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1. REGIONÁLIS MÓDSZERTANI TEVÉKENYSÉGEK  
 

A Közép-magyarországi régió Módszertani feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, mint 

gesztor szervezet látja el, a BMSZKI konzorciumi partnereként a hajléktalan-ellátás 

módszertani feladataiért volt felelős 2012. december 31-ig. 

A módszertani intézmények általános feladatai 

� részvétel a minőségfejlesztési elvek kidolgozásában, 

� ajánlások készítése a kijelölt feladatok tekintetében a személyes gondoskodás feltételeinek 

fejlesztésére, a hatékonyabb szolgáltatási módszerek alkalmazására, 

� a kapcsolódó tudományos kutatások, publikációk, modellértékű új kezdeményezések 

figyelemmel kísérése, ezek mind szélesebb körben történő megismertetésének, gyakorlati 

alkalmazásának elősegítése, 

� a hajléktalanellátásban dolgozók rendszeres tapasztalatcseréjének és továbbképzésének 

kezdeményezése, 

� együttműködés az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (vagy új nevén 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium), a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 

munkatársaival az általuk szervezett programok bonyolításában, a szakmai munkát érintő 

új kezdeményezések modellezésében, szakanyagok kidolgozásában és az ellátókhoz való 

eljuttatásában, szakértői feladatok ellátása szakmai programok értékelése során. 

 

A regionális módszertani intézményeinek speciális feladatai: 

� információk gyűjtése az illetékességi területén a hajléktalanellátó rendszer sajátosságairól, 

problémáiról, az alkalmazott módszerekről, a gondozási tevékenység ellátásáról, 

� szakmai tanácsadás a területén lévő hajléktalan személyek ellátását végzők szakmai 

munkájának segítése céljából, 

� közreműködés a hajléktalanellátó szolgáltató tevékenységet végzők szakmai 

ellenőrzésében, a szakmai programok értékelésében, 

� segítségnyújtás a fenntartó részére új szervezeti formák kialakításában, 

� regionális szolgáltatások kialakításának kezdeményezése és szervezése, 

� a hajléktalanellátó szervezetek és hajléktalan emberekkel kapcsolatba kerülő egyéb 

szervezetek (elsősorban mentőszolgálatok, kórházak, rendőrség) közti együttműködések 

kezdeményezése, szervezése, lehetőség szerint szerződéses keretekbe foglalása, 
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� az Európai Unió pályázataihoz kapcsolódó, a hajléktalanság megelőzését, a hajléktalan 

személyek társadalmi integrációját elősegítő pályázati programok segítése és szervezése, a 

pályázók együttműködésének segítése és szervezése, pályázatok elkészítésének segítése. 

 

A regionális módszertani feladatokkal foglalkozó munkatársak 2012 év folyamán 

gyermekgondozási szabadásukat töltötték, helyettesítésükre csak töredék-munkaidőben volt 

lehetőségünk.  

Feladataink közül maradéktalanul megvalósult a hajléktalanellátó szolgáltató tevékenységet 

végzők szakmai ellenőrzésében, a szakmai programok értékelésében való részvétel. 

Kapacitásunkhoz mérten továbbra is figyelemmel kísértük az ellátási területhez tartozó 

intézmények munkáját, felhasználva a szakmai ellenőrzések tapasztalatait és szakmai sajtóban 

megjelenő információkat is. A gesztor szervezet felkérésére információt gyűjtöttünk és 

továbbítottunk a Minisztérium felé. Emellett lebonyolítottunk egy nagyszabású kutatást a 

Pilisi Parkerdő Program eredményességéről.  

Képzéseket szerveztünk, melyeknek felhívásait levelező listáinkon keresztül a régió minden 

intézményéhez eljuttatunk.  

A régió hajléktalanellátó intézményeinek kérdéseire emailes és telefonos megkeresés esetén is 

készséggel válaszoltunk.  

