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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 lábadozójával, valamint családok átmeneti
otthonával kíván támogatást nyújtani a rászoruló családok és egyének számára.
A Menedékház Alapítvány Nyilvántartási száma: 9775, a Fővárosi Bíróság jogerős bejegyzésének száma:
Pk. 61060/2005/3, adószámunk pedig a következő 18262304–1–43. Alapítványunk 2021 tavaszán kötött
Közfeladat Ellátási Megállapodást a Fővárosi Önkormányzattal. Intézményeink érvényes működési
engedéllyel, kerülti ellátási szerződés nélkül, önkormányzati alapellátási feladatokat látnak el. A
működtetés finanszírozását az állami normatív források mellett pályázatokból és civil adományozók
támogatásából biztosítjuk
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.
2. Köszönetnyilvánítás
Akkor mértékű támogatást még soha nem kaptunk működésünk során, mint a 2021-es évben, amiért
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak.
A 2021-es évben rekordot döntött az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1
százalékát felajánlása, ugyanis 145 ember döntött úgy, hogy a Menedékház Alapítvány támogatja ezzel,
ami 1.154.585 Ft-ot jelentett.
Több célzott gyűjtés kedvezményezettje is alapítványunk volt a 2021-es évben. A teljesség igénye nélkül
gyűjtött nekünk a dm Magyarország a kerületünkben található Etele Pláza megnyitóján, volt egy nyári
táboros gyűjtésünk az adjukossze.hu honlapon, ahol NIOK Alapítvány közvetítésével tudtak támogatóink
hozzájárulni ahhoz, hogy a családok átmeneti otthonában élő gyerekeken minél színesebb nyári tábora
legyen. A karácsonyi időszakot megelőzően szintén nagyon sok felajánlást kaptunk, több helyről érkeztek
hozzánk cipősdoboz illetve névre szóló karácsonyi ajándékok is, illetve több karácsonyi gyűjtés és aukció
is segített abban, hogy az ünnep során meg tudjuk örvendeztetni lakóinkat.
Az élelmiszerellátásban nagy segítség volt a Magyar Élelmiszerbank Egyesület karácsonyi tartós
élelmiszergyűjtése, amire 2021-ben a Budaörsi Aldi áruházban került sor, ahol végül 1815 kg tartós
élelmiszert ajánlottak fel a vásárlók.
A 2021-es évben különleges köszönettel tartozunk Menedékház Alapítvány kiemelt támogatóinak:
Lindenleaf Charitable Trust, Szent Margit Anglikán Episzkopális Egyház, Rotary Club Budapest,
Fornetti, Mindspire Consulting Zrt., EAZY winebar&bistro, Beer Brothers Budapest.

3. Nappali melegedő és Éjjeli Menedékhely
Az intézmény általános jellemzői
Intézményünk az integráció formáját tekintve vegyes profilú, ennek keretében kínál szolgáltatásokat,
elősegítendő az átjárhatóságot, a szolgáltatások egymásra épülését, az intézmények közötti szorosabb
szakmai együttműködést, az ellátás minőségének folyamatos biztosítását, fejlesztését. Az intézmény
élén az Intézményvezető és szakmai igazgató (továbbiakban: Intézményvezető) áll.
Telephelyünk, a XI. kerület és Budaörs határán helyezkedik el a Vasvári Ipari Park területén belül.
Külvárosi lokációnk és a zöldkörnyezet alapvetően határozzák meg a szakmai munka irányát, és
célcsoportunkat. A fent említett adottságok kedveznek az idősebb, krónikus betegséggel rendelkező,
valamilyen szempontból védettebb és időben is hosszú távú, szociális diagnózison alapuló
szükségletekkel rendelkező kliensek ellátásának. Munkánk során alkalmazzuk a korszerű szociális
munka eszköztárát, melynek része a szociális ügyintézés, adósságmenedzsment, egészségügyi
szociális munka, mentálhigiénés támogató szolgáltatások és jogsegély megszervezése, illetve a
közösségi szociális munka módszerei. Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük az ügyfeleink
szükségleteihez igazodva annak érdekében, hogy lehetőség szerint a legtöbb otthonszerű, és a
természetes támogató közeget helyettesítő funkció hozzáférhető legyen számukra. Így érvényt
szerezve a társadalmi egyenlőség és az emberi jogok eszményének. Munkatársaink elkötelezettek a
szakmai integritás és innováció, a nyitott gondolkodás, a pártatlanság, és a civil értékek mellett, ennek
érdekében minden lehetőséget megragadunk a más civil szervezetekkel történő együttműködésre.
Nappali Melegedő
Melegedőnk 2009 februárjában nyitotta meg kapuit, engedélyezett férőhelyszáma 60 fő egyidejű
ellátására teszi alkalmassá. 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 három 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.

Éjjeli Menedékhely
Az éjjeli menedékhely, a hajléktalan személyek, időleges tartózkodására szolgáló, átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmény, mely ellátás az 1993. évi III. törvény értelmében a személyes gondoskodást nyújtó
szakosított ellátási forma. Legfőbb célja a szociális válságba került emberek megsegítése, lehetőség
szerinti re integrációja, és kiemelten is a közterületen életvitelszerűen élő hajléktalanok számának
csökkentése, és szükségleteik megfelelő ellátása.
Menedékház Alapítvány Éjjeli Menedékhelye 148 férőhellyel rendelkezik. Szolgáltatásunk 2
épületben üzemel, a 7-es épületben 80, míg a 8-as épület 68 érőhely található. Az éjjeli menedékhely
kis létszámú szobákkal (2-5 ágy), fix férőhelyes rendszerben működik.
Az ügyféltérben a bútorzat és a padló könnyen tisztítható, fertőtlenítő mosással tisztán tartható. A
rendszeres napi takarítást és fertőtlenítést takarító személyzet végzi.
Az ügyfelek a személyes ruházatukat a rendelkezésre álló ipari mosó- és szárító gépekben moshatják,
száríthatják. 3 db mosókonyhával, összesen 5-5 db mosó-és szárítógép áll rendelkezésre.
Az intézményben további 4 db minden igényt kielégítő konyha, illetve a 7-es épületben 1 db HACCP
tanúsítvánnyal rendelkező tálaló konyha található.
Az intézmény bejárata akadálymentesített, rendelkezünk akadálymentesített szobákkal, wc és fürdő
helyiségekkel, illetve konyhával. Klienseink egy része mozgásában korlátozott, végtagamputált
krónikus beteg, vagy esetenként gondnokság alatt áll. A Szt. 94/F. § - ban rögzített és a 6.1.2. pontban
kifejtett szempontok érvényesülésére kiemelt figyelmet fordítunk.
Az ügyfelek rendelkezésére áll gáztűzhely és mikrohullámú sütő, melyet étel vagy ital melegítésére
használhatnak.
Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a krízishelyzetek megelőzésében és kezelésében, a lelki (mentális)
egészség megtartásában, annak támogatásában. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye biztosítja az
éjszakai pihenésre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, étkezésre, közösségi együttlétekre
szolgáló helyiségeket, valamint a szociális-, és mentális gondozást. Működése folyamatos,
nyitvatartási ideje: 18-08 óráig tart.
Az intézmény fontos feladata a jelenlegi szolgáltatások bővítése, a prevenciós tevékenység
megerősítése, egyenletes és minőségi szolgáltatások biztosítása a XI. kerületben, illetve Budapesten,
az ellátórendszer egészének fejlesztésében történő közreműködés, a már működő jó gyakorlatok
adaptálása.
Az Éjjeli Menedékhelyen az MMSZ MOR (Mozgó Orvosi Rendelő) program keretében mozgó orvosi
ellátás működik heti egy alkalommal, két órában.
Lábadozó és Védett projekt

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 ápoló 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 kivonat.

Védett
A 8-as 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.

Tapasztalataink szerint az idősödéssel természetszerűleg együtt járó funkcióvesztések,
egészségkárosodások következményeként egyre nő azoknak az területeknek a köre, amiben lakóink
segítséget igényelnek. A szolgáltatásainkat igénybe vevők többsége számára egyre nagyobb gondot
okoz a mindennapi önálló életvitelhez szükséges tevékenységek támogatása.
Az intézmény működésében nagy szerepet foglal el ügyfeleink egészségügyi állapotának szinten
tartása, a szükséges állapotmegőrző, illetve javító egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
segítése. A korábbi betegút menedzsmentet kénytelenek vagyunk sok esetben kiegészíteni szállítással,
továbbá az egészségügyi konzultációkra való személyes elkíséréssel. Lakóink számára sok esetben
gondot okoz az egészségügyi dokumentumok, illetve az orvosi utasítások értelmezése, betartása, így
gyakran kénytelenek vagyunk ezeket utólagosan is nyomon követni.
Az év során részt vettünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SOTE közösen indított Telemedicina
programjában.
Klienseink kapcsán egyre több esetben merül fel valamilyen ápolási vagy gondozási szükséglet,
amelyet a jelenlegi intézményi keretek között egyre nehezebben tudunk kiszolgálni. Jelenleg két fő
szociális gondozó és ápolóval rendelkezünk, akinek nem csak a gyógyszerelés, illetve az orvosi
időpont egyeztetések tartoznak a feladatkörébe, de az egyre több esetben előforduló ápolási és
gondozási feladatok is.
Ügyfeleink igényeire reagálva intézményünk szolgáltatásainak köre az évek során a hajléktalanok
otthonának irányába mozdult: teljeskörű étkeztetési ellátás; ápolási-gondozási feladatok; teljes betegút
menedzsment; szállítás stb.
Az ápolási és gondozási feladatok megnövekedésével elengedhetetlenné vált a szociális gondozói és
ápolói stáb bővítése, azonban ezt forrás hiányában egyelőre nem tudtuk kivitelezni.
Az állami normatíva az alapvető, jogszabályban meghatározott kötelező ellátások finanszírozására
elegendő, az ezen felül nyújtott többletszolgáltatásaink (pl. főállású ápoló, házi orvosi rendelés,
gyógyszerköltségek, betegszállítás, közösségi programok stb.) Hajléktalanokért Közalapítvány, illetve

