszámíthatatlan
időpontokban érkeznek a
műhelybe.

Leginkább

hétvégén és főleg azért,
hogy beszélgethessünk elsősorban a négyszemközti beszélgetés, a személyes problémák megosztása miatt. Erre
nagyon ritkán tudok időt szánni, mert a fiatalabb generáció lefoglalása leköti minden
figyelmemet. A sportprogramok szervezése és a kicsik felügyelete mellett ritkán marad idő a
személyes esetkezelésre. A nagy fiúkat vonzza még a megszokott környezet. Az elmondásuk
szerint itt jobban otthon érzik magukat, mint az utógondozóban, vagy bárhol máshol.
A középső generáció azokból a fiúkból áll, akik jól ismerik a hely működését és
elsősorban a gyermekotthon elől menekülnek ide. Gyakorlatilag úgy érkeznek, mintha haza
járnának. Rendszeresen jönnek minden nap iskola után és hétvégén is. Az összes szabadidejüket
itt töltik. Néha behozzák a barátaikat. Sok esetben maguknak szerveznek programot. Nekik
gondot

okoznak

a

frissen érkezett fiúk,
akik

miatt

kevesebb

figyelem jut rájuk.
A

harmadik

legfiatalabb generáció a
Zirzen
Gyermekotthonból
érkező fiatalok. Ők még
folyamatos

figyelmet,

felügyeletet igényelnek.
A bizalmi viszony, a
keretek

tartása,

a

közösséghez

való

csatlakozás,

az
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idősebb fiúkhoz való
kapcsolódás

még

csak most alakul ki.
Többnyire

mindent

velem

akarnak

csinálni és még nem
tudják

lekötni

magukat.
A legnagyobb
nehézséget a három
generáció

együttes

lekötése jelenti. Volt, olyan hétvégi nap, hogy 13 gyerek volt együttesen a műhelyben. Ennyi
gyerekre a tér és a figyelmem is kevésnek bizonyul. A hasonló helyzetek egy plusz felnőtt
önkéntes jelenlétével jól kezelhetőek, de mivel ezek kiszámíthatatlanul alakulnak ki, nem lehet
előre felkészülni rájuk.
Kérdés számunkra, hogy hogyan
lehet megoldani, hogy senki ne szenvedjen
hiányt, hiszen a Műhely szellemisége
abszolút nyitott és bármikor befogadó
közösséget kíván jelenteni. Látszólag az
idősebb fiúk elfogadják, hogy az ilyen
alkalmakkor nem jut rájuk idő. Ezért
próbáljuk a fent említett mentorálási
viszonyt

és

egyéb

kapcsolattartási

módokat erősíteni velük.
Szeptemberben, az iskolakezdés
sok

problémát

Gyermekotthonban.

okozott
3

fiú

a

Bolyai

sem

volt

hajlandó iskolába járni. Az új nevelőknek
még nem volt hatása a gyerekekre. A

nevelők kérték a segítségemet, hátha tudok rájuk hatni, így pár napig én kísérgettem a fiúkat
reggelente

iskolába.

Sajnos ez se vezetett
hosszú

távon

eredményre.
Egy fiú esetében
el tudtuk intézni, hogy
másik

iskolába

kerüljön, ahova azóta
már bejár. A másik két
fiú továbbra is kerüli az
iskolát.
A sok iskolába
járás körüli probléma
miatt együttműködés alakult ki a Belvárosi Tanodával. Ez egy alternatív rendszerű iskola, ami
kifejezetten a problémás fiatalokkal foglalkozik. Az elmúlt három évben 7 olyan gyerekünk
van, aki utolsó utáni esélyként kapott lehetőséget ebben az iskolában. A tanáraikkal tartjuk a
kapcsolatot, remélve, hogy meg tudjuk előzni, hogy a fiúk kiessenek az oktatási rendszerből.
A programjaink működési rendje, az együttműködő szervezetek és az önkéntesek nem
változtak.
Úgy érzem, hogy a beszámoló fenti része kevesebbet mond el a "Műhely" szerepéről,
mint a következő telefonbeszélgetések:
1. Telefonbeszélgetés (Pár hete, éjjel közepén telefoncsörgésre ébredek.)
J.K.: Halo Kopasz! J. vagyok!
Árpi: Hello, valami gáz van?
J.K.: Ja, gáz van! S.K és M.N. bent van a rendőrségen. Engem most engedtek ki. A te számodat
adtuk meg, mint értesítendő személy. Ha keresnek ismeretlen számról, akkor vedd majd fel
légyszi.
Árpi: Persze. Mi történt?
J.K.: Bunyó. De nem tudom pontosan, csak a végére értem oda.
Árpi: Meghalt valaki?
J.K. : Nem.
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Árpi: Maradandó sérülés?
J.K.: Szerintem 8 napon belül gyógyuló. Mentőt nem kellett hívni.
Árpi: Ezért vittek be?
J.K.: Hát egy csomóan látták, mert a Hév megállóban volt. S.K. késsel hadonászott. Részeg
volt. De nem szúrt meg senkit. Ja meg a rendőrökkel is verekedni akart. Tudsz ügyvédet
szerezni, meg ilyenek??
Árpi: Nem tudom, hogy mit tudok intézni, ilyen ügyem nem volt még. De megteszem, amit csak
tudok.
J.K.: Ok, köszi! Holnap megyek, dumálunk személyesen. Jó éjt!
Árpi: Ok. Jó éjt!
A másik két 19 éves fiút reggel kiengedték a rendőrségről. Írtak sms-t, hogy kint vannak.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Telefonbeszélgetés valamikor nyár elején:
SL: Cső Kopasz! Hol vagy? Gáz van. Azt hiszem túladagoltam magam. (mondja
sietve, remegő hangon)
Árpi: Mit toltál?
SL: Kokaint
Árpi: Biztos, hogy nem mást?
SL: Tuti! Nem vagyok hülye.
Árpi: Hol vagy?
SL: Itt a parkban az utógondozó előtt.
Árpi: Tudsz mentőt hívni, vagy hívjak?
SL: Nehogy hívjál!!! Nem megyek el velük úgy sem!