 

KÖZREMŰKÖDÉS A SZAKMAI ELLEN ŐRZÉSEKBEN, SZAKMAI PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉBEN  

A működési engedélyhez benyújtott szakmai programok véleményezésekor – a 

jogszabályokban kötelezően előírtakon kívül – nagy hangsúlyt fektettünk az adott 

szolgáltatások szakmai tartalmára, illetve ezek megvalósulásának, működtetésének feltételeire 

is – sok esetben már működő szolgáltatásokról volt szó, az adott szolgáltatás fővárosban 

betöltött szerepéről már voltak előzetes információink. A Regionális Módszertan a területen 

dolgozó szakemberek bevonásával egy nyilvános szakértői névjegyzék felállításával 

biztosította az összeférhetetlenség és szakértelem szempontjainak figyelembevételét.  

A szakvéleményezésekkel, szakmai működés ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, a 

szakértők koordinálását továbbra is egy munkatársunk végezte, feladatai közé tartozott a 

beérkező felkérések esetében a megfelelő szakértő kijelölése, szakértők részére a meglévő 

előzetes anyagok eljuttatása, valamint a beérkező szakértői vélemények – jogszabályi 
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előírásoknak, szakmai követelményeknek való megfelelésének – áttekintése, és az illetékes 

Hivatal részére határidőn belüli eljuttatása.  

A működési engedélyhez benyújtott szakmai programok véleményezésekor – a 

jogszabályokban kötelezően előírtakon kívül – továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk az adott 

szolgáltatások szakmai tartalmára, illetve ezek megvalósulásának, működtetésének feltételeire 

is: az előző években lefolytatott ellenőrzésekkor tapasztalt szakmai hiányosságokra való 

különös tekintettel. 

2012-ben az alábbi hajléktalan ellátó intézményekben végeztünk szakmai ellenőrzést, illetve 

szakmai program véleményezést: 

1. Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, Budapest, IX 

2. "Dióhéj Otthon Félutas Ház", Budapest, XVIII.  

3. Egyesített Szociális Intézmény, Budapest, XV.  

4. Vörösmarty Utcai Nappali Központ, Budapest, VII. 

5. Magyar Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló, Budapest XXI. 

6. Magyar Vöröskereszt Férfi Hajléktalan Szálló, Budapest XXI.  

7. Szociális Népkonyha, Budapest VIII. "Micva Ház"  1194 Bp. Viola u. 30. 

8. "Micva Ház", Budapest XIX. 

9. Szociális Szolgáltató Központ, Budapest XIII. 

10. Hajléktalanok Utcai Gondozó Szolgálata, Szigetszentmiklós 

11. Támasz Alapítvány Utcai Gondozó Szolgálat, Pécs 

12. Szigony-Útitárs Nonprofit Kft., Budapest, VIII.  

13. Vörösmarty Utcai Nappali Központ, Budapest, VII.  

14. Szociális Gondozó Központ, Érd 

15. Kapitánypusztai Hajléktalanok Nappali Melegedője, Budapest XX. 

16. Léthatáron Alapítvány, Budapest 

17. Twist Olivér Alapítvány, Budapest 

18. Új Út Szociális Egyesület, Budapest 

19. Üdvhadsereg Magyarországi Képviselete, Budapest 

20. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete (Dunakeszi, Százhalombatta, 

Szentendre, Budakalász, Gödöllő, Pilis) 

21. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete (Bihari út, Ady Endre utca, 

Diószegi utca) 

22. Fiatalok Önsegítő Egyesülete, Budapest 
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23. Tiszta Forrás Alapítvány, Budapest 

24. Szociális Szolgáltatások Háza, Vác 

25. Hajléktalanokért Közalapítvány Segítőház, Budapest 

26. Myrai Szent Miklós Vallási Közhasznú Egyesület, Budapest 

27. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, Budapest. 