Konzorciumi támogatással valósulhatnak meg. Ezek a források sokszor kiszámíthatatlanok és nem
képesek teljes mértékben fedezni azoknak az ellátásoknak a költségeit, amiket szakmailag indokoltnak
tartunk klienseink igényeinek kielégítéséhez.
Jelenleg 11 olyan lakónk van, aki idős vagy hajléktalanok otthoni elhelyezésére vár(a 2021-es év során
6 ügyfelünk tudta elfoglalni férőhelyét idősek otthonában). A gondozási szükséglet meglététől és a
tartós bentlakásos intézménybe való költözésig jellemzően évek telnek el, ami a többi intézményhez
hasonlóan, nálunk is problémát jelent, hiszen ezek az igények hatalmas forrás- és munkaerőigény
többlettel rendelkeznek.
A tartós bentlakásos intézmények férőhelyeinek száma messze nem nő olyan mértékben1, amilyen
mértékben a társadalmon, ezen belül is a hajléktalan populáción belüli ilyen ellátásra szorulók
számának növekedése indokolná.
Ügyfeleink igényeire reagálva, illetve a szolgáltatásaink hosszú távú kiszámíthatóságának és
minőségének biztosítása és fejlesztése érdekében döntöttünk amellett, hogy hajléktalanok otthonának
engedélyeztetési eljárását kezdeményezzük.
Az egészségügyi kivizsgálásokhoz hasonlóan a szociális ügyintézés terén is megfigyelhető, hogy egyre
több esetben van szükség arra, hogy szociális munkás kísérje végig lakóinkat különböző ügyintézési
folyamatok során, akár személyesen is. Az eljárások rendjét sok esetben nem ismerik, nem értik. Ez
részben fakadhat abból, hogy legtöbb ügyfelünk már évek-évtizedek óta a hajléktalan ellátás
„szereplője”, és már évekkel ezelőtt a társadalom perifériájára szorult, másrészt abból, hogy sokuknak
korukból, egészségügyi és mentális állapotukból fakadóan értési/értelmezési problémájuk van. A
velük folytatott szakmai munka kapcsán kevésbé lehet cél már a képességek visszaállításának segítése,
inkább a még meglévő készségek szinten tartása reális.
Az ügyfélkörünkhöz kapcsolódó tevékenységek gyakran szerteágazóak, sokszor szorulnak a napi
életvitelükhöz szükséges apróbb részfeladatok kapcsán is segítségre, mint bevásárlás, elektronikai
eszköz vásárlása, ATM-ből történő pénzfelvétel, csekkbefizetés stb.
A kliens- és korcsoportra jellemző elmagányosodás csökkentését és a közösségépítést közösségi
programok, illetve egyéb foglalkozások segítségével próbáljuk meg kezelni.
Az ügyfeleink nagy része egész nap az intézményben tartózkodik, csak a legszükségesebb esetben –
pl. orvosi vizsgálat – hagyja el az intézményt, sok esetben ekkor is csak szociális munkás kíséretében.
Próbálunk közösségi programokat szervezni az idő hasznos eltöltésének érdekében, szervezett
intézményen kívüli tevekénységekkel színesíteni a mindennapokat, ami olykor rövid fagyizás
Kamaraerdőn, máskor balatoni körtúra.

Közösségi programok
Feszültségcsökkentő és relaxációs csoport
Heti rendszerességgel tartott 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
1

A KSH adatai szerint a 2010-es idős és hajléktalanok otthoni férőhelyeket összehasonlítva 2020-as adatokkal az elmúlt
10 évben több, mint 2 %-kal csökkentek a
KSH - A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben ellátottak ellátási
típusonként(https://www.ksh.hu/stadat_files/szo/hu/szo0026.html )

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.

Gyógytorna
A program teljes kihasználtsággal működik, mozgásszervi betegségekkel rendelkező ügyfeleink
veszik igénybe a szolgáltatást. Heti 7 órában, egyéni és csoportos foglalkozások keretében elérhető.

Filmklub
Heti rendszerességgel megtartott program, amin a lakók által kiválasztott, főleg klasszikus vígjátékok
kerülnek vetítésre.

Szupervízió és esetmegbeszélő csoport
2020. júniusától két heti rendszerességgel megtartott csoport, ami az éjjeli menedékhelyen dolgozó
szociális munkások, illetve szociális asszisztensek számára nyújt biztonságos teret a mindennapi
nehézségek, kihívások, a munkával kapcsolatos érzések átbeszélésére, illetve esetmegbeszélésre.

Demens csoport
A demencia egy olyan tünetegyüttest jelöl, amely során „memóriaproblémák lépnek fel, romlik az
emlékezés, az érzékelés, a beszéd és a gondolkodás képessége.” (Skanzen, Demencia Program). A
14órás foglalkozás alatt ezért főként az agy „megmozgatására”, a fent felsorolt képességek tudatos
használatára fókuszáltunk.
Annak érdekében, hogy a lehető legoptimálisabb körülményeket teremtsük meg, heti kétszer egy
órában találkoztunk a résztvevőkkel a Menedékház Alapítványnál. Az emlékezetproblémák elsősorban
a rövid távú memóriára vannak hatással, ellenben a gyermekkori, fiatalkori emlékek könnyebben
felidézhetőek. Ezért minden alkalmat egy, a régebbi emlékeket előhívő beszélgetéssel kezdtük,
amelyet egy memóriamozgató aktivitás/játék követett.
Eredmények
A csoport összesen 7 tagból állt, akik közül ketten csak a második foglalkozás után csatlakoztak be.
Számos esetben már önmagában a csoportra eljutás is kihívás volt több résztvevő számára is, mivel a
demencián túl egyéb betegségekkel is együtt élnek, pl.: COPD, mozgáskorlátozottság. Mindezek az
emeletre jutást nehezítették, de nem lehetetlenítették el – a résztvevők ennek ellenére is aktívan
megjelentek, kivéve, amikor egészségügyi vizsgálatra kellett eljutniuk/hivatalos ügyeiket intézték.
A csoportalkalmak lehetőséget teremtettek egy közösség megalkotására a résztvevők között, akik
annak ellenére, hogy egy helyen éltek, szinte alig-alig kapcsolódtak mélyebben egymáshoz.
Gyermekkori emlékeik megosztásával, hasonlóságaik és különbségeik felfedezésével kialakítottak egy
olyan teret, amelyben képesek voltak megnyílni, egymásban megbízni.
Az aktivitások/foglalkozások során is megnyilvánult a kialakult közösségnek az értéke, hiszen ahogy
haladtunk előre az időben, egyre jobban figyeltek egymásra, segítették, biztatták a másikat, kifejezték
örömüket egymás társasága iránt, illetve elgondolkodtak olyan, őket a mindennapokban érintő
kérdéseken, amelyeket ezelőtt, önmaguktól nem tettek volna fel.

A 12. alkalom után egy hónapos kényszerszünet következett több Covid-19 eset miatt is, ami érintette
a csoportokat. Ismételt találkozáskor – az utolsó két alkalmat összevontuk – érezhető volt több
csoporttagnál is az állapotromlás (kifejezetten egyéb betegségeik kapcsán), ami különös rugalmasságot
igényelt mindenki részéről (pl.: helyszínváltoztatás). Úgy tapasztaltam azonban, hogy a csoport
„szellemisége” megmaradt, összességében a tagok szívesen alkalmazkodtak, még, ha kihívást is
jelentett számukra.
A foglalkozások során az emlékeket játékos eszközökkel, módszerekkel igyekeztünk felidézni a
beszélgetések mellett. A „memóriatornán” túl, a különböző aktivitások és beszélgetések során a tagok
megélhették, hogy ők is képesek még mindig sok mindenre, ezáltal önbizalmuk, hangulatok is javult.
Megértették határaikat, amellett, hogy tisztába kerültek saját pozitív értékeikkel is. Kellemes emlékeik
felidézése által ismét megélhették „régi önmagukat”.
Mivel emlékeik, élményeik felidézése központi eleme volt a csoportoknak, még a 14 alkalom
elindítása előtt, szinte „alapozóként” kapcsolatba léptünk a szentendrei Skanzennel, akik tartanak
demenciával élőknek és az őket segítőknek kb. másfél órás foglalkozásokat a múzeumban, hasonló
szempontokat figyelembe véve. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum sajátossága, hogy nem csak hozott
tárgyak, illetve beszélgetés mentén tudja „időutazásra” hívni a résztvevőket, hanem magával a
környezettel is (házak, berendezés, a tevékenységekhez használt tárgyak). Az együttműködésnek hála
a csoporttagok egy része már eleve egy közös élménnyel indult, illetve lehetőség nyílt jövőbeni közös
munkára is a múzeummal.
Összességében elmondhatjuk, hogy az együtt töltött 14 óra a résztvevők hasznára vált, hiszen bizonyos
mértékben
hozzájárulhatott
állapotuk
stagnálásának
a
fenntartásához,
önbizalmuk,
cselekvőképességük növeléséhez, a valahova tartozás értésének megéléséhez.

Élményfestés
2021 decemberében indult az élményfestés a Menedékház Alapítványnál két külön, kislétszámú, 5 fős
csoportokkal. Egy alkalom 3 órát fedett le, ami alatt egy kiválasztott kép vagy beállítás alapján a
résztvevők festhettek egy pszichológus végzettségű művész támogatásával. A csoport célja az
önbizalom, az önmagunkba vetett hit növelése volt, miközben lehetőség nyílt a kikapcsolódásra,
tanulásra, a környezetünk egy új szempontból történő megismerésére. A résztvevők megélhették rejtett
„tehetségüket” (a festéshez/rajzoláshoz elsősorban nem tehetségre van szükség), sikerélményekhez
juthattak egy konkrét alkotás elkészítésének mentén (így kézzelfogható, magukkal vihető
„bizonyítékot” kaptak) amellett, hogy finommotoros és koncentrációs képességeik is fejlődhettek.
A résztvevőkről elmondható, hogy halmozottan hátrányos helyzetben élnek – hajléktalanságuk mellett
számos egészségügyi problémával is küzdenek. Néhány esetben ezért tapasztaltam egy eleve
feltételezett kudarcélményt – úgy gondolták a résztvevők, hogy ők erre nem képesek fizikai
akadályoztatottságuk miatt (pl.: sérült látás), aminek hangot is adtak. Az adott alkalom végén azonban
ők maguk is sikeresek voltak, ami egy nagyobb horderejű örömöt, élményt nyújtott számukra.
Hasonlóan pozitív hatása a festésnek azokra a csoporttagokra volt, akik a múltban, akár
gyerekkorukban szerettek alkotni. Nemcsak felidézte bennük jó élményeiket, de megmutatta, hogy
még mindig képesek rá. Mindemellett azt tapasztaltam, különösen egy főnél, hogy életbeli problémái,
helyzete olyan mértékben lefoglalták mentális kapacitásait, figyelmét, hogy az együtt töltött 3 óra alatt
nem tudott igazán feloldódni, annak ellenére, hogy végig csinálta a foglalkozást.

