Révészek
A

BMSZKI

dolgozóinak

lapja

2006. február – IV. évfolyam 1. szám

A lélek rezdülései

Ez + A z
„Noha nem minden szakember tartja a tagadást az addikciók
alapvető mechanizmusának, mégis ez a kategória tűnik egy olyan
értelmező keretnek, amely nemcsak a szenvedélybetegről szóló
adatok ésszerű elrendezését teszi lehetővé, de a terápia irányát s
haladását is világosan megmutatja.
Miután a tagadás széltében-hosszában áthatja a beteg körüli
szűkebb és tágabb környezetet, a kezelésnek is átfogónak, többféle módszert-technikát egyszerre alkalmazónak kell lennie. A
páciens egyénre szabott, de több dimenziós és szükségképpen közösségben folyó terápiája mellett fontos a család támogatása, valamint a munkahely érzékenységének a felkeltése a szerencsejátékot űző dolgozói segítése iránt. Lényeges továbbá a társadalom
informálása a probléma reális súlyáról, az állam által támogatott
vagy tolerált szerencsejátékok következményeiről és a kívánatos
politikai lépésekről. Ezen felül szükség van a családvédő szolgálatok, a fiatalok nevelésében érintett intézmények és a büntetőbűnmegelőző szervezetek dolgozóinak speciális képzésére, hogy
segíteni tudjanak talpra állni a beteges mértékben játszóknak.”
Horváth Szilveszter írása – 6. oldal

In Medias Res

E havi számunkat Magyar Tibor festőművész képei díszítik.

„A szociális munka szupervízió középpontjában az esetkezelésnek kell lennie, függetlenül attól, hogy egyéni vagy csoportos szupervíziós formában történik. Optimális esetben meg kellene adni
a választás szabadságát a szociális munkásnak, hogy a számára
megfelelő szupervíziós formát választhassa. Az egyéni szupervízió nagyobb teret tud adni a segítés személyes mozzanatainak az
átlátására, a segítőt mozgató tényezők, a segítő érzelmi/indulati
reakcióinak a személyes élettörténettel való összefüggéseinek a
megértésére, mélyebb támogatást tud nyújtani a segítő személynek. A csoportos szupervízió lehetőséget ad arra, hogy felismerje
a segítő, hogy nem csak őt foglalkoztatják bizonyos dilemmák,
továbbá megoldási mintákat is mutathat, hogy a számára kérdéses helyzeteket mások hogyan oldják meg. A csoportos szupervízió biztosítja azt, hogy a teamek közös értékrendet alakítsanak ki,
egyeztessék megoldásaikat, egymáshoz kapcsolódó segítő eljárásokat tudjanak komplex módon kialakítani. A csoportos szupervízió a kölcsönös támogatás, elfogadás, megerősítés színtereként
tud működni egy team életében.”
Két cikk a szupervízióról: Szabó Havaska Réka dolgozata és
Vida Judith, Németh Lászlóval készült interjúja – 18 oldal
„Kétszintes házak közt egy szűk utcácskában található a szürke épület,
melynek külső borítása lemezkonténerekre emlékeztet, mint egy építkezés mellett felépített munkásszálló.
A szűk udvarról nyíló két garázs (talán a szolgálati autóknak) sem javít a
helyzeten. Ám amikor belépünk…
Egy precízen felépített és áttekinthetően működő munkaügyi központ...
(...) Franciaország fővárosa négy
nagy kerületre (phülére) van osztva.
Ezekben a partíciókban összesen huszonhét munkaügyi központ működik s szolgálja ki az ügyfélkört. Ez a
több mint kéttucat iroda specializálódott a különböző problémákra...”
Párizsi tapasztalatcsere az EQUAL
program keretében: Nagy István
és Lovász Anna Mária beszámolói
– 14-15. oldal
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JELENJ MEG!
Ha éppen mostanában írtatok egy jó dolgozatot, vagy a táskátok alján foszladozik egy, esetleg egy
régen elfelejtett alkönyvtár ma már ismeretlen nevű fájljában eszik az elektromos szúvak, kerítsétek
elő és keressetek meg vele!
Rovatvezetők: Bércesi Ildikó és Breitner Péter
Módszertan

Kedves Kollégák!
Mi lenne, ha a hosszú diáksörözések világmegváltó elmélkedései irányítanák a világot? Na jó,
vegyünk vissza egy kicsit: a szociális ellátórendszert. Igazságosság? Összeomlás? Egyenlőség?
Irrealitás? Nem tudjuk, és nem is fogjuk megtudni. Azt viszont tudjuk, hogy mekkora kár azért
a sok kérészéletű gondolatért, ami ilyenkor a levegőbe vész. De hiába, azokat már nem tudjuk
megfogni. Mindez túl esetleges, túl rendezetlen és túl illékony.
Vannak viszont jó dolgozatok!
Éppen ezért úgy döntöttünk, hogy elindítunk egy új rovatot: Jelenj meg! címmel, amelyben
jól sikerült dolgozatokat fogunk közzé tenni. Minden közép-, vagy felsőfokú szociális képzésben
született írásművet szívesen fogadunk, csak egy szempontunk van: jó legyen.
Szóval, ha éppen mostanában írtatok egy jó dolgozatot, vagy a táskátok alján foszladozik egy, esetleg egy régen elfelejtett alkönyvtár ma már ismeretlen nevű fájljában eszik az
elektromos szúvak, kerítsétek elő és keressétek meg vele Bércesi Ildi, vagy Breitner Péter
rovatvezetőket.

„Ezek a mai fiatalok…” - megfigyelés
Elsőként Földi Júlia „Ezek a mai fiatalok...” című dolgozatát ajánljuk a
figyelmetekbe.
A szerző az anyaotthonban dolgozik, a dolgozatot pedig a BMSZKI
(belső) szociális asszisztens-képzésének Empirikus módszerek c. tantárgya keretében írta. A feladat egy
szabadon választott helyszínű, ám
módszeres (olyan értelemben is, hogy
módszertani szempontokkal és követelményekkel körülbástyázott) megfigyelés és annak leírása volt.
Helyszín: kávézó
Időpont: 2005. 02. 23. szerda, 14 óra
A kávézó egy piac területén található.
Azért választottam ezt a helyszínt a
megfigyeléshez, mert itt sok ember
megfordul, a vendégköre változatos,
és „mindig történik valami”. A szerdai nap piacnap, így a kávézó forgalma is nagyobb. Azért jöttem kora
délután, mert ilyenkor van vége a piacnak, sok vásárló és eladó betér. A
középiskolások is ilyenkor, a tanítás
végén érkeznek.

A kávézó modern, barátságos.
Alapterülete kicsi (kb. 50 m2). Ahogy
az üvegajtón belépünk, jobbra a kiszolgálópult van, balra a falra szerelt
asztalok, 4 - 4 kockás, kárpitos, fém
székkel. A pult előtt 5 ugyanilyen
szék várja a vendégeket.
A helységet a barna szín uralja, a
berendezési tárgyak – a székek kivételével – fából készültek. A bárpult
mögött egy nagy ablakon kilátni a
piac csarnokába. Az ablak előtt négy
hosszú üvegpolcon sorakoznak a röviditalos üvegek. Az ablak mellett
jobbra egy fa polcon cigaretták vannak. Mellette egy kisebb polcon szépen elrendezve többféle tea – itt biztosan mindenki talál kedvére valót.
Az ablak alatt derékmagasságban egy
polc fut végig, ezen vannak a tiszta
poharak, a polc végén áll a pénztárgép. A polc alatt vannak a hűtőszekrények. Balra van a mosogatógép, felette egy fa ajtajú beépített szekrény.
A bárpult L alakú, hosszabb „szára” párhuzamos az ablakkal. Rövidebb végén áll a kávéfőzőgép, mellette két sörcsap. A sörcsapok mellett
van a beépített pohármosó.

A bárpulton három mécses ég, és
néhány (mai) napilapot is odakészítettek az unatkozó vendégek számára.
A falakat fehérre festették. A helység végében fehér ajtó mögött van a
férfi és a női toalett, amelyek nagyon
tiszták és kulturáltak. Az ajtó mellett
a falon a fogasok nem is látszanak a
felakasztott kabátoktól.
A bejárattól balra, a sarokban két
játékgép villog.
A padlót márványmintás, barna árnyalatú járólapokkal borították.
A mennyezeten egy nagy ventillátor pörög, de valószínűleg van valamilyen szellőztetőrendszer is, mert
egyáltalán nincs füst. A plafonon helyezték el a beépített spotlámpákat is,
melyek jól megvilágítják a kávézót.
A fűtést az asztalok alá szerelt lapradiátorokkal oldották meg.
A kávézó reggel fél hétkor nyit, az
első vendégek a piaci árusok, ők általában kávét kérnek, ilyenkor télen
gyakran egy-egy felest is megisznak
„melegítőnek”.Délelőtt a piacon vásárló emberek járnak be, megpihen-
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nek vásárlás közben, vagy utána.
Kora délután, ha vége az iskolának,
a közeli középiskolából ide járnak a
diákok, forró kakaót isznak, teáznak,
megvitatják a nap eseményeit. Este a
környékbeli fiatalok veszik birtokba
a kávézót, ők általában söröznek, beszélgetnek, a játékgépeken játszanak.
Hétköznapokon este tíz óráig tartanak nyitva. Hétvégén esténként baráti társaságok „buliznak”, születésnapot, névnapot ünnepelnek, ilyenkor
tovább tartanak nyitva.

