
 

 

 

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI 

Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó 

Szakmai beszámoló a 2015. évről 

 

 A Kőbányai 22. Éjjeli menedékhely és lábadozó intézmény Budapest VIII. kerület 

Kőbányai út 22. szám alatt található. Az intézmény frekventált helyen van, 

tömegközlekedéssel jól megközelíthető. 

  

 A jól elkülöníthető  részek miatt, speciális szükségletű ügyfelek elhelyezésére ad 

lehetőséget az épület. Az emeleti rész többfunkciós speciális éjjeli menedékhelyként és 

időszakos lábadozóként, a fölszint csak lábadozóként működik illetve a Moravcsik 

Alapítvánnyal való együttműködésnek köszönhetően olyan hajléktalan, pszichiátria betegeket 

helyezhetünk el az épület másik szárnyán, akik kezelésben részt vesznek, illetve nappali 

intézményükben védett munkát végeznek, de nincs szükség, lehetőség kórházi elhelyezésükre.  

 

Személyi változások 2015-ben:  

 Pályázat útján a nyár közepétől ellátási egységvezető váltás volt a Kőbányai intézmény 

élén. Az új vezető elsődleges célja a feladtok, szerepek, munka letisztázása illetve az új 

szakmai irányvonal meghatározása volt. 

 A meglévő szakmai program kiszélesedett a friss lakásvesztőkre, hitelkárosultak 

illetve olyan ügyfelek/párok fogadására akik újonnan kerültek a hajléktalan ellátásba.  

 Szoros munka kapcsolatot építettünk ki a FET és Lakhatási Iroda munkatársaival.  

 A profiltisztítást és az evvel járó munka és szemlélet változást a munkatársak 

pozitívan fogadták, építő jellegű javaslatokkal támogatják  a vezetőt és a teamet is. 
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 Lábadozó részleg 

A Kőbányai 22. Lábadozó fölszinti része 18 (15+3) fő átmenetileg egészségkárosodást 

szenvedett, hajléktalan ügyfél számára nyújt ideiglenes elhelyezést. Az ügyfelek gyógyulása, 

rehabilitációja idejére biztosít napi 24 órás tartózkodást, háromszori étkezést (délben meleg 

étellel), tisztálkodó felszerelést, ágyneműt és annak cseréjét, egészségügyi ellátást, szociális 

ügyintézést, mentális segítségnyújtást, gyógyszert és szükség szerint ruházatot. 

 Akadálymentesített intézményükben a betegszobák, az étkező mellett a mozgássérültek 

igényeinek megfelelően kialakított illemhely és zuhanyzó áll a lábadozók rendelkezésére. 

 Az állandóan működő 15 férőhelyre folyamatosan, az úgynevezett „megfigyelő” 3 

férőhelyre csak az adott napon felvett betegeket tudjuk elhelyezni. A folyamatos 

fogadókészség fenntartása érdekében a felvételt követő napon 3 megfigyelő ágyat szabaddá 

kell tennünk. 

 A Lábadozó munkája két fő tevékenységre bontható, egyrészt az ápolási szükségletek 

kielégítése, másrészt a szociális munkavégzésre.  

 Elsődleges cél a hiányzó okmányok beszerzése és a jövedelem biztosítása a sikeres 

továbbhelyezés lehetőségének érdekében. A szociális munka tervezését leginkább befolyásoló 

tényező a gyógyulási idő.  

  

Szolgáltatásaink a lábadozón:  

- 24 órás nővéri-orvosi felügyelet 

- 2015 novembertől plusz 8 órás nővéri ellátás segíti a téli krízisidőszak megnövekedett 

betegforgalmát 

- szakszerű ápolás-gondozás 

- gyógyszerek, kötszerek, segédeszközök biztosítása 

- napi háromszori étkezés 

- tisztálkodási lehetőség (szükséges felszerelések biztosítása: tusfürdő, sampon, borotva, 

borotvahab) 

- ágynemű, ruhanemű biztosítása 

- mosatás  

- betegszállítás megszervezése kontrollvizsgálatokra 

- szociális ügyintézés 

 

Leggyakoribb betegségek ügyfeleinknél 

Alsó-és felső légúti megbetegedések, szív-és érrendszeri megbetegedések,gyomor-és 

bélrendszeri megbetegedések, daganatos megbetegedés, bőrbetegségek, lábszárfekély, 
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neurológiai megbetegedések,mozgásszervi megbetegedések/amputáció, zúzódás, törés , 

pszichés megbetegedések ,kórház utáni lábadozás ,24 órás megfigyelés,szociális 

indikáció. 