Maga a festés a résztvevők számára egy, a mindennapi hétköznapoktól nagyon távol álló aktivitásnak
bizonyult. Az alkalmak végére a tagok jelentős része felfedezte az alkotás örömét, rájött, hogyan lehet
stressz levezetőként, hasznos időtöltésként is használni. Másik oldalról kihívás elé állította őket - van,
akit a komfort zónáján kívül is helyezett - amit sikeresen meg tudtak oldani.
Összességében úgy látom, hogy a csoport a céljait elérte, hiszen a tagok pozitív élményekkel,
érzésekkel távoztak, miközben tanultak, fejlődtek, gondolkodtak, kiszakadtak a monoton
hétköznapokból. Hosszabb távú eredmények eléréséhez azonban többszöri alkalmak, ismételt
csoportok lehetnek irányadóak.

Menedékház Alapítvány Rehabilitációs Projekt
Alapítványunk Komplex Rehabilitációs Programjában 2021-ben egyszerre 22-24 hajléktalan
személynek biztosítottunk lakhatást, foglalkoztatást, jogi, egészségügyi és mentálhigiénés segítséget.
Ez növekedést jelent a program átlagos gondozotti létszámában. Programunknak négy oszlopa van: a
munkaterápia, az egészségügyi és szociális esetkezelés, a közösségi szociális munka és a
mentálhigiénés gondozás - ezeken az alapokon állva igyekszünk segíteni a programba kapcsolódó
hajléktalan személyeknek.

Munkaterápia
A Rehabilitációs Program legtöbb tagja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közfoglalkoztatási
Programjának, további 4-5 fő pedig a Budapest Esély Nonprofit Kft. Közfoglalkoztatási vagy Fejlesztő
Foglalkoztatási Programjának keretein belül, gyakorlatban pedig Alapítványunknál dolgozik. A
munkabeosztásnál figyelembe vesszük az ügyfél fizikai (egészségi) és mentális állapotát is, illetve ha
tudjuk, igyekszünk a személy számára kedves elfoglaltságot találni.
Az Alapítvány Éjjeli Menedékhelyének (ahol a Programban résztvevők is laknak) takarítása, az udvar
és a telep rendben tartása, illetve a recepciós szolgálat mellett 2021-ben erre alkalmas férfi ügyfeleink
apróbb felújítási munkálatokat is folytattak egy-egy lakószobában; a hölgyek számára pedig izgalmas
munkát jelentett a beérkező ruhaadományok átválogatása, rendszerezése.
A veteményes kertünkben tavasztól folytak a munkálatok, több ügyfél lelte nagy örömét az ott végzett
munkában, amely sokaknak a gyermekkori szép élmények felidézését jelenti. Kiváló és változatos
paradicsomtermésünk mellett gyümölcsöket és néhány tököt is kioszthattunk a lakók között, illetve
kezdetleges batáta-termesztésünk eredményeként egy nagy adag sütemény közös sütésére (és
elfogyasztására) is sor került. Az ősszel elkezdődtek a kerítés- és ól építés – ezeket hulladék anyagok
felhasználásával egy önkéntes kolléga felügyelete alatt néhány rendkívül ügyes kezű programtag
végezte - így november közepétől három kecske színesíti a kertet, de a baromfi érkezésére is
felkészültünk (már 2022 első hetében 5 tyúk érkezett). Az állatgondozás elengedhetetlen napi feladat,
így az erre kijelölt klienseink felelősségérzete is nő amellett, hogy egy újfajta ritmust is ad a napjuknak.
Ezek a programtagok rendszeresen beszámolnak a kertfelügyelet jótékony hatásáról a mentális
egészségükre: felüdítő számukra a kert csendje a sokszor ricsajos szállófolyosók után. Az
állatgondozás örömeit még tavasszal is élvezhették a tagok, a közeli állatmenhelyben hetente vállalt
feladatokat egy kisebb csapat.

Áprilisban a Fornetti Kft jóvoltából nem csak rendszeres péksütemény-ellátáshoz, hanem állandó
munkafeladathoz is jutottunk, amikor beszerelték speciális kemencéjüket intézményünk egyik
konyhájába. Két ügyfelünk azóta minden munkanap a hajléktalanszálló összes ügyfele örömére süt
reggelit a cég által hetente ideszállított mirelit áruból.
Más jó mentális képességű és megbízható programtagokat egyszerűbb ügyintézésekkel szoktunk
megbízni, pl. nehezen mozgó lakók segélyeit veszik fel meghatalmazással stb. Ez a komoly munka
egyrészt a felelősségérzetüket, másrészt az önbecsülésüket növeli, valamint kiszolgáltatottabb
sorstársaiknak nyújthatnak ezáltal segítséget.
Összességében elmondható, hogy mind a foglalkoztatottak számában, mind a munkafeladatok
sokszínűségében fejlődtünk, gazdagodtunk. A 2022-es évre a létszámban már nem, - mivel a az erre
kijelölt épületrész megtelt - de munkafeladatokban további előrelépéseket tervezünk. Növelni
szeretnénk állataink számát és a vírushelyzet függvényében szeretnénk újraindítani utcai sorstárssegítő
programunkat a téli időszakban.

Egészségügyi és szociális esetkezelés
A Program résztvevőinek nagy többsége sajnos – különböző súlyosságú – egészségügyi problémákkal
küzd (pl. cukorbetegség, COPD). Néhányuk gyógyszereléséért az Intézményben foglalkoztatott
ápolónő felel, mások önállóan gondoskodnak egészségük védelméről, de minden esetben igyekszünk
kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a szükséges orvosi vizsgálatokra és kezelésekre valóban sor
kerüljön. A programban dolgozó szociális munkások gyakran segítenek időpontkérésben, szükség
esetén szállításban és kísérésben is. A programtagok folyamatos egészségügyi monitorozása szorosan
összefügg a munkafeladatok kiosztásával. Különös figyelmet szentelünk az egészségügyi állapotnak,
képességeknek megfelelő feladatok delegálására, így dolgozóink munkaköre igazodik az aktuális
állapotukhoz. Sajnos az elmúlt év során több programtag egészségi állapota romlott, ez többször
bonyodalmat okozott a beosztásban, hiszen egyre többen kényszerülnek kevés mozgást igénylő
feladatok ellátására, amit azonban véges mennyiségben tudunk biztosítani. 2022-ben igyekszünk
újragondolni, hogy milyen egészségügyi állapotú személyeket vagyunk képesek hatékonyan
foglalkoztatni - az egyén és a közösség (a szálló) érdekeit egyaránt szem előtt tartva.
A szociális esetkezelés leghangsúlyosabb eleme az adósságrendezés. Mivel gondozottjaink jelentős
része nagyon hosszú ideig nem dolgozott, sokan jelentős adóssággal érkeznek a programba. Ezek
feltérképezése és az adósságrendezés megtervezése fontos eszköz az egyéni fejlesztésben is. A
tervezés, hosszú távú előnyök hangsúlyozása segíti ügyfeleinket a döntésmechanizmusok tudatosabbá
tételében. A személyes tevek létrehozásában és a megvalósítás folyamatában támogatjuk őket.
Csapatunk 2022-ben jogi végzettségű kollégával bővül, így ezen a területen további fejlődésre
számítunk.
Ezen kívül 2021-ben pályázati úton tudtunk támogatást biztosítani egy programtagunk képzésére, ami
új elem, szeretnék ezt a lehetőséget minél többek számára elérhetővé tenni. Motivációs eszközként is
funkcionál, illetve az elsődleges munkaerőpiaci reintegrációt segíti elő.

Közösségépítés
A koronavírus-járvány és a munkatársak cserélődése miatt sajnos a Rehabilitációs Program ezen lába
alá tartozó tervek sajnos nem valósultak meg maradéktalanul. A most már hagyományosnak mondható
szentendrei skanezenlátogatás szerencsére nem maradt el, a programban résztvevőknek élvezetes
kulturális élményben volt részük. Sikerült továbbá a most már szintén hagyományosnak tekinthető

agárdi strandolást is megszerveznünk, ez lakóink egyik kedvenc programja. Ősz elején egy közös
bográcsozásra került sor a kertben saját termesztésű paradicsomból készült lecsóval és kötetlen
beszélgetésekkel. Az ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeink sem maradtak el (farsang, húsvét,
halottak napja, karácsony, stb..), bár többnyire a különböző részlegek sajnos külön-külön tudtak idén
ünnepelni.

Mentálhigiénés foglalkozások
Képzett gyászterapeuta tartott kéthetente csoportot az érdeklődőknek, amin nem csak a Programba
tartozó lakók vehettek részt. Ez a csoport az igények alapján lassanként női csoporttá alakult sok
kreatív, kézműves elemmel.
Nem tervezett, de annál nagyobb örömmel fogadott programként tavasszal egy lényegében írástudatlan
kliensünkkel egy önkéntes fejlesztőpedagógus foglalkozott egyénileg. Mostanra ez az ügyfelünk
nehezebb szövegeket is képes elolvasni, nem beszélve a személyes figyelem és a sikerélmények
mentális egészségre gyakorolt pozitív hatásairól.
Az Alapítvány egyik munkatársa is több új mentálhigiénés programmal járult hozzá programtagjaink
jóllétéhez, ilyenek a chikung elemeket tartalmazó szabadtéri relaxációs tornagyakorlatok, illetve
vezetésével egy “közösségi szoba” állt lakóink szolgálatába, melyet programtagjaink is használnak
különböző foglalkozásokon. Itt zenés vagy kreatív foglalkozás elérhető, illetve közös imára is
lehetőséget nyújt.