14 órakor érkeztem a kávézóba. Kértem egy kávét, és leültem a legbelső
asztalhoz a sarokba, gondolván, hogy
innen tudom legjobban megfigyelni
a terepet, mert innen mindent látok.
Érkezésem előtt nem lehetett túl nagy
forgalom, mert a piac zárása előtt a
vásárlók már sietnek, hogy még meg
tudják venni a szükséges dolgokat, az
árusok pedig kezdenek pakolni.
A pult mögött áll a középkorú kiszolgáló, sötét nadrágban és fehér
ingben. Mindenki Pali úrnak szólítja.
Az első asztalnál két tizenhat év
körüli lány üldögél. Öltözékük szinte
teljesen egyforma, sötétkék, bő szárú
farmernadrágot, rózsaszín, köldökig
érő pólót, fehér magassarkú csizmát
viselnek. Az egyiknek hosszú, szőke
haja van, színes csíkokat (rózsaszín
és kék) festetett bele. Kék szemét
erősen kifestette, pirosítót és rózsa-
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szín rúzst használt. Sminkjét gyakran
ellenőrzi egy kis tükörben. A másik
lány haja fekete, egészen rövid, egy
tincset növesztett meg a halántékán,
amin rózsaszín masni díszeleg. Szemét barátnőjéhez hasonlóan festette
ki, de ő rúzst nem használt. Mindketten feltűnő, nagy ékszereket viselnek.
A lányok előtt habos kakaó, összedugják a fejüket, sutyorognak, egy
füzetet nézegetnek, fel-felnevetnek.
A pult előtt két férfi üldögél, egyegy söröskorsó áll előttük. Szemmel
láthatóan a piaci vásárlás fáradalmait pihenik ki, erre utal lábuknál a
tömött szatyor. Az egyik férfi ötven év körüli, feltűnően magas.
Ruházata átlagos ( kék farmer,
szürke pulóver), rendezett. Lábán
fekete hótaposó csizma. Haja rövid, őszülő. Szakállt, bajuszt visel.
Ahogy jobban megnézem, a bal
arcán régi sebhely van, talán ezt
igyekszik leplezni a szakállával.
Amikor nevet, észreveszem, hogy
feltűnően szépek a fogai.
Társa fiatalabb, átlagos termetű. Barna szabadidőruhát és edzőcipőt visel, fekete tolldzsekijét a
széke támlájára akasztotta. Haja
félhosszú, hátul egy gumival öszszefogva. Arca kerek, pirospozsgás, valahogy az egész ember vidám benyomást kelt. A két férfin
látszik, hogy ismerik egymást, barátok. Azon nevetgélnek, hogy az aszszonyok elküldték őket vásárolni, és
ők beültek sörözni.
A lányok előveszik a pénztárcájukat, és számolgatják a pénzüket. Az
az érzésem, hogy Pali úrról is beszélnek, mert többször ránéznek, és kuncognak. Egyre gyakrabban tekintgetnek az ajtó felé, mint akik várnak
valakit.
Nyílik az ajtó. A lányok odakapják a fejüket, de nem az érkezett, akit
várnak, arcukon látszik a csalódás.
Harsány köszönéssel egy nagydarab férfi lép be. Öltözéke alapján a piacon dolgozik, talán hentes.
Síoverallt visel, fején fekete kötött
sapka, lábán hótaposó csizma. Azért
gondolom, hogy hentes, mert a derekára fehér kötényt kötött. Odamegy
a pulthoz, kezet fog a két férfival,
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Pali úr kérés nélkül elé tesz egy fröcscsöt. Ezek szerint törzsvendég, már
ismerik az ízlését. A férfiak tovább
beszélgetnek, mindegyik kezében cigaretta.
Egy idős hölgy nyit be, forró teát
kér, látszik, hogy nagyon fázik. Öltözéke tiszta, de kopott, lábán kitaposott félcipő. Fején megviselt, ómódi
kalap.
A két lány feláll, és átvonul a helységen. Menet közben mindketten bezsebelik a férfiak elismerő pillantásait. Az idős hölgy félhangosan közli a
véleményét a mai fiatalokról, szerinte
a lányoknak otthon, a tűzhely mellett
lenne a helyük. A lányok összevigyorognak és bemennek a mellékhelységbe, nevetésük kihallatszik.
A néni megkapja a teát, iszogatja,
és közben folytatja monológját – bezzeg az ő idejében… A hentes és Pali
úr megértően összemosolyognak.
A lányok visszatérnek az asztalukhoz. Tovább beszélgetnek, de már
türelmetlennek tűnnek, minden ajtónyitásra felkapják a fejüket. A fekete
hajú egyre gyakrabban pillant a karórájára.
Egy fiatalember érkezik, tetőtőltalpig fekete bőrbe öltözve. Kezében
feltűnő, tűzpiros bukósisak. Motoros
csizmát visel, fekete bőrnadrágot, rövid, vastag bőrdzsekit, kezén hosszú
szárú bőrkesztyű. Vállig érő barna
haját fejpánttal fogta hátra. Bal fülében több kerek fülbevaló lóg, szemöldökében piercing. Kis bajuszt és
kecskeszakállat visel.
A lányok felélénkülnek, kihúzzák
magukat, szinte kivirulnak.
A fiatalember egy pillantással felméri a terepet, észreveszi a két lányt,
int nekik, majd a pulthoz lép, egy
korsó sört kér. Amíg vár a sörre, háttal áll a lányoknak, akik izgatottan
fészkelődnek, bökdösik egymást. A
szőke még egy gyors pillantást vet a
tükörbe, a fekete gyorsan végigsimít
rövid frizuráján, majd a pólóját igazgatja. A két kakaósbögrét az asztal
szélére tolják, mintha nem is ők itták
volna…
A fiatalember megkapja a sört,
odasétál a lányok asztalához, mindkét
lányt puszival üdvözli. A bukósisakot

az asztal közepére teszi, az egyik szé- csak fényképet, hanem videofilmet is selkedésük hogyan változott. A fiú
ket megfordítja, és lovaglóülésben lehet vele felvenni. A lányok „hűha”, érkezése előtt őket kellett csodálni, a
rádobja magát. Csak most veszi le a „király”, „penge” felkiáltásokkal há- fiú érkezése után ők váltak csodálókesztyűt, feltűnően összecsapkodja, lálják meg a bemutatót.
vá. A változás egyértelműen a fiatalés az asztalra dobja. A lányok minTermészetesen az idős néninek is embernek szólt, szemmel láthatóan
den mozdulatát elbűvölve figyelik. van hozzáfűznivalója, szerinte az ér- el akarták őt bűvölni. Mikor rágyújA feketehajú felpróbálja a bukósisa- telmetlen ketyerék helyett normális tottak, bizonyítani akarták, hogy ők
kot, ahogy leveszi, a szőke is a fejére ruhát kéne vásárolniuk a fiataloknak. már felnőttek, megfelelő partnerei
teszi.
Megint nincs reakció, a néni elhall- a fiatalembernek. A fiatalember önAz idős hölgy végigméri a fiata- gat.
maga nagyszerűségének tudatában
lokat, hangosan közli, hogy az ő ideA fiatalember felpattan, telefonját feltűnően, és szerintem nagyképűen
jében az „ilyen alakokat” ketrecben és cigarettáját zsebre vágja, a pulthoz viselkedett, a lányok rajongását mamutogatták. Harciasan megigazítja a lép és megkérdezi Pali urat, meny- gától értetődően fogadta.
fején a kalapot, várja a fiatalok reak- nyivel tartozik. Fizet, látványosan
Az idős hölgy provokálta a fiatacióját, de azok nem szólnak vissza.
felrángatja a bőrkesztyűt, köszön a lokat, meglepődtem, hogy nem szólA fiú iszik a söréből, majd a zsebé- lányoknak, fogja a bukósisakot, az tak vissza neki.
be nyúl, kitesz az asztalra egy doboz ajtóból még visszaszól, hogy „akkor
cigarettát, és odaveti a lányoknak: este”, és távozik.
A kávém elfogyott, indulok haza.
„gyújtsatok, ha akartok!” Most láA lányok kérnek még egy-egy ka- Amikor fizetek, nyílik az ajtó, hantom, hogy mindkét kezén 3-3 ezüst kaót, és izgatottan tárgyalják az ese- gos diákcsoport érkezik. Úgy látszik
gyűrű van, mindegyik nagy, az egyik ményeket.
vége a tanításnak, a kávézó lassan
messziről is jól láthatóan egy halálfeAz idős hölgy félhangosan kom- megtelik.
jet ábrázol. A két lány elvesz egy-egy mentálja a huligán távozását, a mai
cigarettát (érdekes, eddig nem láttam fiatalság gyengéit ecseteli – kevés siFöldi Júlia
őket dohányozni!). A fiatalember újra kerrel, ismét senki sem válaszol.
Anyaotthon
a zsebébe nyúl, és – a már megszoÉrdekes volt megfigyelni, hogy
kott laza mozdulattal – egy benzines a lányok hogyan viselkedtek a fiaöngyújtót dob az asztalra. A szőke talember érkezése előtt és után, vilány felkapja, meggyújtja, tüzet ad a barátnőjének
is. Mozdulataikon látszik,
Figyelem!!!
IMR
hogy nem dohányoznak, a
fekete nem szívja le a füs- A 2005. december 30-i Fővárosi Közlönyben megjelent a BMSZKI intézményi térítési dítöt, a szőke az első slukk jainak változása. A térítési díjak intézményenként az alábbiak szerint módosultak:
után elfintorodik, de hősiTérítési díj
Térítési díj
BMSZKI átmeneti szállás
Férőhelyszám
esen szívja tovább.
Ft/hónap
Ft/nap
Az idős hölgy ezt sem
Dózsa Átmeneti szállás
326
7200
240
hagyja szó nélkül, a do1134, Dózsa György út 152.
hányzás ártalmairól szó72
3600
120
nokol, de senki nem fi- Alföldi Átmeneti szállás
1083,
Alföldi
u.
6-8.
gyel rá.
129
5500
183
A lányok valamit mesél- Külső Mester Átmeneti szállás
nek a fiúnak, de ő hirtelen 1097, Külső mester u. 84.
a zsebéhez kap, és hangos Bánya Átmeneti szállás
64
4000
133
„ki a franc az?” kérdéssel 1105, Bánya u. 37.
előveszi a mobiltelefon- „Váltó-ház”
66
5500
183
ját. Harsány beszélgetést 1105, Vaspálya u. 56.
folytat valakivel, minKálvária Átmeneti szállás
48
6000
200
denki értesül róla, hogy a
1086, Kálvária u. 23
Jani nem normális, és 300
150
6600
220
ezer forintért valami „tök- Kocsis Átmeneti szállás
re megéri”, mert „nagyon Kocsis u. 26
14
1500
50
penge”. A beszélgetés Krízis Anya-gyermek Átmeneti
végeztével a lányok meg- szállás
csodálják a mobiltelefont, 1134, Dózsa György út 152.
a fiú mutogatja, hogy nem Krízis Anya-gyermek lakások
12
1500
50
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EZ+AZ
EZ egy lehetőség arra, hogy leírd a gondolataidat, véleményedet munkádról, tapasztalataidról,
érdekes és hasznos hírekről.
AZtán meglátjuk.
Rovatvezető: Dávid Zoltán
Váltó-Ház