(Egy-egy telephelyen több szolgáltatás ellenőrzése is megtörtént) 

Közreműködött: Malasits-Földy Bernadett 

 

KÉPZÉSEK A BMSZKI- BAN 

A) Szociális asszisztens képzés 

2012-ben egy újabb évfolyam tette le sikeresen a záróvizsgát. A szociális asszisztenseknek hat 

különböző modulból kell záróvizsgázniuk. Ez az igencsak megterhelő, és a felsőoktatási 

államvizsgához képest aránytalannak tűnő záróvizsga összesen két napot vett igénybe. A 10 

záróvizsgára jelentkezőből mind a tízen sikeresen levizsgáztak.  

A vizsgabizottság elégedett volt a hallgatók teljesítményével, valamint a vizsgaszervezéssel 

is, ugyanígy vélekednek a képzés oktatói és hallgatói is. Mindnyájan úgy érezték, hogy a 

képzés ideje alatt szakmai tudásuk gyarapodott, a gyakorlati helyek segítségével pedig 

betekintést nyerhettek más szociális területekre is, illetve kapcsolati tőkével is gazdagodtak. 

Volt olyan hallgató, aki a képzés során helyezkedett el, az egyik gyakorlati helyén. 

A képzést megkezdő következő évfolyam már nem nevezhető ilyen sikeresnek. Kevesen 

jelentkeztek, és bár kockázatosnak tűnt, úgy döntöttünk, hogy elindítjuk az évfolyamot 6 

beiratkozott hallgatóval. Úgy gondoltuk, hogy a képzésnek nagyobb problémát jelentene egy 

kimaradt évfolyam, mint egy kis létszámú csoport. Az első félévben még, az összevont órák 

miatt, nem jelentett gondot a kis évfolyam, bár a 6 beiratkozott hallgatóból végül csak öten 

kezdték meg a képzést. Sajnos az átlagosnál is nagyobb volt a lemorzsolódás, így a második 

félévre már csak 3-an maradtak, a második évfolyamot pedig csak 2 hallgató kezdte meg.  

A hallgatói létszám radikális csökkenésében feltehetően jelentős szerepe volt a szakképzési 

hozzájárulás változásának, 2012. január elsejétől ugyanis a munkáltatók saját dolgozóik 

továbbképzését nem számolhatták el a szakképzési hozzájárulás terhére. Feltehetően a 

gazdasági válság is csökkentette a fizetőképes keresletet.  

2012. szeptemberében nem is tudott új évfolyam elindulni, annyira kevés volt az érdeklődő.  
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Nagy dilemma, hogy 2013-ban meghirdessük-e a képzést. Elkezdődött az ötletelés arról, hogy 

a képzés köré kialakult szakmai erőforrások, tudások és kompetenciák hogyan fordíthatóak át 

valamilyen más működésbe, hogyan őrizhetőek meg esetlegesen valamilyen más pl. 

akkreditált pontrendszeres továbbképzés formájában.  

Felmerült más képzőhöz való csatlakozás lehetősége is, egyenlőre azonban nem találtunk erre 

alkalmas partnert. 

A képzésben résztvevők nagy része 2012-ben is több-kevesebb ideje már a szakmában 

dolgozott, és a munkával párhuzamosan akarta megszerezni szakirányú végzettségét. 

A képzés résztvevőinek összetétele a munkahelyről való érkezés szerint 2012-ben 

Munkahely 
Képzésben 
résztvevők 

száma 

BMSZKI 

Gyáli úti átmeneti szállás, 
pedagógus és nővérszálló 

1 

Előd utcai Éjjeli menedékhely 
és Nappali melegedő 

1 

Kőrakás park 2 

BMSZKI összesen 4 

Külső intézmény 

Hajléktalan-ellátás  2 
Családsegítő Szolgálat 3 

Idős ellátás 4 
Önkormányzat 1 

Nem szociális területen  
dolgozik  

2 

Külső intézmény összesen 12 
Összes hallgató 16 

 

A számokból kiolvasható, hogy a képzésünk résztvevőinek háromnegyede külső 

intézményből érkezett.  

