
 

Beszámoló 

“Innovatív kommunikációs technikák a hajléktalansággal kapcsolatban” 

- Workshop a 2016. brüsszeli FEANTSA POLICY CONFERENCE programjában 

 

Bevezető - Mi volt a konferencia célja? 

Ahogy konferencia hivatalos honlapján felvezetik, 2010-ben az EU belga soros elnöksége Európai 

konszenzus konferenciát szervezett a Feantsával és az Európai Bizottsággal közösen a hajléktalanság 

kezelésével kapcsolatban. A cél akkor az volt, hogy összehívják a jelentős európai döntéshozókat és 

szakértőket, hogy a hajléktalansággal kapcsolatos európai szintű kérdésekről egyeztessenek. A 

kialakuló közös álláspont (Az Európai konszenzus) alapot teremt a hajléktalanság elleni összehangolt, 

közös küzdelemre. Az akkori találkozó végére a szervezőbizottság professzor Frank Vandenbroucke 

vezetésével a következő 6 kérdés válaszát fogalmazta meg: 

1. Mit jelent a hajléktalanság? 

2. Vajon reális cél-e a hajléktalanság felszámolása? 

3. Vajon a lakhatás központú (housing-led) megközelítések lehetnek a legmegfelelőbbek a hajléktalanság felszámolására, és 

megelőzésére? 

4. Hogyan biztosítható a hajléktalan emberek érdemi részvétele a hajléktalansággal kapcsolatos politikák és döntések 

megalkotásában? 

5. Milyen mértékben kell, hogy az ügyfelek jogállásuktól, és állampolgárságuktól függetlenül hozzáférhessenek az európai 

hajléktalanellátások szolgáltatásaihoz? 

6. Milyen elemei legyenek az EU hajléktalanság-elleni stratégiájának? 

Az idei konferencia szervezőit az vezette, hogy hisznek a 2010-es kérdések relevanciájában, és abban, 

hogy nem veszett el az európai szinten egyre aggasztóbban növekvő hajléktalanság 

visszaszorításának reménye sem. Ehhez azonban szükséges a fenti kérdések újragondolása, és az új 

kihívások számbavétele is. 

A fő kérdés, hogy mit lehet tenni a változó körülmények, a gazdasági nyomás, és az Európa-szerte 

növekvő szegénység mellett a hajléktalanság visszaszorításáért. Ez a kérdés hívta össze a 2016-os 

Feantsa-konferenciát, amin 300 hajléktalansággal foglalkozó szakértő, tapasztalati szakértő gyűlt 

össze Európából, és Európán kívülről is, hogy a fenti 6 kérdésről az elmúlt évek tapasztalatainak 

fényében beszéljenek. 

 

Beszámoló – Communication and homelessness workshop 

A 2 napos konferencia programjában az európai szintű kérdések megvitatása során az egyik fő cél a 

Housing First szemlélet helyének megtalálása volt a hajléktalanság elleni európai küzdelemben. Így 

a konferencia idejének jelentős része a Housing First szemlélettel kapcsolatos témáknak volt 

szentelve, mind a plenáris üléseken, mind a workshopokon. A plenáris üléseken napirenden volt az 

egyes résztvevő államok housing first programjainak megismerése, és az ezekkel kapcsolatos 

tapasztalatcsere, míg a kisebb workshopokon egyes jó gyakorlatokat, innovatív technikákat lehetett 



 

megismerni, illetve a hajléktalansággal kapcsolatos össz-európai problémákat, kihívásokat 

megvitatni. Sajnos az elmondható, hogy a Kelet- és Közép-Európai szempontok mind a plenáris 

üléseken, mind a workshopokon kevéssé tudtak érvényesülni. Ez amiatt is így volt, mert a plenáris 

témái az államilag támogatott housing first programok voltak elsősorban, míg például 

Magyarországon, vagy Lengyelországban, de jellemzően más környező országokban is, ilyen 

programokat elsősorban civil szervezetek valósítanak meg. A workshopokon, a jó gyakorlatok terén 

azonban azt gondolom, hogy ennek ellenére is kaphattak volna teret a hajléktalansággal kapcsolatos, 

akár specifikusan Kelet-Európai problémák, akár olyan szempontok a felkészülés során, amik 

megkönnyítik a párbeszédet a különböző politikai és gazdasági környezetből érkező résztvevők 

között. 