A tagadás főbb formái a játékbeteg esetében
Részletek Fekete Péter Szerencsejáték életre Halálra című könyvéből
A tagadás főbb formái a játékbeteg
esetében:
1. Egyszerű tagadás:
Ebben az esetben kereken elutasítja
azt az állítást, hogy neki bármiféle,
akár szerencsejátékkal kapcsolatos,
akár attól független gondjai lennének. „Megoldom én a gondjaimat!”
– mondja elutasítóan a páciens.
2. Kicsinyítés:
Elismeri ugyan a probléma létezését,
ám ezeknek nem tulajdonít nagyobb
jelentőséget, s azt sem fogadja el,
hogy gondjai szükségképpen a játékszenvedélyével függnek össze. „Aki
igazán betege a játéknak, az többet
játszik, s többet veszít, mint én!”
– állítja.
3. Vádlás:
Elismeri, hogy jelentős nehézségei
vannak, de bármi mást hajlandó ezért
felelőssé tenni és vádolni, csak a szerencsejátékot nem. „Ha szeretnél engem...” – hibáztatja pl. a házastársát,
elhárítva ezzel magától a felelősséget.
4. Racionalizálás:
Elismeri, hogy sokat játszik, s ebből
problémái is adódnak, de erre különféle mentségeket, kifogásokat, alibiket keres. „Legközelebb majd jobban
csinálom!” – csapja be magát s másokat.
5. Intellektualizálás:
Elismeri a problémáit, s azt is, hogy
sokat játszik, de a gondok átélése helyett inkább csak elméletileg foglalkozik a kérdéssel. „Mi is az a kóros
játékszenvedély egyáltalán?” „Létezik-e ilyen?” „Lehet-e definiálni
voltaképpen?” „Megnevezhető-e az
ok” stb. felvetésekkel, és „igen, de...”
fordulatokkal zárkózik el attól, hogy
érzelmileg is megérintse őt a gond.
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Kérdéseivel és beszédmódjával kiválasztja azt a töredékes, csak az egyes
részletekre koncentráló látásmódot,
ahogy ő látni szeretné a dolgokat.
6. Elterelés:
A játékszenvedély és annak a következményei helyett valami más tárgyra próbálja terelni a figyelmet. „Az az
én igazi bajom, hogy...” mondhatja,
egy másik problémát állítva a beszélgetés fókuszába.
7. Ellenségesség:
A játékszenvedély és következményeinek bármiféle összefüggésben
történő említése esetén nagyon ingerültté, dühössé és támadóvá válik.
Elég ehhez csak kiejteni a „játék”,
„tét” stb. szavakat.
A tagadó hozzátartozó esetében is
nyomon követhető a tagadás előbb
említett hét formája. Egy család életében természetesen nemcsak a szerencsejáték szerepét lehet tagadni,
hanem sok más dolgot, így például
az életciklusok szükségességét, az
új fejlődési szakasz kihívásait is.
Ám azokban a családokban, ahol az
egyik tag szerencsejátékos, rendszerint éppen ennek a tagadása a fejlődést akadályozó, elsődleges gond.
(Szándékosan nem fogalmazok úgy,
hogy szerencsejátékban „szenved”,
mert ez a megfogalmazás elkendőzi
azt a tényt, hogy a páciens, ahogy a
másféle szenvedélybeteg is, az adott
magatartása következtében kapja
meg ezt a kórt.)
A hozzátartozók közül a házastárs
tagadását egy háromszögű mechanizmus is fokozza. Amint ez a családterápia gondolatköréből jól ismert, a
páros kapcsolatok (értsd: kétszemélyes) nagyon ingatagok, labilisak.
Megerősödésüket gyakran egy har-
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madik stabilizáló tényező teszi lehetővé. A bevont harmadik komponens
védi a párt attól, hogy a konfliktusai a
felszínre törjenek és kiszélesedjenek,
s így tönkretegyék a viszonyt. Ez a
harmadik tényező adott esetben lehet
a szerencsejáték. Csakhogy a játékos
szenvedélybetegségének kifejlődésével egy döntő súlypont-áthelyeződés
következik be. Amíg eleinte az alapvető kapcsolat a pár két tagja között
húzódott, addig a későbbiekben egyre
inkább a játékos-játék viszonya válik
lényegessé.
Ahogy a játékos-játék kapcsolat
és a játszás negatív következményei
egyre nyilvánvalóbbakká válnak, a
kapcsolat (mármint a játékkal való
kapcsolat!) megőrzése érdekében
mind jobban szükség van egy stabilizáló harmadikra. Ekkor már nem
más, mint maga a házastárs tölti be
a kiegyensúlyozó harmadik szerepét.
Mindez akkor válik nyilvánvalóvá,
amikor a házastárs képessé válik az
elhatárolódásra, a háttérbe húzódásra. Ezzel ugyanis sokkal láthatóbbá
válik a játékos-játék viszonyának súlyos, de elhárított konfliktusa.
A szerencsejátékot űzők hozzátartozói is gyakran folyamodnak a
perceptív (a tagadás egyszerű formája) elhárításhoz: „A mi családunkban
nincs ilyen probléma!”; a minimalizáláshoz (kicsinyítés): „Elég erő van
a mi családunkban, hogy megoldjuk
ezt!”; az externalizáláshoz (külső
okok keresése): „A munkanélküliség,
a kormány, a szegénység stb. az oka”;
vagy esetleg saját magukat vádolják a
családtag játéka miatt. Racionalizálva
is elháríthatnak: „Rossz társaságba
keveredett!”; de intellektualizálva is
tagadhatnak: apró különbségek keresése, melyen nem illenek rá egy „iga-

zi” szerencsejátékosra; fordulhatnak
az eltereléshez: „A mi családunkban
egészen más a valódi probléma” és a
hosztilitáshoz (szinte kikel magából,
mint aki nagyon meg van sértve):
„Hogy képzeli?!”
A munkahely tagadásának egyszerű formája az, amikor a vezetők
egyszerűen elzárkóznak a probléma tudomásulvétele elől, azt állítva,
hogy ez teljesen a privát szférába tartozó kérdés. „A munkáját ellátja, nem
ránk tartozik, hogy mit csinál a szabad idejében!” – mondhatják, hozzátéve, hogy „Végül is a munkahelyi
kasszához, a kávépénzhez nem nyúl
hozzá!”. A kicsinyítés példája az a
hozzáállás, hogy „Tudunk róla, hogy
kölcsönkér, és eljátssza azt is, de mi
ebbe nem szólhatunk bele, egyébként
sem a munkahely dolga ezt megoldani, vannak fontosabb dolgaink is!”
A „Ki tudná ezt – pl. a nehéz munkahelyi helyzetet – játék nélkül elviselni?” „Nincs akaratereje!”; „Nehéz
gyerekkora volt!” – ez már a racionalizáló tagadási-elhárító mechanizmus
gyakori munkahelyi megjelenési formája.
A „Jó, de ki lesz a felelős a megbélyegzésért, ha kiderül, hogy téves a játékszenvedély-diagnózis?”–
kérdés mintázhatja a munkahely
intellektualizáló hozzáállását. Másfelől arra is lehet hivatkozni, hogy pl.
az alkoholisták esetében előfordulhat
másnaposság vagy munkahelyi ittasság, amellyel szemben tényleg el kell
járni, de a játékos esetében nincsenek
ilyen fellépést indokló tünetek.
Az elterelő elhárítás egyik módja
lehet a kezeléssel járó bonyodalmakra, a jövedelemkiesésre való hivatkozás. S végül, ellenséges viszonyulást
jelez az, amikor a munkahelyi vezetés – főként, ha az maga is hazardíroz
a cég javaival – „a vállalat lejáratásának szándékát” látja a szerencsejáték
problematikájának a felvetésében.
Számos megnyilvánulása van az
egészségügy tagadásának is. Sem
maga a kóros játékszenvedély, sem
pedig az összefüggései nem szerepelnek a szakemberek képzésében.
Nem csoda, ha a szakemberek így
nem is ismerik fel a problémát. Ám,