 

2012-ben is érvényesek voltak a képzési felhívásunkba foglaltak:  

� A képzés teljes időtartamára árgaranciát vállaltunk 

� A tandíj tartalmazta a vizsgadíjat, valamint a jegyzetköltségeket is 

� Vidékről érkező diákjaink számára igény szerint kedvezményes áron szállást 

biztosítottunk 
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� A képzés teljes időtartama alatt, különösen a záró dolgozatok elkészítésénél a diákok 

számíthattak külön, egyéni szakmai segítségünkre 

� A záróvizsga közeledtével lehetőséget biztosítunk a minél jobb felkészüléshez, külön 

záróvizsga felkészítők formájában 

� Sok esetben diákjaink értékes szakmai kapcsolatokat építenek ki a képzés időtartama 

alatt 

 

2012-ben elkészült a képzés saját honlapja, mely az asszisztensképzés mellett az akkreditált 

szakmai továbbképzéseknek is felületet biztosít a bemutatkozásra. A honlap a 

www.szockepzes.hu címen érhető el. A honlap a csoport saját munkájával készült el, külsős 

cég bevonása nélkül. 

 

B) Szakmai képzések, továbbképzések 

Szakmai képzések, továbbképzések rendszere a BMSZKI-ban 

A 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 

továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról című jogszabály előírja, hogy a szociális 

területen dolgozó szakemberek szakmai továbbképzéseken vegyenek részt.  

A BMSZKI több képzést, továbbképzést is indított, melyeken főként a BMSZKI dolgozói 

vettek részt, de sokan érkeztek a régió egyéb más hajléktalanellátó szervezeteitől és más 

szociális szervezetektől is.  

Minden intézmény készített egy továbbképzési tervet, amelyben a dolgozók 2012-es 

továbbképzési szándékait rögzítették. A dolgozók által kiválasztott továbbképzések 

költségeihez (amennyiben képzésen való részvételt az intézmény támogatta) a BMSZKI is 

hozzájárult, általában és maximum a költségek 80%-ának erejéig. Emellett munkaidő 

kedvezményt is biztosított számukra.  

2012-ben az alábbi képzéseket szerveztük: 

 Képzés neve 

Képzésben részt vevők 

száma 

(fő) 

Képzést 

sikeresen 

elvégzők 

száma (fő) 

I. Tanfolyamok: 
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1. Interjútechnikák 
13 (BMSZKI) 

10 (Más intézmény) 
23 

2. 

Segítő munka poszt-traumás stresz 

zavar tüneteit mutató emberekkel, 

különös tekintettel a hajléktalan 

emberekre 

11 (BMSZKI) 

6 (Más intézmény) 
17 

3. 
Családdinamikai alapismeretek 

tanfolyam 
-  

    

II. Személyiségfejlesztő foglalkozás: 

4. 
Erőszakmentes kommunikáció 

 

10 (BMSZKI) 

3 (Más intézmény) 
13 

III. Szakmai műhelyek: 

5 Révészek Klub 10 6 

6. 
Angol nyelvű szakirodalom 

Feldolgozás 
  

7. Foglalkoztatási szakmai műhely 21 - 

8. "Addictus" szakmai műhely 
20 (BMSZKI) 

6 (Külső) 
- 

9. Lakhatási szakmai műhely 12 8 

 

1) Tanfolyamaink 

Segítő munka poszt-traumás stresz zavar tüneteit mutató emberekkel, különös tekintettel a 

hajléktalan emberekre  

A PTSD tanfolyamot 2012 évben indítottuk első ízben. A cél az volt, hogy a segítők 

eszközöket kapjanak a tartósan félelemben élő, komplex módon kiszolgáltatott, többszörösen 

traumatizált, a poszt-traumás stressz zavar tüneteit mutató felnőttek és gyerekek körében 

végzett segítő munkához. Ez egy 30 órás, 30 továbbképzési pontot érő tanfolyam. 