Még nem haldoklom, csak

nagyon parázom.
Árpi: Van nálatok otthon valaki az utógondozóban?
SL: Nincs. Azért jöttem le a parkba.
Árpi: A park melyik részén vagy?
SL: A bejárathoz legközelebb eső padnál.
Árpi: Ok. Akkor elindulok feléd, de vonalban maradok. Járni tudsz? - közben már rakom fel a
telefont head-set-re és indulok a kocsi felé.
SL: Asszem tudok.
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Árpi: Akkor menj szépen olyan közel a Gyros-oshoz, hogy oda tudd neki adni a telefont, ha
teljesen szétesnél. Közben meg mond, hogy mit érzel.
SL: Nagyon félek!!!
Árpi: Azt gondolom. De ne pörgesd bele magad. Nekem is volt hasonló. Amíg tudsz beszélni,
meg járni, addig nincs vészhelyzet.
SL: Jó azokat még tudok.
Árpi: Testi érzetek?
SL: Remegek belül, meg izzadok. ...lehet hogy kívül is remegek. Meg nagyon dobog a szívem.
Még a fülemben is azt hallom, hogy dobog.
Árpi: Légzés?
SL: Remegve lélegzek. Olyasmi, mint amikor nagyon megcsavar az extasy.
Árpi: Közben mész a Gyros-oshoz? Gondolom nyitva van.
SL: Igen mindjárt ott vagyok. Biztos nyitva van.
Árpi: Jó. Közben én már elindultam feléd. Addig próbálj megnyugodni. A túladagolás nem azt
jelenti, hogy biztosan meghalsz, hanem azt, hogy a szervezet elkezd vészreakciókat adni. De ha
nagyon túlnyomtad volna, akkor már valószínűleg nem beszélgetnénk. Viszont tudom, hogy
nagyon félelmetes. De amíg ilyen tisztán tudsz beszélni, addig nincs vészhelyzet. Ha viszont ha
úgy érzem, hogy szétesel, akkor mentőt hívok. Ok?
SL: OK! De még hívjál!
Árpi: Amíg nem szólsz, hogy rosszabbodik addig csak vonalban maradok. .... Honnan lett annyi
pénzed, hogy kokaint vettél?
SL: Nem vettem. Kaptam, de ne kelljen már ezt most elmesélnem. Épp azon aggódok, hogy
elpatkolok.
Árpi: Amíg tudsz beszélni, addig ne aggódj!
SL: Kopasz, esküszöm, hogy többet nem leszek ilyen hülye!
Árpi: Sajnos ez most nem sokat jelent. Zuhanó repülőn nincs ateista.
SL: De ezt most komolyan gondolom.
Árpi: Most épp komolyan. De gondolom, márt mondtál olyat is, hogy nem iszol többet, vagy
nem cuccozol többet.
SL: Ja.
Árpi: Párszor én is, és amikor hasonló helyzetben mondtam, azok sosem jelentettek semmit.
SL: Hol tartasz?
Árpi: A Margit hídnál. Mindjárt ott vagyok.
SL: Mi lesz ha ideérsz?
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Árpi: Beülsz a kocsiba. Elindulunk a Baleseti Ambulancia felé. Megállunk előtte és addig ott
ülünk a kocsiban, amíg jobban nem leszel. Ha meg szarabbul leszel, akkor tudok segítséget
kérni. Jó lesz így?
SL: Jó!
Még pár percig szóval tartottam.
Szerencsére ez a COVID korlátozások közepén történt, nem volt forgalom az utakon és nagyon
gyorsan odaértem.
Végül a kórházig se kellett elmennünk. Úgy érezte, hogy a testi tünetei gyengülnek. Elég volt
megnyugtatni. A kocsiban megvártuk míg a rosszulléte teljesen elmúlik.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Telefonbeszélgetés (kb. egy éve)
LL: Cső Kopasz! Hogy vagy?
Árpi: Minden oké. Mondjad mi a szitu?
LL: Hát, ööööö, hol lehet terhességi tesztet venni?
Árpi: Ez most komoly?
LL: Ja!
Árpi: Hányszor elmondtam, hogy használj gumit?!
LL: Jól van, nem kell most a lelki fröccs!
Árpi: Jobban örültem volna, ha azzal hívsz fel, hogy adjak gumit. ....Még házhoz is vittem
volna.
LL: De nem azzal hívlak. Szóval?
Árpi: Bármelyik patikában, vagy DM-ben, Rossmann-ban.
LL: És mennyibe kerül?
Árpi: Nem tudom. Pár ezres. Nézd meg a neten.
LL: Nincs netem. Meg pár ezresem sincs.
Árpi: De ugye ezt tudod, hogy a terhességi teszt csak hetek múlva mutatja ki az eredményt.
Ha most volt az akció, akkor irány a Terhességi Ambulancia. Tudod hol van?
LL: Nem most volt.
Árpi: Szóval hetekkel ezelőtt volt, de csak most jutott eszetekbe?
LL: Ne most szívass lécci. Segíts inkább. Tudom, hogy hülye vagyok.
Árpi: Ha adok lóvét, be mersz menni megvenni, vagy túl ciki?
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LL: Simán megveszem.
Árpi: Pont ugyanúgy kell megvenni, mint a gumit. Csak azt a szex előtt érdemes.
LL: Tudom, de utálom a gumit.
Árpi: Remélem most a stresszelést is utálod.
LL: Utálom.
Árpi: A nemibeteg gondozóba is utálni fogsz majd járni.
LL: Sejtem. De most elég a stressz.
Árpi: Nekem is! ....Na gyere, bent vagyok, amíg beérsz megnézem melyik tesztet érdemes
megvenni. De a fejmosást nem úszod meg!
A teszt még megvette aznap, de az eredmény nem derült ki. Összevesztek a lánnyal, aki
bosszúból csak napok múlva mondta el, hogy negatív lett az eredmény. Azóta tartunk óvszert
a műhelyben, amit kérhetnek a fiúk. Azt is tudják, hogy éjjel közepén is fel lehet hívni ilyen
ügyben.
Ezek a szituációk nekem mindig azt jelentették, hogy a fiúk jobban bíznak a mi segítségünkben.
Vészhelyzetben mi jutunk először eszükbe, nem a gyermekvédelem dolgozói.
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Szakmai beszámoló
2020. harmadik negyedéve
(október - december)