Addiktológiai csoport beszámoló
Az addiktológiai csoport a Menedékház Alapítványnál 2020.09.22-én indult és azóta folyamatosan
működik. A foglalkozások kéthetente kerülnek megrendezésre, két órás időtartamban. A csoport kettős
vezetéssel valósul meg, egyrészt egy belsős munkatárs, másrészt egy addiktológiai konzultáns
részvételével. A foglalkozások célközönsége az Alapítvány rehabilitációs programjában résztvevő és
szenvedélybetegségben (jellemzően alkohol és nikotin addikció) érintett emberek csoportja. Vegyesen
vannak jelen férfiak és nők, nagyjából kétharmad-egyharmad arányban a férfiakkal túlsúlyban.
Kezdetben kéthetente egy csoportot tartottunk, ám elég hamar a létszámbővülés indokolttá tette a
csoportbontást, és azóta is két csoport működik. Továbbá indokoltnak tartottunk két fő részére egyéni
konzultációs lehetőséget is, személyenként félórás időkeretben. Az egyéni beszélgetések egyik alanya
körülbelül másfél éve absztinens, ami a legnagyobb eredmény ezen a területen a rehabilitációs
programban.
Sikerült idővel kialakítani egy bizalmas, biztonságos légkört, a csoportszabályok hangsúlyozása és
betartása mentén. Fontos a titoktartás kötelezettsége, a csoporton elhangzottak máshol ne kerüljenek
kibeszélésre. A csoporton belül keletkező esetleges konfliktusok helyben meg-és feloldása.
Hangsúlyos, hogy a kommunikáció én-közlésekben valósuljon meg, kerüljük a tanácsadást, más
problémájának megoldását, annak kísérletét. Továbbá mindenki annyit tesz bele, olyan mélységben
oszt meg, ahogyan épp kíván és tud, nincs noszogatás, legfeljebb finom, támogató bíztatás. Ebben a
légkörben könnyen és szívesen nyílnak meg a résztvevők, tudnak és akarnak beszélni gondjaikról,
bajaikról, megoldandó feladataikról, a szerhasználathoz való viszonyról, az élet dolgairól. Fontos
szempont, hogy az alkalmak jelentős része valamilyen hétköznapi téma köré szerveződik, igyekszünk
indirekt módon beleszőni az addikciókról való közös gondolkodást.
A résztvevők életkora nagyságrendileg 40-65 év közé tehető, középkorú és idősebb emberek.

A csoport fő célkitűzése a harmadlagos prevenció. Jellemzően régebben kialakult a szerhasználat,
függőség. A résztvevők zömének bevallottan alkohol problémája van, de előfordulnak betegségtudat
nélküli csoporttagok is. Ezekben a helyzetekben elsődleges a hosszú távú együttműködés kialakítása
kötődésen, a csoport folyamatos építésén keresztül. Igyekszünk a józan élet felé orientálnia tagokat,
de többségük nem akar, nem tud lemondani az alkohol fogyasztásról, nem tud elképzelni szermentes
életet. Esetükben a kontrollált ivás, a mennyiség csökkentése és az alkalmak gyakoriságának ritkítása
a kitűzhető cél. Továbbá a kialakult és fennálló betegségek kezelése, az állapot rosszabbodás
megakadályozása.
Van néhány példaértékű kliens, akiknek sikerült letenni a poharat, és absztinens életformát kialakítani
és tartani. Ők mintául szolgálhatnak a többieknek. Az viszont nem mondható el, hogy hatásukra
elkezdtek volna többen józanodni. A többségnél nincs meg egyelőre a belső lehetőség a józanodás
irányába való tartós elmozdulásra. Ehhez hozzájárul a hajléktalanság, szegénység megélése, a kitörési
lehetőség hiányának szubjektív érzete. Természetesen nincs egyikőjük sem könnyű helyzetben. A
jellemzően középkorú kliensek gyakran érzik úgy, hogy már nem tudnak változtatni eddigi
életformájukon.
Jellemző a célcsoportra az erősen traumatizált múlt, legtöbbjük mélyszegénységben, állami
gondozásban nőtt fel, szinte mindannyian negatív családi mintákat hordoznak. Az addikciók többnyire
generációkon átívelő problémát jelentenek a tagok számára, ezért nagyon lassú és nehéz a változások
elősegítése.
Fontos változás az intézmény életében, hogy az intézmény területén történő alkoholfogyasztás tilalmát
megszüntettük. Az új szabályozás szerint alkoholt behozni és mértékkel fogyasztani nem tilos,
szankciót csak a társas együttélést zavaró magatartás von maga után, illetve az olyan túlzó mértékű
alkoholos állapot, amely miatt a lakó önmagára, vagy másokra veszélyt jelenthet. Ez a változása a
szabályozásnak nem jelentett nagyobb mértékű alkoholfogyasztást az intézményben, vagy a
csoportban. A tagok arról számolnak be, hogy italozási szokásaik változtak és sokan pozitív
változásként élik ezt meg. Többektől jön az a visszajelzés, hogy jobban be tudja osztani az alkoholt,
nem kell mindet gyorsan meginnia, így a fogyasztás csökkenhet is azoknál, akiknek ez célja. További
előny, hogy az intézmény dolgozói kikerültek az „üldöző” szerepből. Ez sokat segít az
együttműködésen. Partneribb, őszintébb kommunikációs helyzetet teremt. A csoportalkalmakon
érezhetően nőtt a bizalom a segítő szakemberek irányába, mivel az alkoholfogyasztásról szóló
kommunikációból kikerült a számonkérés, helyét a közös gondolkodás, célok kitűzése vette át.
A csoportfoglalkozás céljai a jövőre nézve elsősorban az ártalomcsökkentés, esetenként az
absztinencia és a felépülés, a munka adta értékek (struktúra, pénz, megbecsültség, önértékelés stb.)
erősítésével, elérhető célok találásának és kivitelezésének támogatásával.

Más intézményekkel történő együttműködés módja
Tevékenységünk eredményessége érdekében figyelemmel kísérjük a szociális ellátások jogszabályi
környezetének változásait, más szolgáltatók eredményeit. Igyekszünk minél nagyobb számban
önkénteseket bevonni munkánkba, céljaink megvalósításába. Intézményünk fogad szakmai
gyakorlaton lévő diákokat, illetve hallgatókat, és társadalmi munkát végző középiskolásokat, Erasmus
+ program ösztöndíjasait..

A szakterületet érintően részt veszünk szakmai konferenciákon, pályázatokon, új innovatív programok
kidolgozásában, és megvalósításában. Mind a gazdasági, mind pedig a szakmai hatékonyság érdekében
együttműködünk más szolgáltatókkal, ezen megállapodásokat szerződésekben, együttműködési
megállapodások formájában rögzítjük.
A kapcsolattartás módja:
-

szakmai megbeszélések,

-

fórumok,

-

szociális kerekasztal megbeszélések,

-

szakmai műhelymunkák

-

közös szabadidős programok

CEDEK
Az együttműködésnek köszönhetően biztosítunk munkanapokon meleg ebédet ingyenesen
klienseinknek, a vonatkozó szabályok betartásával.
Hajléktalanokért Közalapítvány - RSZTOP Projektiroda
A projekt keretében biztosítunk "tálcás" meleg vacsorát ingyenesen ügyfeleink részére.
Fornetti Kft.
Együttműködésünknek köszönhetően biztosítunk reggelit ügyfeleink részére, szintén térítésmentesen,
friss pékáru formájában.
Hajléktalanokért Közalapítvány
Intézményünk minden évben részt vesz a Közalapítvány által kiírt pályázatokon, és az elnyert
támogatás felhasználásával valósítunk meg különböző projekteket, melyhez a forrást az EMMI
biztosítja.
Utcajogász
Konkrét esetekkel összefüggésben nyújt jogi tanácsadást ügyfeleinknek, illetve belső képzési
programokat tart munkatársaink szakmai fejlődésének megtámogatására.
Menhely Alapítvány
- Intézményünk együttműködik a Regionális Diszpécser Szolgálat munkatársaival, minden évben
szerződéses formában is rögzítjük a krízisidőszakkal összefüggő vállalásainkat.
- Vörös kód kiadása esetén, Krízisautót üzemeltetünk a Regionális Diszpécser Szolgálat és MMSZ
alegységének irányítása mellett.
- Intézményünk, évről-évre a Menhely Alapítvány Konzorciumi partnere.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
- Az MMSZ Egyesület Közfoglalkoztatási Programjának partnerszervezete vagyunk.

- Az MMSZ Egyesület Egészségügyi Centrumának és a mellé rendelt Egészségügyi Diszpécser
(betegút koordinációs) szolgáltatásának, továbbá a MOR (Mozgó Orvosi Rendelő) együttműködő
partnerei vagyunk.
- Intézményünk, évről-évre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Konzorciumi partnere.
- Intézményünk tagja a Hajléktalan Emberek Budapesti Szociális Alapellátási Szakmatámogatási
Csoportjának
Budapest Esély Nonprofit Kft.
Közfoglalkoztatás és fejlesztő foglalkoztatási programokban alakítottunk ki együttműködést.
Utcáról Lakásba Egyesület
Önkéntes munkával, adományok szervezésével támogatják tevékenységünket.
Budapest Bikemaffia
Sortárs segítő tevékenységünkben, illetve adományok szervezésében segítik munkánkat.
Zöldsziget Állatmenhely
Állatasszisztált mentálhigiénés foglakozások megvalósításában támogatják munkánkat.
Magyar Élelmiszer Bank
Élelmiszer adományok koordinálásában és gyűjtésében működünk együtt.
Szentendrei Skanzen
Közösségi és mentálhigiénés foglakozások szervezésében alakítottunk ki szoros együttműködést az
elmúlt években, melynek keretében kulturális programokon és múzeumpedagógia foglakozásokon
vehetnek részt ügyfeleink.
Csillagösvény Waldorf Iskola, Új Budai Alma Mater
Mindkét oktatási intézmény támogatja munkánkat. A Waldorf Iskola diákjainak, munkatársaink
rendszeresen tartanak társadalomismeret órát, érzékenyítő foglakozást.
Fontos partnerünk továbbá a Fővárosi Önkormányzat, a XI. kerületi Önkormányzat és a területileg
illetékes hivatalok és egészségügyi szolgáltatók, illetve a főváros területén működő utcai gondozó
szolgálatok, a főváros területén belül és vonzáskörzetében működő kórházak, egészségügyi
intézmények, idősek otthonai.
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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.
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. és a II. sz. intézményben
dolgozó főállású családgondozók mellett az ügyeletet ellátó szakgondozók, gyermekgondozó,
pszichológus és gyógypedagógus végezte a családokkal folyó komplex munkát 2021-ben is.
összeolvad.
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
oktatási-nevelési 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 2021-es évtől az intézmények vezetését két fő látja el, az intézményvezető mellett a szakmai vezető
pozíció is ismét betöltésre került. A feladatok elosztásában az intézményvezető végzi a házzal és a
családok átmeneti otthonával kapcsolatos operatív teendőket, a szakmai vezető pedig a
családgondozással összefüggő szakmai munkáért felel. A team megfelelő működtetése kettejük közös
felelőssége.
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, délutánra azonban
meglehetősen vegyes korosztály szokott összegyűlni, hiszen a legkisebbekkel szívesen érkeznek a
nagyobb testvérek is játszani. 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 2021es 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
gyermekjóga vegyes korosztállyal
mesefoglalkozás, mely nem csak jó mulatság a gyerekeknek, de segít a szókincsük és a
képzelőerejük fejlesztésében is
kézműves klubfoglalkozások minden mennyiségben: rajzolás, festés, színezés, ragasztás,
varrás, batikolás, gyöngyfűzés gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt
társasjáték klubok, ahol a gyermekek hasznos szabadidő eltöltése mellett játékos formában
tudjuk nekik átadni az együttműködés, csapatmunka és a közös gondolkodás élményét,
korosztályonként különböző társasjátékok segítségével
szabadidős tevékenységek a friss levegőn, rendszerint az intézmény udvarán, vagy a
közelben található Kamaraerdőn, ahol lehetőség nyílik sportolásra, szaladgálásra is
női kör, ahol az édesanyák az anyaság és a nőiesség különböző témáiról beszélgethettek
szabadon.