 

Szociális ügyintézés 2015. évben  

- TAJ szám megkérése/Taj kártya igénylés (56 főnek) 

- személyi igazolvány és lakcímkártya intézése (49 főnek) 

- lakcímbejelentés (23 főnek) 

- költségmentesség intézése ( 102 főnek) 

- hajléktalan igazolvány kiállítása (12 főnek) 

- rokkantosítás indítása ( 10 főnek) 

- öregségi nyugdíj kezdeményezése  

- időskorúak járadékának kérelmezése 

- egészségkárosodottak járadékának kezdeményezése 

- fogyatékossági támogatás megkérése ( 2 főnek) 

- közgyógyellátási igazolvány beszerzése ( 1 főnek) 

- idősek otthonába való felvételi kérelem (14 főnek) 

- átmeneti szállón való elhelyezés kezdeményezése (45 főnek) 

- hivatalos levelezés ( 54 db) 

- információnyújtás a BMSZKI egyéb szolgáltatásait illetően (240 db) 

- információnyújtás más szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatban ( 95 db) 

 

A fölszinti lábadozó új betegfelvételi száma 2015-be 
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2015-ben összesen  316 fő beteget vettünk fel a lábadozóba a téli férőhelybővítéssel együtt 

(41 nőt és 275 férfit). A férfi betegek száma jóval magasabb, mint a nőké. A legtöbb férfi 

ügyfél januárban volt, a legtöbb női ügyfelünk pedig március hónapban.  Jelentős emelkedést 

a krízis időszak megkezdésével mutat az igénybevételek száma. 
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 A 24 órás Háziorvosi Centrum által beutalt betegek teszik ki a Lábadozó 

összlétszámának túlnyomó többségét Ezt követi az Utcai Szolgálatok (Menhely, BMSZKI, 

Vöröskereszt, Málta) által bekerült betegek. Bármelyik utcai gondozó szolgálat hozza is 

intézményünkbe az eddig életvitelszerűen utcán tartózkodó hajléktalant, az rendszerint magán 

viseli a tartós „utcázás” nyomait.  

 Ügyfeleinknek több, mint fele (51%), igen elhanyagolt személyi higiéniával, kiéhezve, 

kiszáradva és legtöbbször a kihűlés határán érkezik hozzánk. Első teendőnk ilyenkor a 

tisztasági/fertőtlenítő fürdetés, majd az orvosi vizsgálat.  

  A kórházból és tartós bentlakásos intézményből való felvétel Dr. Pálvölgyi Gabriella 

főorvos előzetes hozzájárulásával történik.  

 A lábadozón végzett szociális munka lényegileg nem különbözik az éjjeli 

menedékhely hasonló tevékenységétől, viszont súlypontozása más. Ennek indokai a 

következők: 

 a lábadozón viszonylag rövid időt töltenek az ügyfelek és ez alatt kell gondoskodnunk 

arról, hogy intézményünket elhagyva ne csupán az utca várja, 

 ennek jegyében tartós elhelyezést kell keresnünk számára amely mentális, egészségügyi 

állapotuknak is megfelelő legyen illetve az anyagi kondíciókat is figyelembe kell vennünk  

 a tartós lakhatás finanszírozásához rendszeres jövedelemforrást kell felkutatnunk részére. 

 

A földszinti lábadozóból távozott ügyfelek 2015-ben 
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2015-ben összesen 320 fő távozott a lábadozóról, belevéve a téli krízis időre megnyitott 

férőhelyekről is ( 44 fő nő, 276 férfi). A legtöbb ügyfél október hónapban távozott az 

intézményből. 