Készítette: Bán Dóra & Végh Árpád
projektfelelősök

Az utolsó előtti
negyedévünkben
külső
érintette

változás
a

2

több
is

program

folyamatait. Először a
november

elején

érvénybe lépő COVID
szigorításokra

kellett

reagálnunk. A hatályba
lépő jogszabályok nem
fogalmaztak
egyértelműen.

A

programunkat bizonyos értelmezés szerint be kellett volna zárnunk, más értelmezés szerint
pedig nyitva maradhattunk. A hozzánk hasonló projektek is különbözőképpen reagáltak. A
budai régióban rajtunk kívül csak egy ifjúsági klub maradt nyitva. A kockázati tényezők
elemzése után a biztonsági intézkedések szigorítása után a nyitva tartás mellett döntöttünk.
A nyitvatartási időnk a kijárási
tilalom

miatt

rövidült.

19h-kor

zártunk, így mindenkit időben haza
tudtunk juttatni. A fennmaradt órákat
pedig

átcsoportosítottuk.

Ennek

köszönhetően csaknem az egész téli
szünetben folyamatosan, már reggeltől
estig nyitva lehettünk. Ezen felül a
karácsonyi időszakban 24-27-ig 0-24
fogadtuk a gyerekeket.
A velünk egy épületben lévő
rehabilitációs szálló szigorítása is
érintett minket. Nem használhattunk
egy légteret, így a bejárati ajtót és a
folyosót

sem.

Megoldásként

azt

választottuk, hogy az egyik ablakunkat
fogjuk ajtóként használni. Ez az ötlet

használhatónak bizonyult, bár a biciklik
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ki-be mozgatásához két emberre és
nagy figyelemre van szükség.
A

kiskamasz

lányokkal

és

fiúkkal novemberben is folytatódtak a
programok, természetesen a COVID
intézkedések

betartása

mellett.