„Kedves Olvasó! Nem akartam ilyen könyvet írni. De nem akartam szenvedélybeteg lenni se! Belesodródtam ebbe is, abba is. Persze, igaz, ami igaz:
én már csak olyan belekeveredős-féle ember vagyok... nem is tudom, hogy
hol veszett el a tudatosságom: Anyám nem engedett felnőni... „szocialista hazám” szintén gyermeknek tekintett életem első harminc évében... A lelketlen,
faarcú tanárok, a nyomor... nem folytatom. Egy biztos: irtó nehéz volt visszaszerezni ezt a bizonyos tudatosságot. Naná: halálraítélt alkoholista-játékos
zombiként tengődtem évekig... de ne egy szőrös, árokparti alaknak képzeljen
el ám a T. Olvasó! Egy óra alatt úgy ki tudtam borotválkozni-józanodni-öltözni! Még a legközelebbi emberek se sejtették, egész a végkifejletig. Továbbmegyek: az én önámításom is olyan erős volt, hogy iszonyú dolgoknak
kellett bekövetkezni ahhoz, hogy feladjam...
Eredeti szakmám szerint elektronikai műszerész lennék, de ebben a szakmában egy percig sem dolgoztam, inkább elmenekültem a műszerészség elől a
Tanítóképző Főiskolára... szóval, én egy tanító bácsi volnék. Ezer más dologba
is belekaptam még, hol a nyomor elől, hol az idegölő pedagógusviszályok elől,
de leginkább magam elől menekülve. Aztán mindig bezárult a kör, és én visszakényszerültem tanítónak, kifizetetlen SZTK-járadékok, idióta maszek főnökök
elől visszahúzódva az icipici biztonságot nyújtó közalkalmazotti fedezékbe...
Természetesen az italos években nem tanítottam; valahogy nem vitt volna rá a lélek, és egyébként is: ezekben az években állandóan mindenféle
zavaros ügyletekbe és üzletekbe keveredtem. A pénz természetesen kifolyt
a kezemből: ha kevés volt, akkor is, ha nagy ritkán több, akkor is. A szenvedélybetegségeim következtében irányíthatatlanná és lényegét tekintve kiszámíthatatlanná vált az életem. Hogy egyáltalán életben maradtam, még az se
az én „érdemem”. Elég sok mindet elkövettem annak érdekében, hogy idő
előtt meghaljak. Mondják, hogy az alkoholizmus lassú öngyilkosság. A játék
is, csak éppenséggel nem olyan lassú...
Mikor két éves alkoholabsztinens és egy éves játékmentes lettem, visszamentem pedagógusnak. Megbékéltem a hivatásommal, a sorssal, az örökös
nyomorgással és kilátástalansággal. Örültem, hogy újra hallottam a madárcsicsergést, láttam a fű zöldjét, élveztem a gyerekek szeretetét; minden napot
plusz ajándéknak tekintettem. Mint amikor valakinek mégis megkegyelmeznek, noha korábban úgy volt, hogy halálra ítélik... Jó napközis tanító voltam:
türelmes, megértő, vicces és vidám; amilyen tanítóm nekem sose volt, és
amilyenre mindig is vágytam... de az addiktológia „elcsábított”...
1998-ban már megjelent ennek a könyvnek az elődje. Szégyellem, de bevallom, akkor azzal a céllal kezdtem el írni, hogy létrehozok egy brosúrát, és
az érdeklődő (és többnyire kétségbeesett) hozzátartozókat majd attól kezdve
ennek a brosúrának az elküldésével rázom le..., mert hogy addigra már kézen-közön elterjedt, hogy van egy játékos, aki abbahagyta, sőt, csoportot is
szervezett a játékosoknak. Ez voltam én.
Aztán, ahogy lenni szokott, az ellenkező hatást érte el a könyv: kezdtem
amolyan szakértőfélévé válni, és egyre több helyre hívtak, újból lett önsegítő
csoport, s két közkórházzal is (ahova relatíve sok játékos került) kezdett kialakulni baráti-szívélyes kapcsolatom, de hangsúlyozottan civilként.
Szép lassan, szinte magam sem vettem észre, az addiktológia a hobbimmá
vált. Egyre több ilyen jellegű könyvet olvastam, és a szabadidőm jelentős részét
olyan emberekkel töltöttem, akik szintén érintettek voltak szenvedélybetegségügyben: vagy mint felépülő betegek, vagy mint hozzátartozók, s gyakran mint
szakemberek, s néha e három speciális kombinációjaként. Aztán beiratkoztam
levelezőn az Egészségügyi Főiskola addiktológia szakára (...)
Azt szoktam mondani, kicsit viccesen, de azért mégis komolyan, hogy
nem annyira én választottam az addiktológiát, hanem inkább az addiktológia
választott engem. Meg kell mondjam, szép szakma, sok szép perccel, sikerélménnyel, s persze, szomorúsággal, amikor egy-két sorstárs elbukik.”
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ha mégis felismerik és megpróbálják Az viszont fel sem merül, hogy olyan
kezelni, akkor sem jobb a helyzet. A szakembert is meg kellene hallgatni,
szerencsejátékosok ugyanis, ahogy aki speciális tudással és tapasztalattal
az addiktok általában, elutasítják a rendelkezik ezen a területen.
szakembert. Az elutasított szakember
Úgy tűnik, az emberek gyakorpedig vagy lemond a segítségnyúj- ta „hivatalból” szakértőnek tekintik
tásról, vagy pedig tagadja azt, hogy magukat a játékszenvedély kérdéséegyéni erőfeszítéseinek gyakorlatilag ben, s ennek megfelelően felkészültalig van valami értelme. Meglehet, ség híján is bátran nyilatkoznak a
hogy egy kedvenc, külön elmélete tévének, a rádiónak, újságoknak stb.
is van a játékszenvedélyről, amely a jelenség sajátosságairól. S terméesetleg azt is magában foglalja, hogy szetesen előfordul agresszív hozzáálnem lehet „igazi” beteg az, aki ma- lás is, amikor pl. azt mondja a hivatal
gának okozza a bajt. De felmentheti képviselője: „Szóval, maga szerint
magát az „időnyomásra” hivatkozva mi szerencsejátékra verjük el a pénis a probléma reális érzékelésének és zünket! Minden élvezetről mondjunk
a valóban segítséget adó beavatko- le talán?”
zások megismerésének feladata alól.
Noha nem minden szakember tartVégezetül pedig hozzáállhat ellensé- ja a tagadást az addikciók alapvető
gesen is a jelenséghez; például úgy, mechanizmusának, mégis ez a katehogy igyekszik megszabadulni min- gória tűnik egy olyan értelmező keden olyan pácienstől, aki a játékszen- retnek, amely nemcsak a szenvedélyvedély foglya.
betegről szóló
A társadalmi „Noha nem minden szakember tartja a adatok ésszerű
hozzáállást tük- tagadást az addikciók alapvető mecha- elrendezését teröző és kifejező nizmusának, mégis ez a kategória tűnik szi lehetővé, de
egy olyan értelmező keretnek, amely
önkormányzaa terápia irányát
nemcsak a szenvedélybetegről szóló
tok tagadásás haladását is viadatok
ésszerű
elrendezését
teszi
lehenak is számos
lágosan megmumegnyilatko- tővé, de a terápia irányát s haladását is tatja.
világosan megmutatja.”
zása ismeretes.
Miután a taEgyfelől nem
gadás
széltéritkán hajlamosak tévesen azt feltéte- ben-hosszában áthatja a beteg kölezni, hogy minden csavargó, hajlék- rüli szűkebb és tágabb környezetet,
talan és munkanélküli, aki a gépek a kezelésnek is átfogónak, többféle
előtt, ácsorog, az „betege” a játék- módszert-technikát egyszerre alnak. Másfelől a kollegáik és a hozzá- kalmazónak kell lennie. A páciens
tartozóik között a képviselő-testület egyénre szabott, de több dimenziós
s különféle bizottságok tagjai nem és szükségképpen közösségben foismerik fel a játékszenvedélyt. Ta- lyó terápiája mellett fontos a család
lálkoztam már olyan kijelentéssel is, támogatása, valamint a munkahely
hogy „A mi vidékünkön csak a más- érzékenységének a felkeltése a szehonnan idejött alakok félkarúznak!” rencsejátékot űző dolgozói segítése
Sajátos kettősséget tükröz az, ami- iránt. Lényeges továbbá a társadalom
kor a testületi üléseken éles kritikák informálása a probléma reális súlyáhangzanak el a játékautomaták és a ról, az állam által támogatott vagy
játéktermek üzemeltetői ellen (való- tolerált szerencsejátékok következban sok az illegális nyerőautomata), ményeiről és a kívánatos politikai
ugyanakkor a bírságolásra hivatott lépésekről. Ezen felül szükség van
önkormányzatok, különösen a kisebb a családvédő szolgálatok, a fiatalok
településeken, vonakodnak a maxi- nevelésében érintett intézmények és
mális büntetés kiszabásától, illetve a büntető-bűnmegelőző szervezeaz automaták elkobzásától. Mind- tek dolgozóinak speciális képzésére,
amellett időnként azt képviselik a hogy segíteni tudjanak talpra állni a
döntésre illetékesek, hogy jár az em- beteges mértékben játszóknak.
bernek az ilyenféle „kikapcsolódás”.
A páciensek kezelését célszerű
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egy megfelelő programmal és szakemberekkel rendelkező fekvőbetegintézményben kezdeni. A tagadás
miatt ugyanis a játékosok csak abban
az esetben ismerik el, hogy segítségre szorulnak, amikor már nemcsak
egyéni, de családi, munkahelyi és
anyagi vonatkozásban is egyaránt
csődbe jutottak.
Ahogy a mély krízisig lépcsőfokokon át érkeztek el, úgy a felépülésnek is megvannak a maga stádiumai.
Az egyre súlyosbodó kórfolyamat
első lépcsőfoka a rövid ideig tartó
nyerés, a második a vesztés, a harmadik pedig a reménytelenség, mely
utóbbi aztán a teljes összeomlásba
torkollik. A krízisállapotba jutott játékos szorong, depressziós, öngyilkossági késztetései vannak, és gyakran
folyamodik alkoholhoz vagy kábítószerhez. Emiatt kerül kórházba. S ez
a pillanat a megfelelő alkalom arra,
hogy az intenzív, illetve akut ellátás
után speciális addiktológiai részlegre
küldjék. R. L. Custer dinamikus felépülési modellje szerint a talpraállás
az átmenet kritikus fázisával kezdődik, amit a korai újraépítés szakasza
követ, majd később a növekedés fázisa zárja a sort. Minden felépülési
fázishoz sajátos, megoldandó feladatok tartoznak. A feladatok egy része
a játékkal, másik része elrendezésre
váró életproblémákkal, a harmadik
része pedig az attitűd (beállítódás,
gondolati és viselkedésbeli hozzáállás) változásával kapcsolatos.
A felépülés felé vezető átmenetben
természetesen a játék abbahagyása jelenti a határkövet. Ettől azonban még
nem jön rendbe az elrontott családi
élet, s nem tér vissza a munkában az
elvesztett jó hírnév sem. A szerencsejátékot abbahagyó szinte annyi gondoskodásra és törődésre szorul, mint
egy újszülött. Intenzív külső támasz
nélkül nem volna képes önmegtartóztatásra. Ezt biztosítja eleinte a kezelő
intézmény sokoldalú és sok szakmából verbuválódott szakembergárdája,
majd később egyre nagyobb mértékben egy spirituális (a lelki értékek
fontosságát hirdető) önsegítő közösség (pl. a G. A.). Ebben az időszakban nagyon fontos a biztonságos, s