Munkánk során arra törekszünk, hogy az ügyfeleink ne az utcára kerüljenek vissza, inkább 

vegyék igénybe a hajléktalanellátó rendszer más, szállást nyújtó intézményeit. Elsősorban 

ügyfeleink fapadokra távoznak gyógyulásuk után. Problémát jelent a krónikus betegségben 
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szenvedő –mozgáskorlátozott ügyfeleink mielőbbi elhelyezése. Ugyan elsőbbséget élvezünk a 

BMSZKI Kálvária –és Alföldi utcai szállóján, de ezen férőhelyek korlátozott számban állnak 

rendelkezésre, a bekerülés  hosszabb időt vesz igénybe, sok esetben akár hónapokat is. 

Problémát jelent a mentális állapotuk miatt önellátásra képtelen ügyfeleink elhelyezése is, az 

átmeneti szállók erre vonatkozó kritériuma miatt a bejutásuk esélytelen. Van, hogy helyhiány  

miatt, illetve önellátási képesség csökkenése miatt a lábadozóban várják ki ügyfeleink az 

idősotthonba kerülés várakozó idejét.   

 A jövőre vonatkozólag 2016-tól szigorították az idősotthoni elhelyezési kérelmet, ez 

tovább szűkíti a továbbhelyezési lehetőségeket. 

  Minden igyekezetünk ellenére jelentős az ismeretlen helyre  - vélhetően közterületre - 

távozó ügyfeleink száma. 

 

Gyógyszer ingyenesítés 

 Az elmúlt évben pályázati forrásból finanszírozott szolgáltatás keretén belül vehették 

igénybe a rászorulók a gyógyszer ingyenesítést. Korlátozás nélkül, bármely szervezet ügyfelei 

számára elérhető ez a lehetőség. Az ingyenesítés feltétele a jövedelemigazolás, amennyiben 

az ügyfél nem rendelkezik jövedelemmel szociális munkás igazolása is elegendő.  

A gyógyszerek ingyenesítésére heti három alkalommal van lehetőség. A Lábadozó betegei 

részére ittlétük alatt korlátozás nélkül biztosítjuk a gyógyulásukhoz szükséges gyógyszereket. 

 Az összes ingyenesítés száma 2015-ben 3055 fő volt 7760 receptet adtak le, a 

gyógyszerekért jövők száma 2560 fő, így évi szinten 5615 fő fordul meg recepttel vagy 

gyógyszerért a lábadozóban. Ez havi átlagban 467 főt jelent, ami igen magas és sok konfliktus 

helyzetet generál, hogy a betegek össze-vissza jönnek leadni a recepteket, nehezen tartják a 

nyitvatartási időt, illetve nehezítve a szociális munkás napi munkafolyamatát. 

 

 Összefoglalva: A BMSZKI Kőbányai Lábadozó a tavalyi  éves működése alatt, 

jelentős forgalmat bonyolított.  Alapvető ellátáshoz jól felszerelt segédeszközök, kötszerek, 

gyógyszerek és a szaktudást biztosító egészségügyi személyzet orvosok, nővérek illetve 

szociális munkás biztosítja a betegek mielöbbi gyógyulási esélyeit. 

 Sajnálatosan az intézmény fizikai beosztása nem teszi lehetővé a szociális munkás 

külön irodába való költözését, ez a hiányosság munkáját nagyban nehezíti. 
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Kőbányai út 22. emeleti időszakos Lábadozós férőhelyek 

 BMSZKI Kőbányai 22. sz. alatt az emeleten a krízis időszakban ideiglenes kialakított 

lábadozó, az átmenetileg egészségkárosodást szenvedett, hajléktalan emberek számára nyújt 

ideiglenes elhelyezést, gyógyulásuk, rehabilitációjuk idejére november 1-től április 30-ig. Az 

intézményben 20 fő részére, 4 szobában történik az elhelyezés. Két szobában 6-6 férőhely, 

egy szobában 5 férőhely és egy szobában 3 férőhely van biztosítva. A női és férfi helyeket 

igény szerint alakítjuk ki.  A betegek részére megfelelően kialakított WC és zuhanyzó áll 

rendelkezésre. 