Többször is voltunk moziban, mely
elsődleges

helyen

szerepelt

a

programtervek között. Nagyon nagy
öröm volt ebben a helyzetben, hogy
mindegyik alkalommal kizárólag mi
voltunk a mozi termekben, ez idáig
ilyen élményben még nem volt része
egyiküknek sem. November folyamán
már inkább az intézmény környéki
sétákra és beszélgetésekre tértünk át,
mivel minden kulturális és szórakoztató egységet bezártak országosan. Ezen felül a korábbi
beszámolókban már jelzett létszámprobléma miatt ismét kísértünk gyermeket orvosi kezelésre
a péntek délutáni időszakokban. Decemberben pedig felmerült, az igény, hogy bent az
otthonban vegyünk részt a napi tevékenységek, koordinálásban, az ügyeletes kolléga
irányítása
lányok

mellett.
továbbra

A
is

igénylik a programokat,
bár

a

járvány

egyre

nagyobb kihívások elé
állít

bennünket.

Alkalmanként

2-3

gyermek

vesz

részt

továbbra

is

a

programokon, összesen
10 gyermeket ér el a
program.

AA

Fiúk a Szőlő utcából - /Budapesti Javítóintézet/
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A
korábbiakban már
esett

szó

arról,

hogy
bűncselekmények
miatt

2

általunk

támogatott

fiú

került

zárt

javítóintézetbe
2019
novemberében,
később pedig egy
harmadik

fiú

is.

Közülük csak egy gyerekkel tarthattunk személyesen kapcsolatot látogatások alkalmával, a
másik két fiúval csak telefonon beszélhettünk. Az intézmény a gyermekvédelemhez tartozik,
de funkcióját és működését tekintve inkább büntetés végrehajtási intézményként tekinthetünk
rá. Bár hivatalos információk szerint foglalkoznak oktatással és rehabilitációval, a
tapasztalatunk az, hogy a gyakorlatban leginkább csak az oktatással. Olyan fiatalok kerülnek
ide, akik személy elleni vagy több rendbeli vagyon elleni bűncselekményt követtek el.
Legfeljebb egy évig tartózkodnak itt, ami alatt a bíróság döntést hoz az ügyükben. Az itt
töltött

idő

beleszámít

a

büntetésbe. Innen
életkoruktól

és

büntetési idejüktől
függően egy év
után átkerülhetnek
az

Aszódi

Javítóintézetbe,
vagy

Tökölre

fiatalkorúak
börtönébe.

a

Egy

év

elteltével,

-

valószínűleg

a

COVID

-

5

helyzet miatt egyik
ügyében

fiú
sem

született döntés,
így

őket

kiengedték.
Mindhármukat
új nevelőotthont
jelöltek ki és a
bent töltött idő
alatt mindhármuknak cserélődött a gyámja is. Egy fiú (ÁÁK) vidéken, Esztergomban kapott
otthon, ketten pedig a Béke gyermekotthonban Budapesten. A két utóbbi fiú (MM és MDI)
házi őrizetbe került Budapesten belüli
mozgáshatárral. Azaz a lábukra a
rendőrséghez bekötött GPS/RF jeladót
szereltek, mely jelzi ha elhagyták
Budapest

határát.

Ezen

felül

a

gyermekotthoni eltávozásukat is külön
engedélyhez kötötték.
Az

Esztergomba

került

fiú

(ÁÁK) pár nappal a szabadulása után
meg is szökött a nevelőotthonból.
Sejtettük, hogy meg fog jelenni a
Műhelyben. A gyámja, a kiépült
szakmai

bizalomra

hivatkozva

megengedte, hogy bejárjon hozzánk,
azzal a feltétellel, hogy folyamatosan
tájékoztatjuk

a

fiúval

kapcsolatos

lényeges információkról. Igy nem is

adtak ki rá
körözést.
Miután ÁÁK
megérkezett,
tájékoztattuk
erről

az

egyezségről,
aminek Ő is
nagyon örül.
Azóta
viszonylag
sűrűn

jár

hozzánk,

a

karácsonyt
végig nálunk töltötte. Mi tudjuk, hogy hol alszik, a gyám pedig elégedett azzal, hogy legalább
nekünk elmondja és rajtunk keresztül elérhető.
MM és MDI is keresett minket a szabadulásuk után. A gyermekotthontól engedélyt
kaptak, hogy a kimenőjük ideje alatt (8-20h) látogathatják a programunkat. Problémát
jelentett viszont, hogy a Menedékház Alapítvány épületei pont Budapest határán vannak. Sok
tömegközlekedési eszköz is csak úgy jut el hozzánk, hogy kimegy a Budapest táblán kívülre.
Félő volt, hogy a jeladó bejelez a rendőrségre és ezzel további gondot okoz a fiúknak.
Próbáltunk megoldást találni és kerestük a rendőrséget, a gyámot, a gyermekotthont, de senki
nem volt segítőkész és nem érezte ezt kompetenciájának, az ügyészi engedélyre pedig
hónapokat kellett volna várni. MM és MDI türelmetlenné váltak és elindultak a Műhely felé
két külön útvonalon. MM jeladója bejelzett. Hívtuk a rendőrséget, hátha meg tudjuk menteni
a helyzetet, de hivatalból ki kellett küldeniük egy járőrt. A kiérkező rendőrök szerencsére
megértéssel kezelték a helyzetet, nem intézkedtek és nem is tettek jelzést az ügyészség felé.
Azt is elmondták, hogy pontosan melyik útszakaszt kell elkerülnünk, hogy a jövőben ez ne
ismétlődhessen meg.
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A