ugyanakkor a beteg manipulációinak
elejét vevő világos keretek kijelölése és tartása. A legdöntőbb változás
valószínűleg az attitűd terén indul el.
Az új attitűdöt a játék feletti kontroll
elvesztésének a beismerése, az értelmetlen küzdelem feladása, a felépülés
programjának s egyfajta szenvedélybeteg-identitásnak kezdődő elfogadása jellemzi. Gregory Bateson
szerint a valódi felépülésben
egy olyan újfajta személyes ismerethalmaz felmerüléséről van
szó, amely alapján az egyén már
nem az élettel párhuzamosan
versenyt futó egyén, hanem inkább a Világmindenség részeként szemléli önmagát.
(...)
A felépülés programjának, elveinek követése, a mellette történő elköteleződés nem más, mint
a tudatosan kifejezett, új attitűd
(hozzáláás). David Berenson
úgy véli, hogy az attitűdváltozás igazi indikátora (jelzője)
az, hogy a páciens kapcsolatba
került-e a „Felsőbb Erő”-vel,
vagyis az isteni dimenzióval,
s érzékeli-e a mindig elérhető,
megértő „isteni sugallat”, „támasz” jelenlétét...
(...)
A szenvedélyes szerencsejátékos,
miközben kontrollálni akarta a kontrollálhatatlant, nemcsak a játék, de az
élete felett is elvesztette a befolyását.
A felépülés újraépítési szakaszában
a fő terápiás törekvés: helyreállítani
a felelősséget életének ama területein, melyek valóban tőle függenek.
Mivel pénz nélkül, amely a játéknak
is kelléke, aligha lehet élni, újra kell
tanulnia a pénzzel való bánásmódot.
Először mintegy „ki kell tanulnia” a
rossz pénzkezelési szokásaiból, s a
„Nem tudok a pénzzel bánni, s ezt tudom magamról” pozícióból kiindulva
meg kell szereznie a jártasságot. E
tanuláshoz hozzátartozik a pénzzel
összefüggő célok felállítása és értékelési képességének elsajátítása is. (pl.:
reálisak-e, elérhetők-e, motivált vagyok-e, megéri-e nekem, ártok-e vele
másnak, mikorra akarom elérni, stb.).
Meg kell tanulni megkülönböz-

tetni rövid és hosszú távú célokat,
az elsőrendűség megadását egy célnak, s újratanulni a szükségletek és
a vágyak közti különbségtételt. A
megtanultakat aztán az elrendezetlen
adósságok kiegyenlítésének lehetőségeit felmérve nyomban alkalmazni is
kezdi a felépülőben lévő. Egy másik
fontos tanulási feladat a játékra fel-

szólító ingerek (helyek, személyek)
szándékos kikerülése, s a határozott
(asszertív, azaz önérvényesítő) nemet mondás gyakorlása. (Pl.: Nézd,
nekem nagyon nehéz nemet mondanom, de mégis: NEM!)
Az érzelmekkel történő foglalkozás, az érzéskifejezés tanulása terén
hangsúlyos szerepet kap a „dühmunka”. (Pl.: agresszívan „eldobálni” a
rossz megoldásokat és szokásokat,
erre alkalmas tárgyat ütve kikiabálni
„ami a szívét nyomja”, stb.)
A bentfekvő kezelés során a második héten a pácienstől különválasztva
– informáló, tudatosító és kapcsolatépítő céllal – szokás behívni a közeli
hozzátartozókat. A harmadik héten
ellenben már kérik őket, hogy a páciensekkel együtt vegyenek részt a
csoportterápiás üléseken. Ezeken az
üléseken, megfelelő előkészítés után
– Joanna Franklin és Donald Thoms