 A felvétel az orvos döntésével történik. Az emeletre olyan járóképes betegek kerülnek, 

akik a lépcsőt megbízhatóan tudják használni.  

 Többségében a háziorvosi centrum által utalt be betegeket, de hoztak be utcai gondozó 

szolgálatok rászorultakat, és vannak, akik kórházból kerültek ide. 

 

Leggyakrabban előforduló betegségek: fekélyek, pszichiátriai betegségek, szívbetegségek, 

légúti fertőzések, fagyásból származó csonkolás miatti lábadozás, drog-és 

alkoholfogyasztáshoz kapcsolódó testi- és lelki problémák, roborálás. 

Tevékenységünk az ápolási szükségletek kielégítése és szociális ügyintézés. Az étkeztetés, 

gyógyszeradagolás és kötözés továbbra is a földszinten, az ügyeletes nővér feladata maradt. 

 A szociális ügyintézés annál hatékonyabb, minél több időt tölt itt az ügyfél. Az első, a 

hiányzó okmányok beszerzése, illetve a tüdőszűrő, majd valamilyen jövedelmi forrást 

keresése, hogy a betegek a lábadozót elhagyva, ne az utcára kerüljenek vissza, hanem vegyék 

igénybe a hajléktalan ellátó rendszer által biztosított szállást nyújtó intézményeket.  

 Próbálunk mindenkinek egyénre szabott megoldásokat keresni. Amennyiben az ügyfél 

várólistára került, együttműködött, de el kellett hagynia a lábadozót, lehetőséget kaphat a 24 

órás éjjeli menedékhelyen történő elhelyezésre a várakozás idejére. A szállást nyújtó 

intézmények közül elsősorban a BMSZKI Kálvária utcai átmeneti szállóra helyeztünk el 

ügyfelet, de többen a Bánya, Előd, illetve a Könyves éjjeli menedékhelyre kerültek.  

 A felvételkor mindig megkérdezzük, hogy van-e szociális munkása másik 

szervezetnél, akit szeretne értesíteni az ittlétéről. Ilyenkor felvesszük a kapcsolatot a 

megnevezett szociális munkással, vagy szervezettel, és lehetőség szerint közösen folytatjuk a 

gondozást. Főleg az utcai gondozó szolgálatok aktívak, sokszor segítenek a betegek orvoshoz 

vagy egyéb ügyintézéshez történő szállításában, illetve közösen, a kliens bevonásával 

próbáljuk a legmegfelelőbb helyet találni a lábadózó elhagyását követő időpontra. 

 A lábadozó elhagyása után az esetek 10%-ban kerülnek vissza utcára az emberek, saját 

döntésük alapján. A többiek valamilyen éjjeli menedékhelyre, átmeneti krízis férőhelyre, vagy 



 7 

átmeneti szállóra kerülnek, ezt mindig egyeztetjük.  Előfordul, hogy a betegek állapotuk miatt 

átkerülnek kórházi osztályra, vagy a Szabolcs u-i lábadozóra illetve krízis osztályra. Két 

esetben indítottunk idősotthoni elhelyezést, a két beteg a Szabolcs u-i lábadozón várja a 

beköltözést, ahová betegségük súlyosbodása miatt kerültek. 

 

Szolgáltatásaink: 24 órás felügyelet,tisztálkodási lehetőség (szükséges felszerelések 

biztosítása: tusfürdő, sampon, borotva, borotvahab), ágynemű, ruhanemű biztosítása, mosatás, 

napi 8 órában szociális ügyintézés.  

 

Szociális ügyintézés elemei: TAJ szám megkérése/Taj kártya igénylés ,személyi igazolvány 

és lakcímkártya intézése,lakcímbejelentés, költségmentesség intézése,hajléktalan igazolvány 

kiállítása, öregségi nyugdíj kezdeményezése, időskorúak járadékának kérelmezés, 

fogyatékossági támogatás megkérése, közgyógyellátási igazolvány beszerzése,idősek 

otthonába való felvételi kérelem, átmeneti otthonba való elhelyezés kezdeményezése, 

hivatalos levelezés,információnyújtás a BMSZKI egyéb szolgáltatásait illetően, 

információnyújtás más szervezetekkel, intézményekkel kapcsolatban,EGYT indítás. 