Most egy, a hajléktalansággal kapcsolatos kommunikáció megújításáról szóló workshopról számolok 

be, amelyet a Skóciában és Észak-írországban működő Simon Community tagjai tartottak 

Communications and homelessness címen június 9.-én. 

A workshop 2 részből állt. Először a szervezet bemutatta a munkáját, és a SIMON applikációt. A 

program neve egy mozaikszó, amely a szervezet nevét adja ki, feloldása Support In My Own 

Neighbourhood. A működéséről a következő rövid videóban láthatunk szemelvényeket: 

https://www.youtube.com/watch?v=ONs6X0LLo4U 

Az applikáció célja, a fejlesztést irányító szociális szakemberek szerint az volt, hogy megmutassák 

az embereknek: a hajléktalansággal foglalkozni nem elsősorban szakfeladat, hanem mindenki dolga. 

Ezt nem csak tanácsolni akarták az embereknek, hanem egy eszközt is szerettek volna adni hozzá, 

így született meg a SIMON mobilapplikáció. 

A programot használók különböző funkciókkal segíthetnek hajléktalan embereknek, vagy ők maguk 

is könnyen eligazodhatnak benne segítségkérőként. Akár telefonon, akár interneten keresztül elérhető 

információs és segélyhívó rendszert építettek ki, amiben bárki információt kérhet a saját maga, vagy 

más számára, vagy megjelölhetik a segítségre szoruló ügyfél helyét is, a veszélyhelyzetekben 

segítségére siető szociális szolgáltató számára. 

A rendszer elérhetővé tesz a felhasználók számára egy, térképen vizualizált adatbázist a közelben 

elérhető szállásokról, étkezési, vagy éppen közlekedési lehetőségekről, egészségügyi intézményekről, 

és sok más olyan szolgáltatásról, amire az utcán alvóknak szükségük lehet. Az adatbázisokban a 

SIMON nemcsak a Simon Community által kínált lehetőségeket listázza, és az applikáció tervezése 

során arra is gondot fordítottak, hogy mások is hozzáadhassanak új lehetőségeket az adatbázisokhoz. 

Emellett a rendszerben van egy, a budapesti diszpécserszolgálathoz hasnonlóan működő funkció is, 

amellyel a felhasználó azonnali szociális munkás segítséget kérhet veszélyben lévő hajléktalan 

emberek számára. Ez az egyik legsikeresebbnek ítélt funkció. 

A Simon Community azokban az országrészekben, ahol működik, az egyik legnagyobb szolgáltató. 

Az applikáció sikeréhez szükség volt arra, hogy elég nagy ellátási területen működjenek, illetve a 

hatékonyság növelése érdekében eredetileg úgy tervezték, hogy több más szolgáltatóval 

összefogásban fogják majd működtetni az applikációt és a kapcsolódó szolgáltatásokat, azonban 

ennek a megszervezése még várat magára. A beszámoló szerint ebben eddig némi nehézséget okozott 

az erős branding is, nem mindenki kapcsolódott volna be szívesen egy olyan rendszerbe partnerként, 



 

ami egy már létező szolgáltató nevét viseli, ezért a koncepció sikere érdekében a fejlesztők és a Simon 

Community munkatársai már az applikáció nevének megváltoztatásán is gondolkodnak. 

Közben az applikáció népszerűsítéséhez marketingkampányban is gondolkodnak, a cél, hogy az 

okostelefonos öntevékeny segítségnyújtási lehetőség visszahozza az emberek felelősségérzetét a 

hajléktalan embertársaik iránt. 

A workshop második felében az egyes résztvevő országokból érkezők megosztották egymással a 

tapasztalataikat a hasonló innovatív kommunikációs- és segítségnyújtási lehetőségekkel 

kapcsolatban. A Kelet-Európai országok résztvevői közül többen egyetértettek abban, hogy a gps-es 

helymeghatározás ijesztő lehetőség lehet egy utcán alvó hajléktalan személynek, de az applikációt, 

vagy hasonlót érdemes lenne kifejleszteni más országokban is. 

 

Készítette: Kovács Veronika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