tapasztalatai szerint – gyakran derül
fény családi titkokra, elrendezetlen
veszteségekre, esetleg olyanokra is,
melyek metaforikus (a valóságot
modellező) jelentést kölcsönöznek a
játékos vesztő magatartásának. Nem
ritkán a játékot erősítő, családi szabályokra derül fény (pl. „aki veszít, az
a nyertes”). A hozzátartozó bevonása
nem csupán e rejtett szabályok
miatt lényeges, hanem azért is,
hogy jobban megértse azt a nagyfokú belső változást, amelyen a
felépülőben lévő átmegy. Ha ez
nem történik meg, akkor nagy a
veszély a kapcsolat elhidegülésére.
A szerencsejátékhoz a „cinkelés” is hozzátartozik. Ellentétben
a más lapjaiba belenéző csalóval
és szélhámossal, a patológiás játékos mintha „a sors kockáit” akarná rázogatni, hogy kontrollt gyakoroljon a jövő és a véletlenszerű
jelenségek felett. A felépülés lelki
feladata az is, hogy megbékéljen
akarata korlátaival. A mitológia
nyelvén fogalmazva ez annyit jelent, hogy a páciens tanulja meg
tisztelni a véletlent megszemélyesítő Tükhét és a sors fonalát
kézben tartó Moirákat is, nehogy
elvakuljon, ha Fortuna mégis felkarolná.
Az átmenet és az újraépülés fázisán túljutott, s a növekedés stádiumába érkező páciens élete ekkor már
új ismeretrendszerben, új hozzáállás
(attitűd) alapján áll, melyet egy új
kapcsolatrendszer „építménye” tesz
bensőségessé, biztonságossá és azonosíthatóvá. A szerencsejátékos most
már egy a korábbitól döntően különböző értékrendet, gyakorlatot és ehhez tartozó nyelvhasználatot követ...
(...)
Amennyiben a páciens és a családja nem képes egyenrangú párbeszédre
épülő viszonyra jutni és együtt fejlődni, úgy a közös identitásuk (énképük,
önazonosságuk) is kétségessé válik.
A család számára éppen a páciensnek
az élethez való gyökeresen megváltozott, új hozzáállása kelt nagyfokú
bizonytalanságot. A családterápia eshetősége és feladata ilyenkor segíteni
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a családot a bizonytalanság elviselésében, ami esélyt ad arra, hogy működését aztán magasabb szinten – új,
közösen vallott jelentéseket, nyelvet,
s végső soron rendszert is létrehozva
– szervezheti újra. A családnak sokszor csak egy megfelelő „lökésre”
van szüksége ahhoz, hogy aztán képes legyen meggyógyítani önmagát.
Hiszen a legtöbbször a kezelést is
maga a család presszionálta. (Igaz,
nem ilyenfajta, az egész rendszert
megbolygató „földindulásra” gondolt, amely kihat a család többi tagjára is.)
Johan Huzinga a játék ismertetőjeleit a következőkben határozza meg:
„Olyan cselekvés, amely bizonyos
idő, tér és értelmi határokon belül
játszódik le, látható rendben, önként
vállalt szabályok szerint, az anyagi
haszon vagy szükségesség légkörén
kívül.”
A szerencsejátékos az anyagi haszon és a kényszeresség motívumát is
bevonva a játékba válik az igazi játék
elrontójává. Az angol nyelvben nem
is nevezik ezt már játéknak (play),
hanem fogadásra, kockáztatásra utaló
játszmának (game). Jóllehet a kóros
játékos számára a szerencsejátékoktól való tartózkodás életreszólóan
ajánlott, magát a játékot, amit valaha,
még kisgyerekként tudott, újra megtanulhatja... és József Attilával szólva
újra elmondhatja, hogy „tudom, mint
a kisgyerek, csak az boldog, ki játszhat”.
Eddig a szakcikk, hálás köszönet dr.
Kelemen Gábornak, hogy hozzájárult
a közreadásához! Talán a laikusok
számára érdemes egy nagyon kicsit
megvilágítani, hogy van az, hogy „a
tagadás énvédő mechanizmus”. Hiszen látszólag a tagadás minden baj
forrása egy játékos esetében.
Nos, az énvédő (más néven védekező) mechanizmusok védik meg
az embert attól, hogy elborítsa őt a
szorongás a szituációkhoz való alkalmazkodás esetében. A védekező mechanizmus normális jelenség, amely
a tudattalan szintjén fejti ki a hatását.
Anna Freud és más ego-pszichológusok finomították-munkálták ki S.
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Freudnak a védekezési mechanizmusokra vonatkozó elképzeléseit. A
legfontosabb védekezési mechanizmusok közé tartoznak az alábbiak:
Elfojtás:
Ez az a mechanizmus, amellyel az ego
akaratlanul kizár a tudatából minden
nem kívánt vagy fájdalmas gondolatot, érzést, emléket és impulzust. Az
elfojtás a legalapvetőbb védekezési
mechanizmus, erre épül rá a többi.
Kivetítés – projekció:
E mechanizmus révén az ember másnak tulajdonít egy nem kívánt érzelmet vagy jellegzetességet, tagadni
igyekezvén, hogy az a bizonyos érzelem vagy jellegzetesség az övé. Pl.
valaki azt mondhatja, hogy „dühös
rám a főnök”, pedig igazából az a valaki dühös a főnökére.
Reakcióképzés:
Az a mechanizmus, melynek segítségével a szorongást keltő gondolatokat, érzéseket vagy impulzusokat elnyomjuk, és helyettük azok ellentétét
fejezzük ki, mint például, amikor a
háziasszony az utált vendéget figyelmességekkel halmozza el.
Eltolás:
Az a mechanizmus, melynek révén
az energiát egy tárgyról (a pszichoanalízis sajátos szóhasználatában
„tárgy”-nak minősülnek a személyek
is – Fekete P.) egy alternatív, azaz biztonságos célpontra irányítunk át. Ez
történik, amikor például valaki, akinek nehéz napja volt a hivatalában,
hazamegy, és belerúg a kutyájába. Az
áttolás pozitív formáját szublimációnak nevezzük, amelynél a mozgatóerő, amit nem tudunk közvetlenül
kifejezni, konstruktív tevékenységekben jelentkezik. Ilyen például,
amikor valaki valamilyen okból nem
tudja magát szexuálisan megvalósítani, s helyette pl. gyermeket gondoz.
Freud szerint a szublimáció a civilizáció felépítésének fontos eszköze.
Regresszió:
Az a mechanizmus, melynek révén az
ember viszatér a fejlődés egy korábbi szakaszába, például egy gyermek
stressz hatására ismét elkezd ágyba
vizelni. Bizonyos mértékű nyomás
hatására gyakorlatilag mindenki
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regrediál.
Racionalizáció:
Az a mechanizmus, amellyel az ember ésszerű magyarázatot talál ésszerűtlen vagy elfogadhatatlan magatartásformákra, hogy azokat logikusnak
és elfogadhatónak tekinthesse. (Szenvedélybetegek – így játékosok is
– gyakran alkalmazzák.)
Tagadás:
Az a mechanizmus, melynek révén
egy kellemetlen vagy traumatikus
eseményt vagy szituációt tudatosan
nem veszünk tudomásul. Az embert a
tagadás megvédi attól, hogy egy fájdalmas tapasztalattal szembe kelljen
néznie. A tagadás kezdetben segíthet
az embereknek bizonyos szituációk kezelésében, de ha folyamatosan
működik, végül pusztítóvá válik. (Ez
történik a szenvedélybetegek esetében is.)
Azonosulás:
Az a mechanizmus, amelynek révén
az ember felveszi másnak a tulajdonságait. Az azonosulás azt szolgálja,
hogy megszüntesse egy másvalaki
iránt érzett félelmünket, és általa új
magatartási formára legyünk képesek. Ily módon azonosulhat pl. egy
gyermek a szülővel, akitől fél. Az
azonosulás, akárcsak a szublimáció,
abban különbözik a többi védekező
mechanizmustól, hogy valós módon
képes segíteni az embernek a problémái megoldásában.
Közreadja: Horváth Szilveszter
Váltó-Ház

Kedves Kollégák!

IMR

Etikai Kódex Szakmai Műhely
indul!
A részvételért továbbképzési
pontok járnak!
A csoportvezetők, Lengyel
Antalné Marika és Forgács
Etelka várják jelentkezéseteket!

In Medias Res, avagy vágjunk a dolgok közepébe
Minden kollégának fontos, hogy az aktuális szakmai programokról, konferenciákról és ezzel
kapcsolatos tanúlságokról megfelelő információkkal rendelkezzen, hiszen ez a munkánkat is
jelentős mértékben építi. Amennyiben úgy gondolod, hogy ilyen jellegű tapasztalataiddal segíteni tudnád mindannyiunk munkáját, akkor ebben a rovatban lehetőséged van közzé tenni.
Rovatvezető: Budai Erzsébeth
Dózsa Átmeneti szállás szakmai vezetője

A BMSZKI-ban működő lakhatási támogatás ismertetése
Az albérleti támogatást a BMSZKI
pályázati finanszírozással, kísérleti
programként működteti azon lakók
számára, akik egyedül vagy többedmagukkal albérleti viszonyt szeretnének létesíteni A lakhatási megoldásra irányuló segítség eredményeként
szeretnénk elérni, hogy ügyfeleink az
intézményi elhelyezés igénybe vétele
nélkül önálló életvitelt tudjanak fenntartani, a kényszerű különélést feladva párjukkal össze tudjanak költözni,
így lehetővé válna közös életvitelük.
Ki veheti igénybe?
A program célcsoportjába tartoznak
azok a nők és férfiak, akik
• a BMSZKI átmeneti szállásain folyamatos gondozási folyamatban
vesznek részt,
• valamilyen rendszeres jövedelemmel rendelkeznek (nem szükséges
bejelentett állással rendelkezniük),
• akik házastársi / élettársi kapcsolatban élnek, de az intézményi sajátosságai miatt különélésre kényszerülnek, vagy többedmagukkal
összeköltöznek,
• rendelkeznek a kaució összegével
(előtakarékosság keretében),
• legalább négy hónapja gondozási
kapcsolatban állnak az intézménynyel,
• nincs térítési díj tartozásuk az intézmény felé.
Milyen feltételek szükségesek az
igénybe vételhez?
Fontos, hogy ténylegesen képesek legyenek az önálló életvitel fenntartására. A támogatáshoz szükséges még
szociális munkás ajánlása és a vele
való együttműködés.