három

fiú

hirtelen

megjelenése felbolygatta a
megszokott hangulatot. Nagy
figyelmet

igényelt,

hogy

vissza tudjanak szokni a mi
közegünkbe és elhagyják a
büntetésvégrehajtási
intézményekben megszokott
működést. Azt tapasztaltuk,
hogy a három fiú közül egyet
sem

ért

számottevő

rehabilitációs hatás. ÁÁK-nál
közel

azonos

állapotot

észleltünk, mint bekerülése
előtt.
rossz

MDI-re
hatással

kifejezetten
volt

a

környezet. MM-nél viszont
pozitív változást észleltünk,
amit a bent tapasztalt nyomás
ébresztő hatásának tudunk be.
Zirzen Gyermekotthon - A Zirzen gyermekotthonból érkező fiúkból csak egy lett a
csapatunk állandó tagja, viszont engedtünk a fiatalabb (9-14éves) Zirzenes gyerekek
kérésének és úgy döntöttünk, hogy havonta egy alkalommal külön nekik szervezünk egy
programot. Ez alkalmakkor egy gyermekotthoni nevelő is csatlakozott hozzánk. Kétszer
szerveztünk bringás napot, egyszer gyalogos túrát.
Breznó Gyermekotthon - A Zirzen gyermekotthonon keresztül figyelt fel ránk egy fiú
(19), aki a Breznó gyermekotthonban él utógondozásban. Rajta keresztül pedig két további
Breznóban élő fiú (17-17). Mindegyiküknek adtunk lehetőséget a programokhoz való
csatlakozáshoz. A Breznó Gyermekotthonnal való együttműködésünk így felélénkült, de több
érdeklődőt már nem volt lehetőségünk fogadni, mert úgy éreztük, hogy létszám tekintetében
elértük a határainkat.
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Bolyai

8

Gyermekotthon
Az

-

otthon

költözését követően
több

gyereket

továbbhelyeztek
másik intézménybe.
A mi srácainkat ez
annyiban
hogy

érinti,
hármukat

szakítottak

el

a

testvérétől.
érződik

Ez
a

fiúk

állapotán. Egyikük különösen mély krízisben van, neki 3 testvérét és a barátnőjét is máshová
költöztették.
Utógondozós fiúk - A Covid miatti munkanélküliség erősen érintette a fiatal
felnőttjeinket. A gyermekvédelem továbbra sem kínált megoldást. Sokszor érkeztek be
hozzánk csak azért hogy egyenek és kértek segítséget abban, hogy akkor is tudjanak enni,
amikor nincs nyitva a Műhely. Nem szeretnénk, ha ezeknek a 18 éves fiúk már a hajléktalan
ellátást használnák, ezért tartós élelmiszer
csomaggal segítettük ki őket.
Karácsony / Nem karácsony - A már
megszokott módon, idén is folyamatosan nyitva
voltunk 4 napig. Nem volt karácsonyi hangulat
a gyerekek kérése szerint. Csak a nagy kajálás
tartottuk meg az ünnepből. Önkéntesek főztek
ránk és végig 2 felnőtt volt jelen a gyerekkel.
A legfontosabb és egyben legmegterhelőbb 4
napja ez az évnek. 10 fő aludt bent és 16 fő volt
bent

egyszerre.

Ez

már

ekkora

térben

kényelmetlen létszám.
Birkózók - December elején keresett
meg minket egy főleg birkózókból álló

sportegyesület, hogy szeretnék a programunkat anyagilag, a fiúkat pedig igény szerint
esetlegesen sporton keresztüli személyes mentorálással, edzői minőségű motiválással
támogatni. A karácsonyi szezonban a sportközösségükön belül gyűjtést szerveztek nekünk. A
Covid időszak végével pedig megpróbálkozunk a további együttműködés kiépítésével.
Ezt a negyedévet úgy zárjuk, hogy létszámkapacitásunk és egyben a terhelhetőségünk
határához érkeztünk. Ilyen sok gyerekkel és ilyen sokféle problémával egyszerre egy időben
nem tudunk hatékonyan foglalkozni. A Covid-helyzet végével a túlterheltség valószínűleg
magától is megszűnne, de ezt nem tudjuk megvárni.
Első körben, a csoport működésére leginkább destruktív gyerekeket fogjuk kiemelni (2
fő). Számukra továbbra is biztosítunk személyes segítséget, egyéni mentorálást. Ha ez nem
javít lényegesen a csoport dinamikáján, akkor tovább limitáljuk a létszámot, vagy
korcsoportos bontásban (16 + és 16 - ) foglalkozunk a fiúkkal.
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Menedékház Alapítvány
Önkéntes program
Szakmai Beszámoló, 2020.