A Menedékház Alapítvány 2012 szeptembere óta küldő és fogadó szervezetként bekapcsolódott az
Európai Önkéntes küldő Szolgálat (ESC) programjába, melynek keretein belül egy éves időtartamra
4-5 önkéntest fogadunk az intézményeinkben. 2021 első felében az ESC program keretén belül az
előző évben érkezett romániai önkénteseinkkel dolgoztunk együtt, akik sok színes programmal
kedveskedtek a házban élőknek, majd az év második felében megérkezett az új csapat. Két orosz és
két török lány kezdte meg nálunk az egy éves önkéntes tevékenységét. Gyorsan belefogtak az
ismerkedésbe, és év végére már angol klubot és mozi-esteket tartottak heti rendszerességgel, részt
vettek a szülőkkel a főzőklubokon és rendszeresen szerveztek a gyerekeknek játékos foglalkozásokat.
Nem csak a házon belüli, de a külső programokba is szívesen bekapcsolódtak a tél folyamán, elvitték
az iskolásokat jégkorcsolyázni és moziba is.
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 2021-es évben a tavalyihoz képest
sokkal több önkéntessel tudtunk ismét együtt dolgozni, kisebb mértékben korlátozott minket a
vírushelyzet. Így ismét lehetőség nyílt, hogy a fiatalok nálunk teljesítsék az érettségihez szükséges
közösségi szolgálatot, vagy a vállalkozó kedvű és segíteni akaró emberek részt vehessenek
intézményünk munkájában.

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, munkaerőpiaci 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 munkaerőpiacon 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, szakmai vezetője és családgondozói rendszeres
és folyamatos kapcsolatot ápolnak a XI. kerületi gyermekjóléti központ (Újbudai Humán Szolgáltató
Központ) vezetőjével és családsegítőivel. A nálunk élő családok kapcsán rendszeresen tájékoztatjuk
az Újbudai Humán Szolgáltató Központot írásban is, tájékoztatók és jelzések formájában egyaránt. A
két szervezet dolgozói a 2021-es évben főként telefonon és e-mailben tartották a kapcsolatot, illetve
számos online esetkonferencián vettek részt. A szakemberek az esetmegbeszélő csoportok és az
esetkonferenciák során törekszenek a minél hatékonyabb gondozás elérésére, a közös munka
részleteinek kidolgozására, a feladatok leosztására.
2021-ben 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.
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 kerületben működő oktatási-nevelési intézményekkel is igyekszünk lehetőségeinkhez képest
maximálisan együttműködni. A 2021-es évben új körzetes iskola kijelölése történt meg az intézmény
számára, így ettől az évtől az újonnan iskolába kerülő gyermekeinket már a Gazdagréti Csíkihegyek
Általános Iskolába írattuk be. Ennek oka a korábbi évek nehéz együttműködésében keresendő az
oktatási intézményekkel. 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 az elmúlt
években nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy a gyermekek különböző oktatási intézményekben
folytassák tanulmányaikat. Az új körzetes iskola kijelölésével a nehézségeink nem szűntek meg, bár
törekszünk továbbra is a legmagasabb szintű együttműködésre úgy, hogy folyamatosan a gyermekeink

és a szüleik érdekeit tartsuk szem előtt. Rendszeresen konzultáltunk az iskola új igazgatónőjével,
többször személyesen is megjelentünk már az iskolában, és felajánlottuk a lehetőséget
intézménylátogatásra is, hogy a pedagógusok és a gyermekekkel dolgozó szakemberek láthassák,
honnan érkeznek hozzájuk a tanulók. Erre ez idáig nyitottságot nem tapasztaltunk. A családgondozók
az iskolák és óvodák vezetőivel és a gyermekek pedagógusaival rendszeresen tartják a kapcsolatot, emailben, 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 2021-ben is jelentős terhet rótt kollégáinkra.
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 és a szakmai vezető
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. Eseményeink 2021-ben
Bár a COVID még 2021-ben is jelen volt az életünkben, és hatással volt a munkánkra is folyamatosan,
megtanultunk együtt élni vele és nagy erőfeszítéseket tettünk, hogy aktív és programokban gazdag
évet biztosíthassunk a házban élő ellátottainknak a 2020-as szűkölködés után. Nagy hévvel vetettük
bele magunkat a házon belüli tevékenységekbe. Minden hétre jutott legalább egy kreatív program,
mesenézés, társasozás, udvari sportfoglalkozás, vagy csak egy sima játszós est. Fontosnak tartottuk,
hogy ne csak a gyermekek számára segítsük elő a szabadidejük hasznos eltöltését, de a szülőknek is.
Így nekik is több kreatív foglalkozást szerveztünk, elindult egy női kör az édesanyáknak, és újraindult
a főzőklub is. A rendszeres foglalkozások mellett a nagy programok sem hiányozhattak a
repertoárunkból.

5.1.

Programjaink

A tavasz beköszöntével azonnal kihasználtuk az időt, hogy kivigyük a gyerekeket és a családokat a
szabadba, többször ellátogattunk a közelben lévő Kamaraerdőbe játszani, focizni, sétálni. A szabadidő
hasznos eltöltése mellett célunk ezekkel a programokkal a példamutatás is a szülők felé. Mivel közel
van és nem igényel különösebb előkészületeket, anyagi ráfordítást, így a felnőttek között is mindig

akad valaki, akinek megtetszik a hely, és alkalmanként elviszi a mi kíséretünk nélkül is a gyermekeit,
vagy más lakók gyermekeit oda egy hétvégi program keretében. A Kamaraerdő mellett az udvaron is
sok játékos foglalkozást tartottunk, előtérbe kerültek a focikapuk, a kosárlabda palánk, a hinták,
mászókák és homokozó, és a ház oldalán lévő krétafalunk is.
A házon kívüli programok jelentős részét az iskolai szünetekre időzítettük. A nyáron megtartottuk a
már hagyománnyá vált ottalvós tábort, ezúttal Ipolytölgyesen. A résztvevő 15 gyermek
megtapasztalhatta a sátorozás élményét, fürödhettek a Dunában és az Ipolyban, valamint számos
hagyományőrző programon vettek részt a kísérő kollégákkal. Emellett napi programokkal is
igyekeztünk színessé tenni a nyáriszünetet. Ellátogattunk Budakeszire a Vadasparkba, voltunk a
Velencei tónál strandolni, hajókáztunk a Dunán, elmentünk a Margit szigetre és a rendszeres augusztus
végi programunk sem maradhatott el idén sem, a Tarzan Park. Az őszi szünetben sem unatkoztunk,
játszóházba, Cyber Jump programra és lézerharcra vittük az intézmény lakóit. A téli szünet bár
alapvetően az ünnepekről szólt, az önkéntesek és adományozóink segítségével eljutottak a gyerekek
állatkertbe, ahol pingvinekkel sétálhattak, moziba és jégkorcsolyázni is.
A szünidei programok mellett mindig nagy hangsúlyt fektettünk az ünnepek közös eltöltésére, és arra,
hogy a gyerekeknek minél többet taníthassunk a jeles napok jelentéséről és hagyományairól. Ennek
megfelelően már az előkészületektől kezdve bevontuk a lakókat az ünnepi programba, közös dekoráció
készítéssel, kézműves foglalkozásokkal, illetve az idén rendszeressé vált alkalmakra való
verstanulással. A gyerekek örömmel és lelkesen tanultak verseket Március 15-re, Márton napra,
Húsvétra, Anyák napjára, vagy éppen Farsang alkalmából.
Programok terén a november-december sikeredett a legsűrűbben, ahol a szünidei szabadidős
foglalkozások mellett megtartottuk a Halloweeni jelmezversenyt és ügyességi játék napot, pár hétre rá
megérkezett a Télapó a házba, az Adventi várakozás időszakát programokkal és kézműveskedéssel
töltöttük, majd az egészet bearanyozta az év legjobban várt eseménye, a Karácsony. Az idei
Karácsonyon is elmaradt sajnos a közös vacsora a vírushelyzet okán, de a gyerekek szép műsorát, a
ház közös dekorálását és az ajándékosztást nem akadályozhatta meg semmi.

5.2.

A pandémia időszaka

2020-hoz képest tapasztaltabban és szervezettebben tudtuk kezelni a pandémia miatt felmerülő
kihívásokat. A vírus ebben az évben is jelen volt az életünkben, de igyekeztünk minden tőlünk telhetőt
megtenni, hogy biztonságos keretek közt a lehető leginkább „normális” életet élhessük a házban. 2021ben is volt részünk karanténban, több pozitív esetünk is volt gyermekek és felnőttek részéről egyaránt.
Szerencsére az ilyen esetekben az ÁNTSZ-től folyamatos iránymutatást kaptunk, és a szakmai stáb
már jól ismeri a teendőit elkülönítéskor.
A legnagyobb kihívást a digitális oktatás okozta, mely leginkább a családgondozókat terhelte le az év
első felében. Az iskolás gyermekek száma egész évben magas volt a házban, ennek megfelelően
folyamatos logisztikát kívánt, hogy a gyermekek részt tudjanak venni online óráikon. A
családgondozók erőn felül dolgoztak ennek segítésében és a leckék eljuttatásán az iskolákhoz. A házi
feladatok elkészítésében az intézményben élő önkéntesek is segítségünkre voltak, akik
tanulócsoportokat alakítottak, így követték a tananyagot a különböző korosztályú gyermekekkel.

6. A 2021-es év a számok tükrében
2021-ben összesen a két intézményünk 38 családot látott el, mindkét intézményünkben 19 család
fordult meg. A családok átmeneti otthona I-es számú intézményében összesen 91 fő vette igénybe a
szolgáltatást, ebből 59 volt a gyermek. A családok átmeneti otthona II-es számú intézményében
összesen 82 fő vette igénybe a szolgáltatást, ebből 50 volt a gyermek.