Hogyan lehet igénybe venni a támogatást?
A programba való részvételi szándékot az adott átmeneti szálláson, az
ügyfél személyes szociális munkásánál lehet jelezni, aki továbbiakban
teljes körű információval szolgál az
albérleti támogatás kifizetéséről, illetve ennek gyakorlati működéséről. (A személyes szociális munkás
igény szerint rendelkezésre bocsátja
az expressz újságot, illetve az Internetről levett albérlet címeket is tud
szolgáltatni. Fontos, hogy személyes
szociális munkás csak nagyon korlátozottan tud segíteni az albérletek
egyeztetésében, telefonálásban.)
A támogatáshoz való hozzájutás lépései:
1. Albérletkeresés (az ügyfelek keresik meg az albérletet, a személyes
szociális munkás csak közvetítő
funkciót lát el)
2. Regisztrációs nyilatkozat kitöltése
a lakhatási támogatáshoz (a támogatás kérelmezése)
3. Bérleti megállapodás megkötése
(albérleti szerződésnek is szokták nevezni) Az albérleti szerződést vagy
megállapodást az ügyfél köti meg a
főbérlővel. Ennek kivitelezéséhez
nincs kötött formanyomtatvány, tartalmaznia kell viszont a főbérlő és
albérlő(k) adatait, kauciót, albérleti
díjat és ennek kifizetési határidejét,
tanúkat.
4. Ezt követően az ügyfél és a személyes szociális munkás lakhatásra
vonatkozó együttműködési megállapodást készít, amelyben az albérletre vonatkozó alapvető adatokat
rögzítik. Ennek a megállapodásnak
részét képezi az albérletre vonatkozó

kalkuláció is (ennek alapján lesz kifizetve a BMSZKI részéről az albérleti
támogatás).
5. Következő hónap 3-án történhet a
támogatás első kifizetése (amennyiben 3-a nem munkanapra esik, abban
az esetben az azt követő munkanap).
Ezeknek a teendőknek a kiköltözést
megelőzően kell megtörténniük.
Az albérleti támogatás kifizetése a
BMSZKI pénztárában történik (Dózsa Gy. út 152.) minden hó 3-án.
Minden ügyfélnek személyesen kell
felvennie a támogatást. A személyes
szociális munkás (kiköltözést követően utógondozó szociális munkás)
havonta egyszer, előre megbeszélt
időpontban meglátogatja az albérletbe lévő ügyfeleit. Az albérleti
támogatás összege éjjeli menhelyeken 120 ezer Ft, egyéb szállásokon
240 ezer Ft.
Fontos, ha az ügyfél családtagjaival szeretne albérletbe költözni (amennyiben a családtag nem
BMSZKI intézményében lakik), akkor csak a BMSZKI ügyfele kaphatja
meg az albérleti támogatást, amely
maximum 240 ezer Ft-ot jelent. Az
albérleti támogatással egyidejűleg
lehet kérelmezni a Hajléktalanok Információs Iroda által folyósított lakhatási támogatást is.
Az albérleti támogatást igénybe
lehet venni lakáspályázathoz és a
szobabérlők házába történő sikeres
pályázathoz. Ez esetben kivételesen egyösszegű támogatásként biztosítjuk az albérleti támogatást.
Budai Erzsébeth
Dózsa átmeneti szállás
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Kiköltözési támogatás (fapadok)

Kiköltözés előtt:
intézmény és lakó
közötti meg-állapodás elkészítése

Kiköltözés előtt :
albérleti megállapodás / albérleti
szerződés

Regisztrációs nyilatkozat kitöltése és továbbítása a Lakhatási Főreferens részére. Amennyiben a Főreferens visszajelez, hogy az albérleti támogatásnak nincs akadálya, akkor
az adott team szavaz a támogatáshoz való hozzájutásról.
Jelen van a szociális munkás (mint ismerős). Az albérleti
szerződést vagy megállapodást az ügyfél köti meg a főbérlővel.Ezeknek a teendőknek a kiköltözést megelőzően kell
megtörténniük
Az ügyfél és a személyes szociális munkás egy megállapodást készít, amelyben az albérletre vonatkozó alapvető
adatokat rögzítik. Ennek a megállapodásnak részét képezi
az albérletre vonatkozó kalkuláció is (ennek alapján lesz
kifizetve a BMSZKI részéről az albérleti támogatás). Ezeknek a teendőknek a kiköltözést megelőzően kell megtörténniük.

Kiköltözés előtti te- Az ügyfelek keresik meg az albérletet, lehetőség szerint a
vékenység, albérlet- személyes szociális munkás segítségével, ám az albérleti
szerződés megkötésekor a szociális munkás jelen van.
keresés

A támogatáshoz
való hozzájutás
feltételei

A programban való részvételi szándékot az adott fapadon,
az ügyfél személyes szociális munkásánál lehet jelezni,
aki a továbbiakban teljes körű információval szolgál az
albérleti támogatás kifizetéséről, illetve ennek gyakorlati
működéséről. (A személyes szociális munkás igény szerint
rendelkezésre bocsátja az expressz újságot, illetve az Internetről levett albérlet címeket is tud szolgáltatni.) A támogatás igénybevételéről a szociális team dönt, a szociális
munkás ajánlására.
A lakhatás költségének kétharmadát fedezi a támogatás.

Azok az ügyfelek jogosultak a támogatásra, akik:
• folyamatos gondozási folyamatban vesznek részt,
• valamilyen rendszeres jövedelemmel rendelkeznek (ehhez nem szükséges bejelentett állással rendelkezniük),
A támogatás hozzá• ténylegesen képesek az önálló életvitel fenntartására.
jutásához szükséges
Szükséges még szociális munkás ajánlása és a vele való
jogosultsági feltéegyüttműködés.
telek

Lakhatási elem

A szociális munkás jelenléte a szerződés megkötésekor.

Nincs különbözőség.

Albérleti támogatás: térítési díjtartozások kiegyenlítése.Kiköltözési
támogatás: egyedül is el lehet
menni albérletre.

Különbözőség

Regisztrációs nyilatkozat kitöltése és továbbítása a Lakhatási Főrefe- Nincs különbözőség.
rens részére. Amennyiben a Főreferens visszajelez, hogy az albérleti
támogatásnak nincs akadálya, akkor az adott team szavaz a támogatáshoz való hozzájutásról.Az (al)bérleti szerződést vagy megállapodást
az ügyfél köti meg a főbérlővel. Ennek kivitelezéséhez nincs kötött
formanyomtatvány, tartalmaznia kell viszont a főbérlő és albérlő(k)
adatait, kauciót, albérleti díjat és ennek kifizetési határidejét, tanúkat.
Ezeknek a teendőknek a kiköltözést megelőzően kell megtörténniük.
Az ügyfél és a személyes szociális munkás egy megállapodást készít, Nincs különbözőség.
amelyben az albérletre vonatkozó alapvető adatokat rögzítik. Ennek a
megállapodásnak részét képezi az albérletre vonatkozó kalkuláció is
(ennek alapján lesz kifizetve a BMSZKI részéről az albérleti támogatás). Ezeknek a teendőknek a kiköltözést megelőzően kell megtörténniük.

Azok az ügyfelek jogosultak a támogatásra, akik:
• a BMSZKI átmeneti szállásain folyamatos gondozási folyamatban
vesznek részt,
• valamilyen rendszeres jövedelemmel rendelkeznek (ehhez nem szükséges bejelentett állással rendelkezniük),
• akik házastársi / élettársi kapcsolatban élnek, de az intézményi sajátosságai miatt különélésre kényszerülnek, vagy többedmagukkal
költöznek,
• rendelkeznek a kaució összegével (előtakarékosság keretében),- l e g alább négy hónapja gondozási kapcsolatban állnak az intézménnyel,
• nincs térítési díj tartozásuk az intézmény felé.
Szükséges még szociális munkás ajánlása és a vele való együttműködés.
A programban való részvételi szándékot az adott átmeneti szálláson, az
ügyfél személyes szociális munkásánál lehet jelezni, aki a továbbiakban teljes körű információval szolgál az albérleti támogatás kifizetéséről, illetve ennek gyakorlati működéséről. (A személyes szociális munkás igény szerint rendelkezésre bocsátja az expressz újságot, illetve az
Internetről levett albérlet címeket is tud szolgáltatni. Fontos, hogy a
személyes szociális munkás csak nagyon korlátozottan tud segíteni az
albérletek egyeztetésében, a telefonálásban). Az albérleti támogatást a
kiköltözést követő egy hónapon belül lehet kérni, így az egy hónapja
kiköltözött lakó is jogosult lehet az albérleti támogatásra.Lakáspályázathoz egy összegben is igénybe lehet venni a támogatást
Az ügyfelek keresik meg az albérletet, a személyes szociális munkás
csak közvetítő funkciót lát el.

BMSZKI Átmeneti szállókon működő albérleti
támogatás

Révészek – 2006. február
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A megállapodás melléklete az együttköltözők nyilvántartása és a kalkuláció, amelyet az együttköltözők és a szociális
munkás közösen készít el (albérletre vonatkozó alapvető
adatok) Az albérletre vonatkozó kalkuláció alapján lesz
kifizetve a BMSZKI részéről az albérleti támogatás. A szociális munkás alapvetően rugalmasan kalkulálhat a kiköltözési támogatás keretösszegével, azonban fontos alapelv,
hogy csökkentett támogatási formát alkalmazzunk.
Ezeknek a teendőknek a kiköltözést megelőzően kell megtörténniük.
Van lehetőség kaució támogatására (akár teljes kaució térítésére), de szükséges minimum 20%-os önrész a lakhatási
költségek megállapításánál.

Kiköltözési támogatás (fapadok)

Utógondozás,
utánkövetés

Különbözőség

Különbözőség: a kiköltözési támogatás esetében
kétfajta támogatási lehetőség.

A további (2. havi) támogatáshoz való hozzájutás feltétele, hogy az
utógondozó szociális munkásnak havi igazolást kell leadnia az intézményi lakhatási referens részére, mely tartalmazza azt, hogy az ügyfél
az albérletébe tartózkodik.

Az albérleti támogatás kifizetése a BMSZKI pénztárában történik Különbözőség: átutalás /
(Dózsa Gy. út 152.) minden hó 3.-án. Minden ügyfélnek személyesen pénztári kifizetés.
kell felvennie a támogatást. A kifizetés feltétele, hogy meglátogassa
és rendszeres utógondozói kapcsolatban álljon az ügyféllel a szociális
munkás.