 

Az emeleti férőhelyek kihasználtsága a következőképpen alakult:   

Összesen: 108 különböző ügyfelet fogadott az intézmény és részesített egészségügyi 

szolgáltatásban.  

 Nemek szerinti megosztás: férfi: 84 fő, nő: 21 fő. 

 A leghosszabb lábadozón töltött idő 86 nap, a legrövidebb egy nap volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy hónapban egy ember csak egyszer jelenik meg a diagramon, de átcsúszhattak létszámok a 

következő hónapra is, mivel az ügyfelek további gondozást igényeltek. Az adott hónapban 

először megjelent betegek külön is vannak jelölve. 
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Tapasztalatok: 

 Általánosságban elmondható, hogy az éjjeli menedéken élők és a lábadozós betegek 

hamar alkalmazkodtak az közösségi együttéléshez, bár időnként akadtak összezördülések. pl. 

az étkezések lebonyolítása, mert telt ház esetén az éjjeli menedékhely lakói nem fértek el 

asztaloknál, mert a betegek tv-t néztek. 

 Sok energiát emészt fel a házirend betartatása, főleg az utcáról bekerültek viselik 

nehezen, hogy nem mehetnek ki akkor és oda, ahová akarnak, főleg nem egész nap, kvázi 

éjjeli szállásnak használva a lábadozót. Több esetben előfordult, hogy ügyintézés okán 

elmentek, majd nem jönnek vissza, ezzel megszakítva gyógykezelésüket, ráadásul magukon 

„felejtik” a pizsamát is, amit állandóan pótolnunk kell emiatt. Nagy probléma még, hogy 

ittasan térnek vissza, hiszen a gyógyszeres kezelés alatt tilos az alkohol fogyasztása.  

 A statisztikából kiderül, hogy jelentős azoknak a száma, akik több hetet töltenek itt, és 

emiatt erősen hospitalizálódnak. Nehezen fogadják el, amikor az orvos elbocsátja őket, ezért 

nekik olyan helyet keresünk, ahol nem nagy a különbség a két intézmény működése között és 

elfogadható számukra.  

 Az emeleten működő lábadozó az adott időszakban szinte mindig teljes 

kihasználtságban működött, jelentős segítséget nyújtva a rászoruló hajléktalanoknak.  

 A szociális munka egyik fő célja, hogy már egy biztosabb tartósabb ellátási rendszerbe 

juttassa az ügyfeleiket. Az intézmény munkatársai igyekeznek úgy eljárni az ellátottak 

gondozása során, hogy egészségügyi állapotukat folyamatosan figyelemmel kísérik. Fontos 

cél az egészségügyi állapotukban bekövetkező javulás elérése, annak hiányában szinten 

tartása, az állapotrosszabbodás késleltetése, visszafordíthatatlan prognózis esetén a lehető 

leghosszabb ideig tartó minőségi élet biztosítása.  

Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely 

 Intézményünkben kiemelt szolgáltatásokat biztosítottunk:  elhelyezés kis létszámú  

szobákban, páros elhelyezésre is tudunk szobát kialakítani, illetve figyelünk a dolgozó és 

idősebb ügyfelek igényeire is. 

 Fontos  szempont, hogy intézményünk légköre - a körülményekhez képest 

kiegyensúlyozottnak és békésnek tekinthető, köszönhetően annak hogy figyelünk a szoba 

lakóinak életritmusára amikor kijelöljük számukra az ágyat.  