Az év során a szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása a következőképpen néz ki a
családok átmeneti otthona 1. sz. intézményében:
Felnőttek/szülők

32 fő

14-18 éves gyermekek
6-14 éves gyermekek
3-6 éves gyermekek
0-3 éves gyermekek

5 fő
25 fő
16 fő
13 fő

Az év során a szolgáltatást igénybe vevők életkor szerinti megoszlása a következőképpen néz ki a
családok átmeneti otthona II. sz. intézményében:
Felnőttek/szülők

32 fő

14-18 éves gyermekek
6-14 éves gyermekek
3-6 éves gyermekek
0-3 éves gyermekek

3 fő
25 fő
10 fő
12 fő

Jól látható, hogy gyermekek tekintetében többségében 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. Ebben a munkában volt nagy segítségünkre a gyermekgondozónk.
2021-ben összesen 8 gyermek született a két intézményben, ebből 4 az I. sz. családok átmeneti
otthonában. Több esetben is az újszülött érkezése intenzív családgondozást igényelt, amiben aktívan
részt vett a családgondozók mellett a gyermekgondozó is, tanácsadás jelleggel segítette a rászoruló
édesanyákat a legkisebb gyermekek ellátásának praktikáit illetően.
Az intézménybe költöző családok nagyobb részt Budapestről és vonzáskörzetéből érkeztek, kisebb
részben voltak csupán a vidékről jött ellátottak. A 19 családból összesen 11 család érkezett a
fővárosból, vagy annak környékéről, és csupán 8 volt, akik vidékről költöztek be. Ez valamivel
homogénebb lakóközösséget eredményezett, akikkel a közösség építés is könnyebben volt
megvalósítható.
Az I. sz. intézménybe költözés oka 2021-ben az alábbi táblázat szerint alakult:
Másik családok átmeneti otthonában lejáró férőhely
Lakhatás elvesztése/rossz lakáskörülmény

4 család
13 család

Bántalmazás

2 család

A II. sz. intézménybe költözés oka 2021-ben az alábbi táblázat szerint alakult:
Másik családok átmeneti otthonában lejáró férőhely
Lakhatás elvesztése/rossz lakáskörülmény

5 család
10 család

Bántalmazás

4 család

2021-ben többségében voltak azok a családok, akik korábban lakhatásukat bármilyen formában, de
önállóan, intézményi kereteken kívül oldották meg. Ezek a családok valamilyen okból lakhatásukat
elvesztették, vagy rossz lakáskörülmények miatt kénytelenek voltak elhagyni korábbi lakóhelyüket.
Egy részük nem is élt még korábban egyáltalán családok átmeneti otthonában sem, teljesen idegen volt
neki az intézményi miliő, így feladatunk volt a gondozás kezdetén az is, hogy megismertessük velük
szolgáltatásunkat és a lakóközösségben való együttélést. A korábbi években jellemzően több olyan
családunk volt, akik másik intézményből költöztek hozzánk, akár előtte már számos másik családok
átmeneti otthonában is éltek.
A COVID megjelenése óta nagyon nehéz valódi kifelé gondozást megvalósítanunk, hiszen a családok
anyagi helyzete is kevésbé stabil, és az ingatlan árak, albérleti árak is magasabbak a korábbinál. Az
intézményből való kiköltözések nem minden esetben voltak tervezettek, és még inkább nem mondható
el, hogy megalapozottak lettek volna.
A két intézményből együttesen így oszlottak el a kimenet utak:
Másik CSAO-ba költözött

10 család

Szakellátásba kerültek a gyermekek

0 család

Önálló albérletbe költözött

8 család

Szívességi lakáshasználat

5 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.
A családokkal való munkát az intézmény dolgozói mellett nagyban segítették a velünk kapcsolatban
álló önkéntesek, segítők és adományozók is, akik támogatása nélkül jóval kevesebb élménnyel és
lehetőséggel tudtuk volna ellátni a szolgáltatásunkat igénybe vevő családokat.

5. Mozaik Adománybolt
Sajnos a Covid-19 járvány nagyban rányomta a bélyegét az adománybolt működésére 2021-ben is. A
boltban bevezetett új szabályokat egész évben tartottuk, még a nyári lazítások idején, illetve azóta is.
Ilyen volt például, hogy egyszerre egy személytől csak 2 reklámszatyornyi adományt veszünk át,
illetve az év egy részében az egyszerre az üzletben tartózkodók létszámát is limitáltuk 3 főre.
Természetesen a maszkhasználat, illetve belépéskor a kézfertőtlenítés is kötelező minden hozzánk
betérőnek. A kezdeti zúgolódások ellenére, vásárlóink hamar megértették, hogy ezek a szabályok az
Ő védelmükben lettek meghozva és fegyelmezetten be is tartják őket.
2021-ben 2 fő állandó kolléga volt állományban, illetve van 1 beugrós, aki betegség, szabadságok
idején segít ki minket. A Budapest Eséllyel kötött megállapodás keretében, támogatott
foglalkoztatásban egy hölgy is dolgozik a Dohány utcai üzletben, kisegítőként. Az Ő állandó jelenléte
nagy segítség a kollégáknak.
A boltba beérkező adományok száma, még a limitálás mellett is 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 1200 főt. Ebből is látszik, hogy
egyre többen ismerik az üzletet és egyre többen élnek a lehetőséggel, miszerint azzal is segítenek a
rászorulókon, ha adományoznak.
2021-ben 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. Az ünnepekre (karácsony, húsvét, halloween) utaló
tárgyakat egész évben külön gyűjtjük és az ünnep előtt pár héttel tesszük ki a polcokra. Ez már egy
évek óta jól bevált gyakorlat, törzsvásárlóink megszokták és már nagyon várják ezeket az alkalmakat.
2021-ben a tervezett rendezvényeket sem tudtuk megtartani a szigorú szabályok miatt. Az
Adományboltok Éjszakája elmaradt és a többi saját programot is törölnünk kellett. A szokásos
összejövetelek, worshopok helyett, ezekre az alkalmakra kitaláltunk akciókat vagy tombolát, ezzel
kedveskedve a vásárlóinknak.
A tayalyi évben induló és nagyon sikeres új, rendszeres program, a zsákos ruhavásár, 2021-ben szintén
nem került megrendezésre, reméljük a következő évben újra megtarthatjuk ezeket az alkalmakat.
Az ESC 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.
Ez az esztendő, ahogy az előző sem, mindent összefoglalva nem volt épp a legjobb, de bizakodva
tekintünk a jövőbe.

Ötletek, tervek a jövőre nézve:

A 2022-es esztendőben a terveink között szerepel, hogy újra megtartsuk a rendezvényeinket,
workshopokat, illetve elkezdjük újra a havonta egyszeri alkalommal megrendezésre kerülő zsákos
vásárunkat.
Szeretnénk továbbá újra közösségi térként is használni az üzletet, így az év második felében megint
kialakítanánk a beszélgetős, olvasós sarkot, amit a vásárlóink annyira szerettek.
Ezen kívül tervben van egy áremelés is, mivel az elmúlt öt évben a ruhaneműk árai nem változtak.
És továbbra is álmodunk egy új üzlet nyitásáról, amihez a megfelelő helyiség keresése már
elkezdődött.

6. Önkéntes program a Menedékház Alapítványnál
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.
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 2021-ben a következők voltak:
•
•
•
•

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, egyéb kültéri- vagy beltéri
programok (múzeum, kiállítás, játszóház)
gyermekek mentorálása - (tanulásban nyújtott segítség és emellett szabadidős tevékenységek
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)
különböző sporttevékenységek
segítség a ruharaktárban (hajtogatás, rendszerezés - ha valakinek még marad energiája az adománybolt
után)

A hajléktalan részlegen az elmúlt években kevesebb tennivaló volt, elsősorban azért, mert a Covid-19 vírus
terjedésének megakadályozása okán az intézmény 2020. márciusától szinte folyamatosan izoláció alatt van az
intézmény, és ennek okán ott jelenleg nem tudtak önkénteseket fogadni.
„Békeidőkben” ebben az intézményben 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)

A 2020-as évet az alapítvány még két Mozaik névre keresztelt adománybolttal indította, de a már említett Covidhelyzet miatt végül csak eggyel fejezte be. Ugyan az Izabella utcai boltot be kellett zárni, de a Dohány utcai
bolt - a mindig aktuális jogszabályoknak és korlátozásoknak megfelelően - túlélte a 2020-as és 2021-es évet.
Az adományboltban végezett feladatok a következők voltak:
•
•
•
•

adományok szelektálása, rendszerezése, hajtogatása
kirakat berendezése
eladói-asszisztensi feladatok ellátása
angol fordítás

Az önkéntesek választhatnak a felajánlott tevékenységek közül, érdeklődésüknek megfelelően. A felajánlott
tevékenységek, ötletek mellett az önkéntesek saját ötleteiket is megvalósíthatják. Amennyiben van olyan
tevékenység, feladat, program, amelyben fontos lenne önkéntes segítsége, arra a tevékenységre célzottan
toborzunk. Az önkéntes tevékenységek az időbeli felosztás alapján alkalmi vagy rendszeres önkéntes
tevékenységek is lehetnek.
Alkalmi segítségre főképp a rendezvényeken van szükség – pl. nyári tábor, szabadidős programok tanszünetben
és ünnepnapokon vagy egyéb alkalmakhoz kapcsolódó rendezvényeken, karácsony előtti adománygyűjtésen,
vagy alkalmanként gyerekfelügyeletben való segítségnyújtás.
Rendszeres önkéntes tevékenység lehet bármilyen a gyermekek, szüleik vagy akár a hajléktalanok számára
szervezett rendszeres program; vagy netán valamilyen segítség az adományboltunkban: adományok
rendszerezése, kirakat berendezése, dekorálás. A gyermekek számára lehetséges programok: sport, kézműves,
harcművészeti, tánc, zenei foglalkozások tartása, tanulás segítése, korrepetálás, akár egy-egy gyermek
mentorálása is lehetséges, számítógépes ismeretek átadása.