Az év őszén lezajlott az első csoport, a nagy érdeklődésre és sikerre való tekintettel a második 

csoport szervezését is megkezdtük (ami január első hetében kezdődött.) 

Interjútechnikák 
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A tanfolyam célja, hogy a segítő szakmákban dolgozók megismerjenek és kipróbáljanak 

különböző, segítő beszélgetés, interjú formákat, így pl: életút vagy életútközpontú interjú, 

mélyinterjú, narratív interjú, pszichológiai interjú, coaching tecnika, genogram használata, az 

áldozatokkal való beszélgetés sajátsságai stb. A résztvevők a képzés során egy interjút is 

készítenek, amelyet kiscsoportos formában dolgoznak fel. A képzés 52 órás, 40 kreditpontot 

ér. Tavasszal zajlott egy képzési csoport, majd egy következő ősszel kezdődött, amely átnyúlt 

a  2013-as évre is.  

 

2) Személyiségfejlesztő foglalkozás 

Erőszakmentes kommunikáció 

A továbbképzés célja hogy a képzésen résztvevők képesek legyenek az Erőszakmentes 

kommunikáció eszközeit alkalmazni a szociális munkában, megismerni és begyakorolni egy 

olyan gondolkodási és cselekvési mintát, melynek segítségével képesek lesznek mindkét fél 

számára kielégítő módon megoldani ill. megelőzni a konfliktusokat, mind a segítő-segítő, az 

ügyfél-segítő, és az ügyfél-ügyfél  viszonylatában. 

 

3) Szakmai műhelyek 

Referensek szakmai műhelyei 

A referensi hálózatok 2012-ben is rendszeresem megtartották szakmai műhelyeiket, 

amelyeken – az adott téma iránt érdeklődő szociális munkások mellett – az intézményi 

referensek vettek részt. A műhelyek célja, hogy az intézményi referensek a kiemelt 

szakterületeken (tehát a foglalkoztatás, a lakhatás, az egészségügy ill. addiktológia és a 

szociális otthoni elhelyezés terén) kellően kiterjed és elmélyült ismeretekkel valamint 

naprakész információkkal rendelkezzenek, amelyeket hasznosítani tudnak tanácsadói 

munkájuk során, másrészt közvetítenek is az intézményi teamek felé. (A referensi hálózatról 

és a referensek szakmai műhelyeiről részletesebben l. SZIK Iroda beszámolója.) 

Révészek klub 

A révészek klub egy 6 fórumból álló műhely volt, amelyen elsősorban a közterületen élő 

hajléktalan emberek intézménybe kerülésének szakmai hátterét dolgoztuk fel. Előadások 

zajlottak a témában, amelyeknek tartalmát a résztvevők átbeszélték, megvitatták, 
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megosztották egymással személyes – különböző intézménytípusokból származó – 

tapasztalataikat. 

 

2013 évi akkreditáció 

2012. októberében Az érvényes akkreditációval rendelkező tanfolyamaink mellett az alábbi 

képzési programokat nyújtottuk be minősítésre: 

� Foglalkoztatási szakmai műhely   

� Lakhatási Szakmai Műhely  

� ADDICTUS Szakmai Műhely  

� Közép-magyarországi Hajléktalanellátó Szervezetek Regionális Fóruma 

� Kiutak a hajléktalanságból címmel nemzetközi szakmai tanulmányutak 

� Szociális munka az Európai Unióban 

� Révészek Klub 

� Egyéni esetkezelést végző szociális segítők szakmai fóruma – ÚJ program 

� Coaching a szociális munkában – ÚJ program 

� 12 lépéses, anonim önsegítő csoportok 

� Az Erőszakmentes Kommunikáció alapjai 

� Hajléktalan emberek egészségügyi ellátása és a szociális munka lehetőségei – ÚJ 

program 

� Jogosultságok és ellátások ismertetése 

 

Külső szervezet által szervezett szakmai továbbképzésen 10 BMSZKI dolgozó részvételé 

támogatta a BMSZKI a tandíj 80%-ának kifizetésével.  