 Ügyfeleink fizikális épségének és személyi higiéniájának megóvására, megteremtésére 

irányuló szolgáltatásaink (tisztálkodás lehetősége, főzési és ételmelegítési lehetőség, mosási 

lehetőség, személyes higiéné stb.) mellett az alábbi szolgáltatásokkal segítjük ügyfeleink 

kikerülését a szociális krízishelyzetből: 
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 Egyéni esetkezelés 

 Érték-és csomagmegőrzés 

 Ügyintézés 

 Lakóink felkészítése az átmeneti elhelyezést biztosító intézmények igénybevételére 

 Lakhatási alternatívák ajánlása - Lakhatási Iroda van szoros kapcsolatunk 

 Visszailleszkedés a munka világába – munkahelykeresés, Könyves Álláskeresőt ajánljuk  

 A felvétel elsődlegesen a  menedékhelyen történik egy személyes beszélgetés után 

amelyet az intézményvezető folytat, másodlagosan pedig a FET illetve a Lakhatási Iroda ajánl 

hozzánk ügyfeleket.  

 A felvételnél alapvető szempont a munkahely vagy a munkába állás közeli időpontja. 

Vállalni kell a magasabb elhelyezési formát, akár szállón, albérletben vagy más lakhatási 

alternatívában.  

Személyes szociális munkása van minden ügyfélnek, akik a lakókkal hetente több alkalommal 

beszélnek, ügyeik intézésében segítenek ,egyéni megállapodást kötnek, melyben rögzítik az 

ellátás lehetséges időtartamát, annak hosszabbíthatóságát. A leggyakrabban az alábbi 

témakörökben történt egyéni esetkezelés: alkohol-behozatalából adódó gondok, mentális és 

egészségügyi problémákban való segítség, tisztálkodási problémák, korábban felvett és 

rendezetlen hitelek és tartozások, szabálysértésekkel kapcsolatos ügyintézések, iratpótlás, 

jogosultságok szerzése, lakhatás megoldásának intézése, időközben munka keresés és újbóli 

megtartása.  

 

A dolgozói fix helyes elhelyezésbe kerülés feltételei a következők voltak:  

- munkaszerződés 

- munkavállalásra utaló magatartás  

- együttműködési megállapodásban foglaltak betartása 

- lakó illetve szobagyűlésen való részvétel 

-  átmeneti szálló megnevezése vagy egy alternatív szálláshely megjelölése (albérlet, 

egyházi illetve alapítványi elhelyezés) 

- Házirend betartása kötelező irányelv 

- szoba illetve a közösségi helyiségek takarításában való részvétel 

- igazolt vidéki munka esetén a hely egy hétig tartva van, meghosszabbításáról a team 

dönt 

- heti minimum négy éjszakát el kell tölteni a Kőbányain  
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Az átmeneti szállókon elhelyezésre váróknak állandó helyet, szekrényt biztosítunk a 

megfelelő férőhelyre való beköltözésig. Ügyfeleink nagy része több műszakban dolgozó 

fizikai munkások, akiknek tudjuk biztosítani  akár nappali pihenést is. 

 Az esetkezelések/ folyamatosak, személyre szabottak, ügyfél központúak és 

következetesek.. A folyamatos kontrol és odafigyelés hatására az ügyfelek nagy részének 

benső késztetéssé vált, hogy tegyenek életminőségük javítása érdekében, saját jövedelmükből, 

és ne a hajléktalan ellátás különböző ingyenes szolgáltatásait (népkonyha, nappali melegedő) 

vegyék igénybe. A tartós bentlakásos intézményi életre való felkészítésben arra próbáljuk 

kapacitálni ügyfeleinket, hogy rendezzék adósságaikat, illetve, előtakarékoskodjanak annak 

érdekében, hogy a térítési díj illetve albérlet - egyéb lakhatási forma  kifizetésén felül 

maradjon elég költőpénzük. , evvel minél hamarabb visszaintegráljuk őket a társadalomba 

magasabb szintű ellátási formákon keresztül. 

Távozás  a Kőbányai 22. menedékről: 