Önkéntesek a Menedékház Alapítványál 2021-ben
A 2021-as évről nehéz (lehetetlen) úgy beszélni, hogy ne jusson eszünkbe a koronavírus és a Covid19 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,
ugyan szakítva az eddigi hagyományokkal, nem egy szokásos értelemben vett külföldi önkéntes
projektet álmodtunk meg, hanem számolva azzal, hogy meg fog ismétlődni a 2020 tavaszán tapasztalt
távoktatási formula, a projekt keretén belül végül 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. A nyári időszakban több
szervezet munkájába besegítettünk. A teljesség igénye nélkül jártunk a Köz-Pont Egyesületnél
Nyíregyházán, a Talentum Alapítványnál Szegeden, tartottunk önkéntes foglalkozást Bátonyterenyén
a roma gyekeket felzárkótató tanodában, tevékenykedtünk Vissen az Age of Hope Alapítvány
táborában, és főztünk hajléktalanoknak a Budapest Bike Maffia szervezésében is. Rendszeres
vendégek voltunk a Zöldsziget Állatmenhelyen is, ahol a mentett állatok etetésébe tudtunk besegíteni.
A 2020/21-es ESC projejt a nyár végével lezárult, ezt követően pedig az év második felében – a vízum
ügyintézés akadozása után – végül novembertől két orosz, két török és egy erdélyi önkéntes 1 éves
fogadására nyílt lehetőségünk.
(A Menedékház Alapítványnál zajló ESC programról egy hosszabb cikk is olvasható az Európai
Szolidaritás Testület honlapján.2)
Legnagyobb sajnálatunkra a csoportos önkéntesség szinte minden formáját (iskolai, CSR, stb.)
nélkülöznünk kellett a 2021-es évben is, így régi partnereink, mint az Önkéntes Központ Alapítvány
vagy Mathias Corvinus Collegeim önkéntesei nélkül telt el az év. Egyedül a nyári időszak hozott némi
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felfrissülést, amikor a vírushelyzet és a körülmények engedték, igyekeztünk minél több színes
programot kitalálni, és megvalósítani a magyar önkéntesekkel együtt is.
Ezen időszakokban a teljesség igénye nélkül a következő programok megvalósításában segítettek
önkénteseink:












farsangi karnevál a CSÁO-ban
rendszeres kirándulások a Kamaraerdőben
fürdőzés a Velencei tónál
vízividámpar a Tarzan Parkban
látogatás a Fővárosi Állat- és Növénykertben.
ugrálás a Cyber Jump-ban
nyári tábor Ipolytölgyesen
kalandozások a Sobri Jóska Kalandparkban
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 10 külföldi és közel 40 magyar
önkéntesnek az áldozatos és önzetlen munkáját, amivel hozzájárult a Menedékház Alapítványnál élő
rászorulók mindennapjainak szebbé tételében.

7. A Műhely-klub projekt

A Műhely-Klub a Menedékház Alapítvány kísérleti programja, mely egy nonprofit kerékpárműhely
keretein belül folytat csoportos és egyéni szociális munkát. Szakmai tevékenységünket a fennálló
lehetőségekhez mérten, a felmerülő igényekhez alkalmazkodva, a legnagyobb hatékonyság elérését
kitűzve folyamatosan alakítottuk.
A 2010-ben hajléktalanokkal megkezdett munkát, egy év után a gyermekvédelemben élő gyerekekkel
folytattuk. Mára kizárólag halmozottan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozunk. Műhelyünk és
közösségi terünk a gyermekvédelmi szempontból leginkább veszélyeztetett fiataloknak ad lehetőséget
arra, hogy kiszakadhassanak a mindennapok nyomasztása alól és újabb lehetőségeket fedezzenek fel
magukban.
A projekt költségeit 100%-ban külföldi támogatásból fedezzük. A projekt minden kollégája
hivatásként tekint a munkájára. Technikai hátterünket, bringákat, sporteszközöket, játékokat Ti
adományoztátok.

A közösség építésén túl, igyekszünk a lehető legnagyobb személyes figyelmet is megadni a srácoknak.
A csoportos foglalkozások mellett megfér a személyes esetkezelés és mentorálás is.
Kerékpárműhelyünk háttérbázisa annak, hogy a sport általi pozitív feszültséglevezetési modellt, és
értékrendet tudjunk tanítani a fiúknak. Nem csak biciklikkel, gördeszkával és egyéb sporteszközzel
látjuk el, hanem rendszeres sportélmény programokba vonjuk be őket.
Az évek alatt egy olyan bensőséges, bizalmi légkört és összetartó közösséget sikerült építenünk, ahol
a srácok meg tudnak nyílni és képesek őszintén beszélni a problémáikról. A valódi munka ezen a
ponton kezdődik el.

A Műhely-klub 2021-es éve
A 2021-es évnek – az elmúlt évekhez hasonlóan - a műhely alapító atyjával, Árpival és egy félállású
kolleginával, Dórival futottunk neki. A januári hónapot az elmúlt évek legnehezebb időszakának éltük
meg. A COVID korlátozások miatt folyamatosan nagy létszámú gyermek érkezett a Műhelybe. Az
iskolák zárva, szabadidős lehetőségek nem voltak. A gyermekotthonok nem tudtak programot kínálni
a gyerekeknek, így mindenki nálunk kötött ki.
Az utógondozóban élők egyikének sem volt munkája. Az idejük nagy részét nálunk töltötték. Az online
oktatáshoz szükséges felszerelésük (számítógép, internet hozzáférés) sem volt meg. Sokszor korábban
kinyitottunk, hogy a tanórákra és vizsgákra csatlakozni tudjanak.
A nagy létszám mellett a Szőlő utcai javítóintézetből kikerült három fiú okozta a legnagyobb
problémát. A viselkedésük folyamatosan bomlasztotta a megszokott hangulatot. A többi gyerek
rendszeresen visszajelzett, hogy miattuk már nem olyan jó a légkör.
Az év elején sajnos több fiatalt is el kellett „tanácsolni” a klub látogatásától. A Műhelyben nincs
kitiltás. Eltanácsolás van, és ez is kérés útján működik. „Kérlek ne gyere hozzánk, mert ezzel a
viselkedéssel olyan légkört teremtesz, ami elől ez a program menedéket kíván nyújtani.” Az
eltanácsolást mindig pontos magyarázat követi és nem jelenti azt, hogy a szakemberekkel, vagy az

önkéntesekkel ne lehetne továbbra is kapcsolatot tartani. Sőt kifejezetten törekszünk a kapcsolat
megtartására. Az eltanácsolás nem végleges. A felelősség felvállalását, az őszinte megbánást, a
megértést és a problémás viselkedésben beállt változást követően nyitottak vagyunk visszafogadásra,
ha a csoport minden tagja egyetért ezzel.
Március elején a Bolyai Gyermekotthonban több koronavírusos megbetegedés is volt, ezért az hatósági
karantén alá került. A gyerekekkel telefonon és online tartottuk a kapcsolatot. X-boxot és laptopot
vittünk be nekik, hogy ne unatkozzanak.
A tavaly év végén segítséget kínáló sportolókkal elindult egy mentorálási folyamat. Egy 18 éves
utógondozóban élő fiút vontunk be először ebbe a támogató kapcsolatba, aminek a versenysportban
elérendő eredmény áll a célpontjában. Ő testépítésben szeretne eredményeket elérni. Bence a
sportegyesület vezetője, aki egyben edző és egy edzőterem tulajdonosa, segít neki ebben. A hibátlan
együttműködésen túl azt már eredménynek könyveltük el, hogy a fiatal olyan nagy lelkesedéssel állt
neki a feladatnak, hogy 30 napja nem fogyasztott kábítószert és alkoholt. Ez az ő esetében nagy
eredménynek számít. Már régóta próbálkozik a teljesen szermentes élettel, de még nem volt ilyen
hosszú tiszta időszaka.
Dóri a kisebb gyerekekkel foglalkozó kollégánk az első két hónapban továbbra is látogatta a
gyerkőcöket, immáron új helyükön a Hűvösvölgyi Gyermekotthonban. Az otthon elhelyezkedése
számtalan külsős programlehetőséget rejt magában, közel van Budapest határa, valamint egyik
kedvenc helyünk a Hármashatár-hegyi Repülőtér, ahová rendszeresen kijártunk. Itt bár már gépeket
nem láthattunk, de számtalan siklóernyőst fedezhettünk fel a levegőben. Többször volt szerencsénk
közelebbről is megismerkedni a pilótákkal, akik örömmel meséltek nekik erről a sportról, amit óriási
érdeklődéssel hallgattak
Március hónapban a hatósági karantén rányomta a bélyeget a gyerekekkel való kapcsolatra is. Többek
között a COVID miatt elveszítették egyik éjszakás gyermekfelügyelőjüket, aki két hét alatt vitt el a
vírus. Ennek feldolgozása mellett 2021 márciusában a gyermekotthonokban ismét kijárási és látogatási
korlátozást vezettek be egy hónapra, így ismét szembe kellett nézniük a bezártság, a külsős kapcsolatok
kiesésével és a digitális oktatás nehézségeivel. Dóri így Árpinak segített be ebben a hónapban a
Műhelyben.
Bár képesítést nem tudunk adni, kerékpár szerelői gyakorlatot igen. A kerékpárszervizek és boltok
szerencsére nem is nézik a végzettséget, csak a szakértelmet. Az egyik nálunk gyakorlatot szerző fiatalt
4 órában kerékpárszerelőként kapott munkalehetőséget az egyik budapesti kerékpárboltban. Büszkék
vagyunk rá.
Az elmúlt időszakot szakmai sikernek tekintjük. Úgy gondoljuk, hogy jól alkalmazkodtunk a fellépő
változásokhoz. A Bolyai Gyermekotthon belső változásait, a 18. életévüket betöltő fiúk élethelyzeti
változásait, és a Covid-helyzettel fellépő nehézségeket rugalmasan és hatékonyan kezeltük.
A "Műhely" mint intézmény, de leginkább Árpi személye lett a fiúk életében a biztos pont, az a
biztonságot jelentő külső kapcsolat, amire minden körülmények között számíthatnak.
Dóri ezt a szerepet kevésbé tudta elérni a lányoknál és kisebb korosztálynál. Ez elsősorban abból
fakadt, hogy arányaiban kevesebb időt tudtak együtt tölteni. Dóri munkáját kevésbé erősítette a
"Műhely", mint otthonos, biztonságos tér. Illetve a kisebb gyerekekre a gyermekotthontól és más
szervezetektől is több figyelem jut. A gyermekvédelmen belül, a kallódó, problémás kamaszfiúk
segítésére irányuló programokból találunk keveset. Bátran merjük állítani, hogy ezek közül mi
vagyunk az egyik leghatékonyabb. Így a későbbiekben az erőinket specifikusan erre a területre