Bevezető
A Menedékház Alapítvány Budapest XI. kerületében végzi a rászoruló családokat és hajléktalan
embereket segítő tevékenységét a 1112 Budapest, Muskétás utca 1. szám alatt található székhelyén,
ahol éjjeli menedékhellyel, hajléktalanok nappali melegedőjével, betegszobás ellátással és családok
átmeneti otthonával kíván támogatást nyújtani a rászoruló családok és egyének számára.
A székhelyen végzett intézményesített munkán kívül igyekszünk minél több projekt-jellegű
megoldással kiegészíteni a tevékenységünket, hogy ezzel is minél frissebb és hatékonyabb választ
tudjunk adni az általunk is érzékelt problémákra. A székhelyen működő Műhely-klub keretén belül
gyerekotthonokban élő fiataloknak szeretnénk pozitív közösségi élményt adni és segíteni nekik az idő
hasznos eltöltésében. A könnyebb elérés érdekében pedig egy Mozaik névre keresztelt adományboltot
is működtetünk a VII. kerületben. Magyar és külföldi (ESC) önkéntes programunk segítségével pedig
szeretnénk elérni, hogy minél több lelkes és önzetlen segíteni vágyó támogatónk tudjon csatlakozni a
munkánkhoz.
Bővebb információ a szervezetről: www.menedekhaz.hu, www.facebook/menedekhaz
Az alapítványnál folyó önkéntes munka
Az alapítvány fennállásával egyidős, hogy munkánkat önkéntesek is segítik. A jó szándék mindig is
jelen van a világban - ezt mindig is érzékeltük - viszont a segítő szándék fókuszálása és koordinálása
nem történik meg magától. Az alapítvány életében eleinte csak ad hoc módon jelent meg ez az
önkéntes segítő szándék, ami aztán 2012-ben nevet is kapott, ugyanis azóta van az alapítványnál olyan
kolléga, akinek feladatai között szerepel az is, hogy a magyar - és később külföldi - önkénteseknek a
munkáját koordinálja. Ez 2018 nyarára már olyannyira kinőtte magát, hogy végül főállásban kellett
egy munkatársat, aki csak az önkéntesekkel, az ő munkájuk koordinálásával foglalkozik.
A Menedékház Alapítvány 2012 szeptembere óta küldő és fogadó szervezetként bekapcsolódott az
ESC (Európai Szolidaritási Testület - European Solidarity Corps), korábbi EVS (Európai Önkéntes
Szolgálat - European Voluntary Service) programjába, melynek keretein belül egy éves időtartamra 4
önkéntest fogadunk az intézményeinkben. Az 1 éves időtartam általában a tanévvel esik egybe, tehát
szeptemberben indul, és a nyári szünet végéig tart. Az évek során már szinte minden európai
országból jártak nálunk önkéntesek Németországtól Törökországig, illetve Spanyolországtól,
Franciaországon át Olaszországig.
Az önkéntes munkának másik fontos lába a hazai önkéntesek, melynek egy jelentős részét teszik ki a
XI. kerületi iskolákban tanulók: középiskolák esetében főleg az IKSZ (Iskolai Közösségi Szolgálat)
keretén belül, míg egyetemek esetében a tanulmányaik mellett önkéntes munkát végző diákok. A
diákok mellett az önkéntesség legjellemzőbb formája a CSR-programok (angolul Corporate Social
Responsibility - magyar jelentése Vállalati Társadalmi Felelősségvállalás),keretén belül lefolytatott
csoportos önkéntesség, de önkénteskedtek már az alapítványnál nyugdíj vagy főállású munka mellett,
de jellemző az is, hogy valaki szaktudását ajánlja fel az alapítványunknak, legyen az akár nagyon
speciális és komoly piaci értékkel bíró (pl. pszichológus, webdesigner, marketinges, kommunikációs
szakember).