 

 

PÁLYÁZATOK MEGVALÓSÍTÁSA  

2012. nyarán lehetőséget kaptunk egy 2010-ben beadott és, akkor forráshiány miatt elutasított 

TÁMOP pályázat megvalósítására. A TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2010-0006 számú BMSZKI 

Első lépés program célja 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkező, munkavállalásukban 

korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, foglalkoztathatóságának és társadalmi 

integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken keresztül, a szociális munka (egyéni 

esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel. 
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A projekt indulásakor komoly nehézséget jelentett, hogy teljesen váratlanul ért minket a 

lehetőség, hogy egy közel 3 éve megírt pályázatot most mégis megvalósíthatunk. Mivel a 

projektben tervezett megvalósítók közül többen épp szülési szabadságukat töltik, vagy már 

nem is dolgoznak itt, nehézséget jelentett a kollégák kiválasztása is, hiszen pályázati projekt 

nélkül is mindenkinek fel volt töltve a munkaideje. Nehézséget jelentett az is, hogy a projekt 

tervezése óta jelentős társadalmi, gazdasági változások történtek, és a BMSZKI-n belül is 

teljesen átalakult a szociális munka rendszere. A projekt még a korábban eltervezett 

esetmenedzseri rendszerre lett írva, ami azonban nem került bevezetésre.  

A projekt hivatalosan szeptemberben kezdődött meg, szerencsére projekt-megalapozó 

tevékenységekkel, így az év végére sikerült átdolgozni úgy a szakmai programot, hogy az a 

jelen körülmények között is szakmailag vállalható minőségben, az ügyfelek igényeihez és 

jelenlegi helyzetéhez igazítva tudjon megvalósulni, és közben az eredetileg beadott 

szolgáltatási tervet is teljesíteni tudjuk, amelyre a támogatást nyertük. A hivatalos 

szerződésmódosítások és változás-bejelentések 2013 elején valósulnak meg.  

 

NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA  

2012-ben a módszertani csoport munkatársai készítették el a BMSZKI képzéseinek 

bemutatkozását segítő honlapot, mely a www.szockepzes.hu címen érhető el 

Csatlakoztunk a legnagyobb közösségi portálhoz is, ahol igyekeztünk a BMSZKI-ban folyó 

munka egy részét megmutatni, illetve a hajléktalan-ellátást érintő aktuális, érdekes 

kérdésekre, témákra felhívni a figyelmet. A http://www.facebook.com/pages/Budapesti-

Modszertani-Szocialis-Kozpont-es-Intezmenyei-BMSZKI  címen elérhető felületen 2012. 

szeptemberétől jelentünk meg folyamatosan valamilyen bejegyzéssel. Év végéig 15 poszttal 

jelentünk meg, ez átlagban heti egy hírt jelent. Azóta 165 „rajongója” van az oldalnak. 

Legnépszerűbb bejegyzésünk ruha-adomány gyűjtésre szólított fel, ezt több mint 180-an 

osztották meg.  

6 db sajtóközleményeket is írtunk a BMSZKI működéséről, melyeket az MTI Országos 

Sajtószolgálatához juttattunk el. Ezek közül a legnépszerűbb az őszi kandeláber festésről 

szóló tudósítás volt, melyet több nagy on-line hírportál is közölt (megtekinthető pl. itt: 

http://hvg.hu/itthon/20120917_hajlektalan_munkanelkuliek_kandelaberek). 
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Itt jártak kollégáink az elmúlt években a Tempus 

Közalapítvány Leonardo mobilitási programjának keretén 

belül. (piros = egyéni utazók, kék = csoportos tanulmányút) 

Rendszeresen osztottunk meg információkat az elsősorban szakmai közösség által látogatott 

diszpécserportálon is.  