Alföldi átmeneti szálló 4 fő 

Jelenleg is ügyfelünk még 13 fő 

Ismeretlen helyre távozott 33 fő 

Gyáli átmeneti szálló 10 fő 

Könyves éjjeli menedékhely 9 fő 

Utcára távozott 8 fő 

Börtönbe vonult 1 fő 

Külső Mester átmeneti szálló 8 fő 

Táblás átmeneti szálló 2 fő 

Dankó éjjeli menedékhely 2 fő 

Kocsis átmeneti szálló 2 fő 

Dózsa éjjeli menedékhely 3 fő 

Dózsa átmeneti szálló 3 fő 

Kórház 2 fő 

Bánya utca 1 fő 

Lábadozó 1 fő 

Vaspálya átmeneti szálló 1 fő 

Előd éjjeli menedékhely 1 fő 

Szabolcs átmeneti szálló 2 fő 

Munkásszálló- albérlet 2 fő 

Összesen 108 fő 
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 A legtöbb ügyfelünk megvárja az elhelyezést, de sajnos nagy azon ügyfelek aránya 

akik a szállóra való beköltözés előtti időpontban hagyják el intézményünket. 2015. évben 108 

ügyfelünk volt a menedéken. A lábadozós férőhely bővítés ideje alatt felére csökken a 

menedékhely férőhelye.  

 Rendszeres jövedelemmel 75 fő rendelkezett bekerüléskor. Ebből 15 rendszeres 

szociális segély, 9 nyugdíj szerű ellátás, 33 fő egyáltalán nem rendelkezett jövedelemmel, 

ezeknél az ügyfeleknél prioritást élvezett a jövedelemhez juttatás. Ebben az álláskereső iroda 

illetve a munkaügyi központ segítségét vettük igénybe. Átlagosan férfi ügyfeleink 40, 6 napot 

töltöttek intézményünkben. 38 főt tudtunk elhelyezni magasabb ellátási formába. 13 fő a 

2015ben felvettek közül jelenleg is elhelyezésre vár. A férfiak átlagéletkora 47,7 év. 

 

Páros elhelyezésben 2015-ben 20 párt tudtunk fogadni , ebből 7 pár került átmeneti szállóra, 

1 pár albérletbe, 12 pár nem várta meg a felvételét, hamarabb kiköltöztek tőlünk.  

Sajnálatosan 7 pár még az itt töltött idő alatt szakított, így elhelyezésük másként lett 

megoldva. Átlagéletkoruk 39 év volt.  

Átlagosan 55, 4 napot töltöttek intézményünkben, a legrövidebb idő az elhelyezésig 3 nap a 

leghosszabb 166 nap volt. 

Átlagéletkoruk a pároknak: 39 év. A legfiatalabb 18 éves a legidősebb 73 éves volt. 

Ügyfeleink többsége a FET-en, illetve a lakhatási irodán keresztül érkezett. 

 

Kőbányai 22. forgalma lábadozó bővítéssel együtt 2015. évben 

Hónap Hétköznap Hétvége Összesen 

Január 49  átlag 47  átlag 49  átlag 

Február 44  átlag 44  átlag 44  átlag 

Március 43  átlag 43  átlag 43  átlag 

Április 35  átlag 37  átlag 36  átlag 

Május 31  átlag 30  átlag 31  átlag 

Június 31  átlag 32  átlag 31  átlag 

Július 37  átlag 36  átlag 37  átlag 

Augusztus 35  átlag 35 átlag 35  átlag 

Szeptember 30  átlag 28  átlag 29  átlag 

Október 35  átlag 34  átlag 34  átlag 

November 40  átlag 40  átlag 40  átlag 

December 40  átlag 47  átlag 42  átlag 

Összesen    38 átlag 
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A legtöbb ügyfelünk látszik hogy a krízis időszakban volt (január-február illetve november-

december) átlagban 43 fővel. 