Az alapítványnál végzett önkéntes munka alapvetően három nagyon részre osztható:
• munka a gyerekekkel a családos részlegen (CSÁO)
• önkéntes munka a hajléktalan-szállón
• önkéntes feladatok az adományboltokban
Az elmúlt években az önkéntesek az idő legnagyobb részét a családok átmeneti otthonában (CSÁO)
töltötték el. Itt elsősorban a gyerekekkel foglalkoztak egyéni és csoportos formában, de néha
előfordultak családos programok is, ahol a szülők is részt vettek. Illetve ritkán volt olyan is, hogy csak
a szülőkkel voltak programok.
A CSÁO-ban végzett önkéntesen végezhető feladatok szokásosan a következők

















gyermekrendezvényeken való segítségnyújtás
gyermekfelügyelet, szabad játék a gyermekekkel, meseolvasás
tanulásban való segítségnyújtás, felzárkóztatás, korrepetálás - akár egyéni, akár kiscsoportos
formában
óvodáskorú gyermekek játékos fejlesztése
első osztályos diákok készségfejlesztése
sport-, kézműves vagy zenés foglalkozások tartása
segítség szabadidős tevékenységekben: csúszdapark, játszótér, Kamaraerdei Ifjúsági Park,
egyéb kültéri- vagy beltéri
programok (múzeum, kiállítás, játszóház)
gyermekek mentorálása - (tanulásban nyújtott segítség és emellett bizonyos időközönként
szabadidős tevékenység biztosítása)
gyermekek vagy szülők részére számítógépes ismeretek átadása.
szülőklub tartása (anyukák számára beszélgető klub)
főzőklub szülőkkel (ha valaki szeret főzőcskézni, akkor tudását, tapasztalatát megoszthatja)
filmklub, mesedélután (ehhez van laptop meg projektor is)
sporttevékenységek: ez lehet beltéri vagy kültéri dolog. Lehet egyszerű bújócska vagy
összetettebb tevékenység (csapatsport). Jó lenne azt mondani, hogy csak az ég a határ a
sporttevékenységek terén, de a létesítményeink miatt valójában korlátozottak. A kreatív ember
még egy unalmas, jól ismert játékot is lenyűgözővé tehet. Lehetőség van sétálni a közeli
erdőben, túrázni, futni, focizni, röplabdázni, asztaliteniszezni, sorversenyt csinálni.
segítség a ruharaktárban (hajtogatás, rendszerezés - ha valakinek még marad energiája az
adománybolt után)


A hajléktalan részlegen (közismertebb nevén: fapad és 8-as) kevesebb tennivaló volt, elsősorban azért
mert a Covid-19 vírus terjedésének megakadályozása okán az intézmény 2020. márciusától júniusig,
majd 2020 szeptemberétől folyamatosan izoláció alatt volt az intézmény, és ott nem tudtak
önkénteseket fogadni.
A fapadon a következő lehetséges feladatok jöhetnek szóba:



ételosztásban segítség (ebéd és vacsora)
szabadidő eltöltése a hajléktalanokkal - beszélgetés, társasozás, ping-pongozás








külső programokon való részvétel - múzeumlátogatás, kiállítások, szezonális programok
ügyfelek kísérése (pl. egészségügyi intézményekbe)
állatmenhely látogatása a hajléktalan ügyfelekkel
közös kerti munkák (a hobbitelken és a ház körül)
jógacsoport hajléktalanoknak
önkéntes pszichológiai beszélgetés hajléktalan emberekkel

Az évet az alapítvány még két Mozaik névre keresztelt adománybolttal indította, de a már említett
Covid-helyzet miatt végül csak eggyel fejezte be. Ugyan az Izabella utcai boltot be kellett zárni, de a
Dohány utcai boltok - a mindig aktuális jogszabályoknak és korlátozásoknak megfelelően - túlélte a
2020-as évet.
Az adományboltban végezett feladatok a következők voltak:







adományok szelektálása, rendszerezése, hajtogatása
kirakat berendezése
eladói-asszisztensi feladatok ellátása
Facebook oldal és Instagram oldal kezelése
angol fordítás
marketing tevékenység