 

OTTHONTALANUL … TÉGY AZ EMBERÉRT ! 

A BMSZKI és a Menhely Alapítvány kiadványsorozatának két kötetével dolgoztunk 2012-

ben. Megjelent a „Megértés útjai” című könyvünk, amely Fehér Boróka és Szoboszlai Ktalin 

doktori értekezését tartalmazza. Emellett elkészültek a Változó és változatlan arcú 

hajléktalanság című kötet szerkesztői munkálatai. 

 

LEONARDO DA VINCI SZAKKÉPZÉSI PÁLYÁZAT – SZAKEMBERCSERE 

 

A BMSZKI évek óta sikerrel pályázik a Tempus Közalapítványnál, az Európai Uniós 

Leonardo da Vinci – „Egész életen át tartó tanulás” mobilitási pályázati program keretében.  

A támogatás elnyerésével 2012-ben is mód nyílt arra, hogy 21 szociális munkás szerezzen 

szakmai tapasztalatot 13 ország hajléktalanellátó intézményében. A projekt 2012. júniusában 

indult és 2013. december 31-én zárul. A kiutazásokra 2013-ban kerül majd sor.  

A 2010-11-es projektben nyertesen pályázók, a 

hazaérkezés utáni két hétben, az előtanulmány és a 

kéthetes beszámolók alapján elkészítették a 

fényképekkel színesített záróbeszámolót (melyek a 

honlapon megtekinthetőek: 

http://www.bmszki.hu/leonardo), valamint szóbeli 

beszámolót tartottak a Szociális munka a világban 

szakmai műhely keretében. 2012-ben 4 ilyen 

alkalomra került sor.  

A pályázat előkészítéseképp a BMSZKI nemzetközi 

kapcsolattartója több európai hajléktalan ellátó 

szervezettel vette fel a kapcsolatot, illetve a 

FEANTSA honlapjának partnerkeresési részén is 

meghirdette az együttműködési lehetőséget. A fogadó intézménynek vállalkozó szervezetek 

szándéknyilatkozatban jelezték, hogy készek egy-vagy két magyar munkatárs fogadására. 

Többnyire civil szervezetek jelentkeztek, akik általában a hajléktalan-ellátás területén 
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tevékenykednek – de akadt önkormányzati fenntartású partner is, és olyan szervezet, aki 

elsősorban ifjúságvédelemmel, vagy bevándorlókkal foglalkozik. Legnagyobb 

megelégedésünkre több olyan szervezet is nyitott volt az együttműködésre, akik a Housing 

First /Elsőként Lakhatást/ irányzatot képviselik. 

Miután értesültünk arról, hogy a pályázatot támogatásra érdemesként minősítették, 2012. 

nyarán meghirdettük a jelentkezési lehetőséget a BMSZKI és a közép-magyarországi régió 

hajléktalan ellátó intézményeiben dolgozó szociális szakemberek számára. A jelentkezés 

konkrét munkatapasztalatuk, nyelvtudásuk és motivációjuk megjelölésével, írásban történt – 

minden pályázó megjelölhette, hogy mely városok melyik fogadó intézményébe szeretne 

kerülni elsőként, második és harmadik lehetőségként. A jelentkezők közül a BMSZKI 

vezetősége választotta ki azokat, akik részt vehetnek a szakmai cserében.  

 

Nyertes pályázók 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kiválasztott munkatársak nyelvi szintjének felmérése után decemberben elindult a tavasszal 

utazók nyelvi felkészítése. A csoportos felkészítés elsősorban azt szolgálja, hogy a gyakorlat 

alatt a munkatárs megértse a többieket és megértesse magát. Ugyanakkor nem titkolt cél a 
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szakmai szókincs fejlesztése is: a résztvevők a fogadó intézményeik beszámolóit, szakmai 

programját, valamint a választott célországról az interneten talált beszámolókat feldolgozva 

sajátították el a legfontosabb szakkifejezéseket, illetve maguk is képessé váltak intézményük, 

munkájuk idegen nyelvű ismertetésére.  