szeretnénk fókuszálni. A kisebb gyerekekkel és a lányokkal folytatott munkát átengednénk más
szervezeteknek.
A magyar gyermekvédelem sajátosságait, hiányosságait illetve a programunk erőforrásait figyelembe
véve arra jutottunk, hogy a specifikus előnyeinket használva a felszabaduló forrásokat a későbbiekben
elsősorban a kamasz fiúkkal végzett munkára fordítanánk.
Megkérdeztük a programot igénybe vevő fiatalokat is, hogy a felszabaduló forrásokat mire fordítanák.
(pl.: több vagy hosszabb esetleg külföldi nyaralás, a műhely felújítása, nagyobb helységbe költözés, új
sporteszközök vásárlása, több felnőtt segítő jelenléte a műhelyben, hosszabb nyitvatartási idő, több
ülőhelyes kisbusz)
Szavazásuk eredménye ugyanaz volt, amire mi is gondoltunk, azaz hogy a műhely nyitvatartási idejét
toljuk ki. Ezt a költségvetés alapján egy nappal tudtuk meghosszabbítani. Azaz egy héten 6 napot
tudunk nyitva lenni.
A legfontosabb kérdés az volt, hogy ezen a napon ki legyen a gyerekekkel. Erről is megkérdeztük a
fiúkat. Kit tudnak elképzelni erre a pozícióba azok közül a szakemberek és önkéntesek közül, akik
valaha megfordultak a Műhelyben?
Az összes megkérdezett fiú, az egyik önkéntesünkre, Szabolcsra szavazott. Sejtettük, hogy ez lesz a
szavazás eredménye, és örültünk is neki, mert mi is Szabolcsot tartottuk a leginkább alkalmasnak.
(A csoportot érintő kérdésekben - a SummerHill pedagógiai módszert - alkalmazva megkérdezzük a
gyerekeket is.)
Szerencsére Szabolcs is örült a felkérésnek, így az elmúlt negyedévben már ő tartotta a keddi napokon
a műhelyfoglalkozásokat.
A Covid korlátozások feloldása hatással volt a program életére. Kezdett visszaállni a vírusidőszak
előtti működési rend. Újra tudtunk egyszerre foglalkozni a különböző helyről érkező gyerekekkel. Az
utógondozós kamaszok ismét tudtak munkát vállalni. A gyerekek bejárhattak az iskolába. A környéken
több olyan hely is megnyílt, ahol a gyerekek a szabadidőjüket szokták tölteni.
A létszám csökkent és normalizálódott. Könnyeben kiszámíthatóvá vált.
Erre a nyárra terveztünk egy kirándulást Horvátországba, mert még egyik gyerek sem látta a tengert.
De a ki és beutazási korlátozások (tesztelés) olyan mértékben megnövelte, a költségvetést, hogy ezt
jövőre halasztjuk.
A Szent Miklós Gyermekotthon ugyan többször jelezte, hogy szeretné szorosabbra fűzni az
együttműködést, de ez nem volt ideális, mert a tőlük érkező gyerekek még nem közlekedhettek egyedül
így csak a hétvégi napokon tudtunk volna velük foglalkozni.
A Béke utcai gyermekotthon is szívesen küldött volna hozzánk gyerekeket, de a már meglévő
Műhelyes csapat nagyon tiltakozott az onnan érkezők ellen. Egy fiút megpróbáltunk beszoktatni a
csapatba, de nem volt sikeres a beilleszkedése. Az első alkalommal lopás miatt eltanácsoltuk.
A Hűvösvölgyi Gyermekotthonból érkező új fiúk viszont kényelmesen és könnyedén illeszkedtek a
műhelybe. Innen 5 fiú érkezett. Beszoktatásuk folyamatban van.
A Zirzen Gyerekotthonnak az eddig megszokott szerint havonta egy programot szerveztünk. Tőlük
egy nagyobb fiút befogadott az állandó csapatunk is.

Új gyereket bárhonnan fogadunk. Ha sikeresen tartja a csoport normáit, akkor egy-két alkalom után a
csapat tagjai közösen megbeszélik, hogy adnak-e lehetőséget az új gyereknek a beilleszkedésre. Ha
valakit több gyerek ismer már a műhelyen kívülről és úgy érzik, hogy nem akarják a maguk között
látni, akkor nem adunk lehetőséget neki.
Felnőttet (szakembert, szülőt, edzőt, önkéntest) csak előzetes ajánlás és minden jelen lévő gyerek
beleegyezése után engedünk a műhelybe. Majd utána is megkérdezzük a gyerekeket, hogy szívesen
látják-e. Az első alkalommal felnőtt látogatót csak rövid időre, 1-2 órára fogadunk. Egész napos
programon csak azután vehet részt bárki, ha ezt a csapat is szeretné.
Nyári programok
A nyár második fele, a szünetnek megfelelően kicsit kiszámíthatatlanabb volt a gyerekek létszámát
illetően. A fiatalabb fiúk rendszeresebben voltak jelen, az idősebbek a nyári munkák illetve a
gyakoribb bulizások (drog, alkohol) miatt kevésbé kiszámíthatóan érkeztek. Az utógondozós fiúk
életét kevésbé érintette a vírus-helyzet miatti munkanélküliség, megélhetési, lakhatási problémák.
A nyári programjainkból továbbra is hiányoztak a külső szervezésű események. Szinte az összes sport
és kulturális eseményt elhalasztották, ami minket érdekelt volna. A gyerekotthonok és a gyámok
különbözőképpen álltak a gyerekek oltásához, így a hozzánk járó fiúkból csak páran kapták azt meg.
Ez a későbbiekben is kihatással lesz arra, hogy milyen rendezvényeket tudunk látogatni.
A Pro Wrestling Egyesületnek köszönhetően eljuthattunk megnézni egy pankrációt. Ennek hatalmas
sikere volt.
Az idei nyár legnépszerűbb és legtöbbször ismételt programja idén is a Velencei-tavi strandolás volt.
Emellett nagyon sokat voltunk a szomszédos kerületben megnyílt Pump-Track bikepark-ban és a már
szokásossá vált Budaörsi skate-parkban. Szabi jelenlétének köszönhetően több focis napot is
tartottunk. Árpi sajnos nem tud focizni, így eddig nem tudott ebben elég hiteles húzóerő lenni.
A kint alvós programokat továbbra is kérik a fiúk. Többször jártunk a Pilisben és a Dunakanyarban.
Az év nyári várva-várt eseménye pedig most is a kerékpáros Balaton kerülés. Ezt idén is 5 nap alatt
teljesítettük.
A gyermekotthonok, illetve a Világszép Alapítvány is szervezett az idén hosszabb táborokat. Ez idő
alatt a gyerekek létszáma megcsappant, így kihasználtuk és az itthon maradók közül azokra a
gyerekekre fókuszáltunk, akik sokkal több személyes figyelmet igényeltek. Így lehet "RKK-nap" és
"KR-nap" amikor csak egy gyereken volt a figyelmünk. Aznap ők választhatták meg, hogy mit
csináljunk, hová menjünk, hívjunk-e másik gyereket az ő általuk választott programra.
A Világszép Alapítvánnyal továbbra is együttműködünk. Részt vettünk több nyári táborukban is,
illetve egy közös eseménysorozatot indítottunk "Ajtó a világra" címmel. Ebben hétvégi outdoor
(barlangászás, kajakozás, falmászás, teljesítménytúra, kerékpártúra) programokat fogunk kínálni
azoknak a fiataloknak, akik a közös látóterünkben vannak.
A Műhely helyet, eszközt és lehetőséget ad arra is, hogy a Világszép Alapítvány szakmentorai
(főállású szakemberek, akik egyéni esetkezelést folytatnak a leginkább krízisben lévő gyerekekkel)
nálunk találkozzanak, tartsák a kapcsolatot a mentoráltjaikkal. Néhány fiút nehéz máshol elérni, vagy
kimozdítani a komfortos környezetből, így a szakmentoroknak könnyebben elérik őket nálunk. (A
többi fiú, aki nem érintett az ügyben, szavazással döntötte el, hogy a Világszép Alapítvány
szakemberei jöhessenek a Műhelybe és csatlakozhassanak a programjainkhoz.)

Sikerélmények
Az év második felében 3 fiú vállalt állást biciklis futárként. Bár a covid-helyzet miatt viszonylag
könnyű biciklis futárnak szegődni, az igazán jól kereső pozíciókra csak a hideg idő beálltával lehet
szert tenni, mert ekkor sokan feladják a tekerést. Az egyik utógondozásban élő fiú kezdte el a munkát
november elején. Olyan jól keresett vele és annyira élvezte a kötetlen munkakörülményeket, hogy két
másik fiú is kedvet kapott hozzá. Mindegyiküket támogattuk biciklivel és a szükséges technikai
háttérrel.
A futárként megélt sikereiket mi is sikernek tekintjük. Ez egy olyan munkakör, ahol jól tudják
használni a nálunk szerzett tapasztalataikat. Iskolai végzettség nélkül is viszonylag magas keresetre
tehetnek szert. A futár közösség elfogadó és támogató. A munka kevés kötöttséggel jár. Nagy
lehetőséget látunk abban, hogy a futárkodás támogatásával viszonylag gyorsan és egyszerűen
vezethetjük be a fiatalokat a munka világába.
Mivel a futárkodás veszélyes szakma, így a fiúk biztonsága érdekében nagyobb hangsúlyt szeretnénk
fektetni arra, hogy a városi kerékpáros közlekedés szabályait még jobban megismerjék.

Ünnepek
A karácsonyi működésünk fontosságát, sikerét szem előtt tartva idén még hosszabban tartottunk
nyitva. dec.24-28-ig. Az előző évekhez hasonlóan, idén is telt házzal üzemeltünk. A karácsonyi menüt
önkéntesek főzték nekünk, egy adományozó pedig a karácsonyi élelmezésünk teljes költségével
támogatott minket. Több civil felajánlás is érkezett a karácsonyra, a közösség részére. A gyerekek
maguk állítottak össze egy listát, aminek a lényeges részét meg is kapták. Így lett egy új profi biciklink,
egy új csocsóasztalunk, és eljuthattunk paintballozni is.
Az előző években szilveszterkor nem voltunk nyitva. Azzal számoltunk, hogy a fiatalok bulizni
akarnak, nagy eséllyel alkoholhoz vagy droghoz is nyúlnak.
Idén a covid miatt kevesebb szórakozóhely volt nyitva és látszólag senkinek sem volt épp pénze. A
fiúk felvetették, hogy egy csendes, alkohol és szermentes ünneplés esetén nyitva lehetne-e a Műhely?!
Kételkedtünk ugyan abban, hogy ez korrekten működhet, de megpróbáltuk. Működött. Ugyan nem
voltunk olyan sokan, mint karácsonykor, de mindenki józan maradt, aki bent aludt 31-én. Jövőre ismét
nyitva leszünk.