Önkéntesek a Menedékház Alapítványál 2020-ban
A 2020-as évről nehéz (lehetetlen) úgy beszélni, hogy ne jusson eszünkbe a koronavírus és a Covid-19
fertőzés körül bizonytalanságok, korlátozások, nehézségek. Nem volt ez másképp az alapítvány
életében sem, és talán mondhatjuk ezt, hogy ez leginkább az önkétes programra volt a legnagyobb
hatással. Ugyanis míg a dolgozóknak - az alapítvány alkalmazottainak - a szervezet könnyebben ír elő
feltételeket és támaszt szigorú követelményeket a vírus elleni hatékony védekezés okán, addig egy
önkéntes esetében ez több dilemmát is felvet. Miután egyre kockázatosabbá vált az önkéntesek
bevonása (főleg csoportos módon) az intézmények munkájába, a ránk bízott lakók és a minket segítő
önkéntesek biztonsága érdekében meg kellett hozni bizonyos óvintézkedéseket. Ennek okán
gyakorlatilag 2020 márciusa okán csak nagyon korlátozott számban és indokolt esetben tudtunk
önkéntes fogadni az intézményeinkben. Miután ilyen szempontból a legintenzívebb időszakok mindig
az iskolai szünetek (tavasz, nyári, őszi) illetve a karácsonyt megelőző időszak, így látható, hogy
hatalmas érvágás érte ezt a programot, és ezáltal az intézményeinkben élőket, valamit az őket
segítőket is.
Ez alól némiképp kivételt képeznek az ESC- projektek keretén belül minket segítő önkéntesek, hiszen
a hosszútávú önkéntes program keretén belül a külföldi önkéntesek egyfajta munkatárssá válnak, és
mivel ők is az intézmény falain belül, egy számukra kialakított, jól szeparált apartmanban élnek, így
mindig szerves részei az alapítvány mindennapjainak. Nem volt ez másképp a Covid ideje alatt sem,
hiszen a 2018-1-HU01-ESC11-059976 számú "A változás légy Te magad"elnevezésű program miután kis csúszással, 2019 áprilisában kezdődött, így 2020 márciusáig tartott. Ennek okán a Covid
berobbanása épp telibe kapta ennek a projektnek a végét, ami ugyan az önkéntesek többségének
hazautazását nem érintette, viszont az egyik török fiú szó szerint "itt ragadt" az alapítványnál, ugyanis
az utolsó tervezett járatait törölték, és azokat nyár végéig nem is indították újra, így a tervezett

máricus helyett, végül csak augusztusban tudott hazautazni Gazientepba, így addig alapítványunk
vendégszeretetét élvezhette (a teljes történet a projekt facebook oldalán olvasható:
https://www.facebook.com/menedekhaz/posts/3788056157934345/).
Ezt követően aztán csak 2020 szeptemberében tudott elindulni a következő etap, amely 2019-3-HU01ESC11-077557-es számon és a "Segíts jól - velünk!"néven futott. Miután a vírushelyzet nem hogy
enyhült volna, sokkal inkább súlyosbodott, úgy döntöttünk, szakítva az eddigi hagyományokkal, nem
egy szokásos értelemben vett külföldi önkéntes projektet fogunk tető alá hozni, hanem számolva
azzal, hogy meg fog ismétlődni a 2020 tavaszán tapasztalt távoktatási formula, így a projekt keretén
belül vélül magyar anyanyelvű, külfölöldi önkénteseket, tehát határon túli magyarokat fogadtunk. A
hosszútávú önkéntes szolgálat során hárman 1 évre, ketten pedig fél évre érkeztek az alapítványhoz,
akik a COVID miatt kissé furcsára és korlátozásokkal telire sikerült évben főleg a családok átmeneti
otthonában tevékenykedtek. Az önkéntesek alaposan kivették a részüket az intézményben élő
gyermekek korrepetálásából, kézműves foglalkozást, társas délutánokat, és filmklubot tartottak nekik,
valamint segítették őket a szabadidő aktív eltöltésében. Az intézményben élő szülőkkel és
gyermekekkel rendszeres sportfoglalkozásokon vettek részt. Színesebbé és tartalmasabbá tették a
lakók számára az ünnepi időszakot, lelkesen dekoráltak, ajándékokat csomagoltak, és még a
karácsony esti közös mozizásra is időt szántak.
Legnagyobb sajnálatunkra a csoportos önkéntesség szinte minden formáját (iskolai, CSR, stb.)
nélkülöznünk kellett a 2020-as évben, így régi partnereink, mint az Önkéntes Központ Alapítvány
vagy Mathias Corvinus Collegeim önkéntesei nélkül telt el az év. Egyedül a nyári időszak hozott némi
felfrissülést, amikor a vírushelyzet és a körülmények engedték, igyekeztünk minél több színes
programot kitalálni, és megvalósítani az önkéntesekkel együtt. Ezen időszakokban a teljesség igénye
nélkül a következő programok megvalósításában segítettek önkénteseink:











farsangi karnevál a CSÁO-ban
"szabaduló buli" a Kamaraerdőben
fürdőzés a Velencei tónál,
vízividámpar a Tarzan Parkban
látogatás a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
ugrálás a Cyber Jump-ban
kalandozások a Csodák Palotájában
Halloween-i mulatság
3 napos Karácsonyi Élelmiszergyűjtés a Magyar Élelmiszerbank Egyesület szervezésében
Karácsonyi előkészületek és karácsonyi ünnepség

(Bővebb információ és képek a programokról a hwww.facebook.com/menedekhazesc oldalon található.)

Ezúton is szeretnénk megköszönni minden önkéntesünk, annak 9 külföldi és közel 30 magyar
önkéntesnek az áldozatos és önzetlen munkáját, amivel hozzájárult a Menedékház Alapítványnál élő
rászorulók mindennapjainak szebbé tételében.

Surányi Ákos, önkéntes koordinátor