A nyelvi felkészítés mellett csoportos tájékoztató alkalmakat is tartottunk a réstvevők 

számára, korábbi utazók bevonásával, amin tájékozódhattak a program által kínált 

lehetőségekről, elvárásokról, a korábbi utazók tapasztalatairól, ötleteket kaphattak tőlük az 

utazással kapcsolatos esetleges nehézségek leküzdéséhez. 

A kiutazók szakmailag is felkészültek: a fogadó ország, az adott régió illetve város, valamint 

a fogadó szervezet anyagait egyénileg dolgozták fel, és 10-15 oldalas előtanulmányt 

készítettek, mely a fenti információkon túl tartalmazta a kiutazás szakmai tervét, a résztvevő 

kérdéseit, céljait.  

A szakmai tervek alapján a kiutazókkal és a fogadó intézményekkel háromoldalú 

megállapodásokat kötünk, mely tartalmazta az egyes szereplők pontos feladatát, a 

tanulmányút idejét, a beszámolók és monitorozás rendjét, valamint a pályázati megélhetési és 

utazási támogatás összegét és folyósítási feltételeit. 

A korábbi évekhez hasonlóan most is azt várjuk el az utazóktól, hogy hazaérkezésük után egy 

részletes beszámolót készítsenek el a szakmai út tapasztalatairól, mely egy esetleírást is kell 

tartalmazzon, valamint hogy tartsanak egy prezentációt a „Szociális Munka az Európai 

Unióban” című szakmai műhelyen. 

 

RENDEZVÉNYEK  

2012 során is több szakmai rendezvényt szerveztünk, illetve adtunk helyet konferenciák, 

műhelyek lebonyolításához. 

 

100 éves a Népszálló – rendezvénysorozat 

A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei emblematikus központi épülete, 

"a Dózsa" 100 éve épült. A Centenárium alkalmából "100 éves a Népszálló - 100 év szociális-

, hajléktalan- és lakásügyi kezdeményezései Budapesten" címmel több rendezvényt tartottunk 

2011-ben és 2012-ben.  
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A 2012-es év legrangosabb eseménye a Szociális lakáspolitikák – Nagy nekirugaszkodások és 

tanulságok című konferencia volt március 8-án. A konferenciát Ferge Zsuzsa emeritus 

professzor nyitotta meg köszöntőjével, amelyet elismert lakás- ill. szociálpolitikusok előadása 

követett, majd pedig az előadók és a konferencia résztvevőinek kerekasztal-beszélgetése zárt. 

Az épület 100 éves megnyitóját egy játékos vetélkedővel ünnepeltük meg, amelyen a 

BMSZKI dolgozói vettek részt. 

 

Utcán Élő Hajléktalan Nők Helyzete - „Mi működik?” – Konferencia 

2012 novemberében otthont adtunk a Budapesti Szociális Forrásközpont Utcán Élő 

Hajléktalan Nők Helyzete - „Mi működik?” című nemzetközi konferenciájának. A 

rendezvény szakmai megvalósítója teljes egészében a BSZF volt, mi a szervezési 

munkálatokat vállaltuk. Ismét bebizonyosodott, hogy a Népszálló száz éves épülete kiváló 

helyszínt tud biztosítani egy reprezentatív esemény számára is. Bár a határidő rettentően 

szoros volt (mindössze két hetünk volt a konferencia megszervezésére), a megrendelő 

kérésének megfelelően a cateringet biztosító cég és munkatársaink közreműködésével olyan 

„új ruhát” kapott a rendezvény idejére az épület előadóterme, ami bármely rendezvényen 

megállta volna a helyét. 