Szolgáltatások számokban 2015-ben 

    Mosás Fürdés Borotva Lábadozó Menedék 

Január 

Férfi 123 1241 10 878 363 

Nő 35 273 1 126 147 

össz 158 1514 11 1004 510 

Február 

Férfi 107 1083 7 799 284 

Nő 32 164 0 61 103 

össz 139 1247 7 860 387 

Március 

Férfi 90 1143 22 887 939 

Nő 27 204 0 81 123 

össz 117 1347 22 968 379 

Április 

Férfi 124 898 16 647 251 

Nő 32 185 0 80 105 

össz 156 1083 16 727 356 

Május 

Férfi 120 822 7 470 352 

Nő 21 137 0 64 73 

össz 141 959 7 534 425 

Június 

Férfi 119 752 15 431 318 

Nő 40 189 2 31 158 

össz 159 941 17 462 479 

Július 

Férfi 113 857 3 434 423 

Nő 46 283 2 88 195 

össz 159 1140 5 522 618 

Augusztus 

Férfi 117 763 53 352 411 

Nő 49 326 3 109 217 

össz 166 1089 56 461 628 

Szeptember 

Férfi 125 645 58 318 327 

Nő 51 242 5 81 161 

össz 176 887 63 400 487 

Október 

Férfi 148 818 55 358 460 

Nő 34 257 3 135 122 

össz 182 1075 58 493 582 

November 

Férfi 160 889 72 471 418 

Nő 46 308 4 189 119 

össz 206 1197 76 660 537 

December 

Férfi 192 1047 70 628 419 

Nő 45 277 3 180 97 

össz 237 1324 73 808 516 
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A szolgáltatásaink közül a mosatás legfontosabb. Háztartási mosógépünk van, amely 

gyakran hibásodik meg, ezt folyamatosan kell pótolni. 

Szakmai munkaterv – 2016. évre 

 2016-re szóló szakmai munkatervünk megfogalmazásakor igyekeztünk reálisak 

maradni. A korábban kitűzött célok fenntartása mellett most olyan gyakorlati 

feladatokra igyekeztünk koncentrálni, melyek megoldása mindennapi munkánkat és 

ügyfeleink életét teszi könnyebbé.  

 A letisztázatlan feladatok és a kettős vezetés adta problémákra- működő és 

elfogadható megoldásokat keresünk és szeretnénk ajánlani  

 Rendszeresen részt veszünk éjjeli menedékhelyek és utcai gondozó szolgálatok 

szakmai fórumán, ahol képviseljük magunkat és érdekeinket 

 A Lábadozó működése erősen egészségügyi szempontok alapján működik a felvételtől 

kezdve a kikerülésig. Szeretnénk, ha ez változna és nagyobb részben szociális 

intézményként és szemlélettel működne a jelenleginél. Alapvetően már az ügyfél 

felvételnél is szeretném ha jelen lenének a szociális munkások, megkönnyítve a 

döntéseket és segítséget is adva 

  A duál vezetés adta anomáliák ellenére is szeretném tovább erősíteni a működő 

kommunikációt az egészségügyi részleg vezetőjével és a munkatársakkal 

 A hajléktalanok között egyre több az idős, dementálódott és beteg ember. Az ő 

elhelyezésüket  megrendült egészségi állapotuk, jövedelmi helyzetük, életkoruk is 

megnehezíti. Terveink között szerepel egy olyan ún. szenior szoba kialakítása, ahol az 

idős emberek kivárhatják az egyéni szükségleteiknek megfelelő elhelyezést, így 

szabadítva fel a lábadozós férőhelyeket, viszont az egészségügyi szolgáltatások 

közelsége lehetővé teszi egészségi állapotuk folyamatos nyomon követését. Úgy 

gondoljuk, hogy a hely specialitása éppen  abban rejlik, hogy az éjjeli menedékhely 

és a lábadozó együttműködése révén megtaláljuk a valóban megfelelő elhelyezési 

formát az ügyfeleinknek, és ne aktív lábadozós férőhelyet foglaljanak el a várakozás 

idejére. Ugyanakkor adva legyen a 24 órás tartózkodási lehetőség, amely elősegíti az 

adekvát szociális munkát.  

 Szeretnénk fejleszteni a technikai infrastruktúrát- mosó és szárítógép, számítógép, 

nyomtató beüzemelése szükséges 

 Tervezem a páros elhelyezésre alkalmas plusz szoba kialakítását a meglévőek mellé  

 A meglévő dokumentációs rendszer megerősítése amennyiben szükséges, annak 

módosítása  
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Budapest 2016. február 07.   

        Készítette: 

      Hartinger Edit szociális munkás 

      Huszár Marietta szociális munkás 

      Bordács Eszter szociális munkás 

      Legendi Mónika szociális munkás 

      Kvasnika Ágnes szociális asszisztens 

              Ekker Éva ellátási egységvezető- szociális munkás 
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