Az albérleti támogatás összege egy ügyfél részére maximum 240 eFt,
ha az ügyfél családtagjaival szeretne albérletbe költözni (amennyiben
a családtag nem BMSZKI intézményébe lakik), akkor csak a BMSZKI
ügyfele kaphatja meg az albérleti támogatást, amely 240 eFt-ot jelent.
Az albérleti támogatás igénybevételekor lehet kérelmezni a Hajléktalanok Információs Irodája által folyósított lakhatási támogatást is

Nincs lehetőség kaució támogatására, átmeneti szálláson lévő ügyfe- Különbözőség: kaució táleknek a gondozási megállapodás szerinti előtakarékosság keretében mogatása.
kell megfinanszírozniuk ezt.

Ezt követően az ügyfél és a személyes szociális munkás egy megállapo- Nincs különbözőség.
dást készít el, amelyben az albérletre vonatkozó alapvető adatokat rögzítik.
Ennek a megállapodásnak részét képezi az albérletre vonatkozó kalkuláció is. A kalkuláció alapján lesz kifizetve a BMSZKI részéről az albérleti
támogatás. Ezeknek a teendőknek a kiköltözést megelőzően kell megtörténniük.

BMSZKI Átmeneti szállókon működő albérleti
támogatás

A személyes szociális munkás (kiköltözést követően utó- A személyes szociális munkás (kiköltözést követően utógondozó szo- Különbözőség: kapcsolatgondozó szociális munkás) havonta egyszer, előre megbe- ciális munkás) havonta egyszer, előre megbeszélt időpontban megláto- tartás.
szélt időpontban meglátogatja az albérletbe lévő ügyfeleit. gatja az albérletbe lévő ügyfeleit.
Emellett ügyfél részére fel van ajánlva, hogy a lakhatással
kapcsolatos és az utógondozással kapcsolatos problémák
esetén, a fapad ügyfélszolgálatán megkereshetik személyes szociális munkásukat.

1 verzió vagy Komplex átlagolásos történet: Azon ügyfelek
részére, akik a lakhatási támogatással együtt igénybe veLakhatásra
szik a kiköltözési támogatást, a keretösszeg 100 eFt.
fordított támogatás 2 verzió: Azon ügyfelek részére, akik nem veszik igénybe a
kondíciói
Baross utcai lakhatási támogatást, a maximálisan rendelkezésre álló összeg 120 eFt. Lakáspályázathoz egy összegben
is igénybe lehet venni a támogatást
Az első havi kiköltözési támogatás kifizetése a BMSZKI
pénztárában történik, ennek időpontja nem kötött, azonban
szükséges előtte szólni a pénztárnak, (leadva az igazolást és
a pályázatszámot), hogy másnap mennyi pénz szükséges az
adott ügyfél (ügyfelek) kiköltözési támogatás felvételéhez.
Konkrét, támogatás
Az ügyfélnek személyesen kell felvennie a támogatást. A
igénybe-vétele: első
támogatás kifizetése a BMSZKI pénztárában történik (Dóhavi kifizetés
zsa Gy. Út 152.) minden hó 3.-án.
Az ügyfél a második-harmadik hónaptól átutalással is kérheti a támogatást. A további (2. havi) támogatáshoz való
kifizetés 2. hónaptól
hozzájutás feltétele, hogy meglátogassa és rendszeres utógondozói kapcsolatban álljon az ügyféllel a szociális munkás. Az utógondozó szociális munkásnak havi igazolást
kell leadnia az intézményi lakhatási referens részére, mely
tartalmazza azt, hogy az ügyfél az albérletébe tartózkodik.

Kaució

Kiköltözés előtti
tevékenység: az
intézmény és a lakó
közötti megállapodás, ennek egyik
eleme a „kalkuláció” elkészítése

Lakhatási elem

Párizsi tapasztalatcsere, 2005. október
Az EQUAL projekt keretében megrendezett párizsi tapasztalatcsere
hivatalos programjának részeként tekintettük meg a Munkaügyi Központ
egyik hajléktalan emberekkel is foglalkozó kirendeltségét és a Le Refuge
nevű éjjeli menedékhelyet.
ANPE (Agence Nationael Pour
L‛emploi) – Nemzeti Munkaügy
Központ
Kétszintes házak közt egy szűk utcácskában található a szürke épület,
melynek külső borítása lemezkonténerekre emlékeztet, mint egy építkezés mellett felépített munkásszálló. A
szűk udvarról nyíló két garázs (talán
a szolgálati autóknak) sem javít a
helyzeten. Ám amikor belépünk…
Egy precízen felépített és áttekinthetően működő munkaügyi központ,
hol a bejáratnál álló ügyfélpultost
meg sem kell kérdeznünk, hisz látszik: jobbra elől, hatalmas táblákon
sorakoznak az állásajánlatok (csak
sofőri állásból 623), mellette internetes boxok, balkézre várakozhatunk,
ha tanácsadóra van szükségünk. Előttünk közvetlenül újságok, melyek állásokat hirdetnek (az Ő Expresszük
csak tizenkét oldal, de nincs benne
erotikus munka).
A felső szintre vezető lépcsőt megkerülve egy jól felszerelt terembe
érünk, ahol beleláthatunk az ANPE
működésébe.
Franciaország fővárosa négy nagy
kerületre (phülére) van osztva. Ezekben a partíciókban összesen huszonhét munkaügyi központ működik s
szolgálja ki az ügyfélkört. Ez a több
mint kéttucat iroda specializálódott a
különböző problémákra: van olyan,
ahol a huszonhat évnél fiatalabbakkal foglalkoznak, máshol a csökkent
munkaképességűek kapnak segítség-
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nyújtást, és mindezeken túl még foglalkoztatási köröket is megkülönböztetnek egymástól.
Fő feladatukként definiálják a
kapcsolatteremtést az álláskeresők
és a munkaerőt kereső cégek között.
Amennyiben a keresett szakmában
nincs megfelelő jelentkező, olyan álláskeresőt vonnak be, akinek már van
ezen a területen némi tapasztalata, de
nincs meg a megfelelő képzettsége.
Ebben az esetben ugyanis a cég vállalja az ügyfél átképzését. Természetesen a képzések illetve átképzések
itt (is) támogatottak.
Az általunk megtekintett irodában
négy szakterülettel foglalkoznak. A
legnagyobb nyilvántartási kör azon
álláskeresőkből áll, akik az építőiparban és a közlekedésben kívánnak elhelyezkedni.
Különleges szolgáltatásuk emellett
a hátrányos helyzetűek (köztük a hajléktalan emberek) támogatása. Ezen
kategóriába sorolhatók azok is, akik:
• több mint egy éve munkanélküliek;
• csökkent munkaképességűek;
• huszonhat évnél fiatalabbak;
• börtönből szabadultak;
• addiktológiai problémákkal küzdenek és/vagy pszichiátriai betegek;
• azok a női ügyfelek, akik két évnél
hosszabb ideje munkanélküliek;
• az 50 éven felüliek.
Számos lehetőséggel bírnak a munkaügyi központok, ezek közül a legfontosabbak:
• képzésre irányítják az ügyfeleket
(főleg az elavult szakmával rendelkezőket);
• pályaválasztási tanácsadást folytatnak;
• tréningeket tartanak (pl: pályaválasztási tréningek);
• munkahelykeresésben adnak segítséget.
Ám a legeffektívebb és legbiztosabb
segítségnyújtás mégis a támogatott
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munkahelyekben rejlik. Az ügyfeleket két éven keresztül kísérik figyelemmel s igen sokoldalú segítséget
tudnak biztosítani számukra (még
szociális tanácsadóval is rendelkeznek). A regisztrált álláskeresőket (a
felkészítési időszak után) első lépésben ún. támogatott munkahelyekre
irányítják. Ezek – mint kérdésünkre
kiderült – apró cégek vagy nagyobb
vállalatok direkt erre a célra létrehozott leányvállalatai, kapcsolatban
állnak a munkaügyi központokkal s
tevékenységükért állami támogatásban részesülnek. Mintegy ötven céggel tartanak aktív kapcsolatot, akik
jelentést írnak az elhelyezett munkavállalókról. Cél, hogy legalább a
támogatott munkavállalók felét sikerüljön „beilleszteni” a munka világába (a „minőséget” a rendszeres
ellenőrzések szavatolják). Ezt követően kaphatják meg a normatívát az
ügyfelek után. A támogatásoknak van
egy olyan formája is, mely szerint
minden 12 ember után egy fő bérét és
járulékait átvállalja az állam.
Ezen vállalkozások motivációja
továbbá a szolidáris gazdaság s a piacon is megjeleníthető „jó érzés” (ezt
a kifejezést használták…).
Évente három alkalommal találkoznak a partnerek (munkaügyi központ, a cégek képviselői és a szociális szakemberek) az együttműködés
egyeztetése céljából s természetesen
az esetleges változások, módosítások megbeszélésére. A központi téma
mégis minden alkalommal a beilleszkedés, integráció.
Az első lépés megtételét követően
a támogatott munkahelyekről átkerülnek (második lépésként) a klasszikus
munkaerőpiacra.
A meglátogatott központ „szociális érzékenységének” egyik legszembetűnőbb jele, hogy a szenvedélybetegséggel küzdő fiatalokat vidékre

viszik védett körülmények közti támogatott munkavégzésre, miközben
a „tisztulás” végbe megy.
Egy másik (igen egyedi) szolgáltatás az internetes álláskeresési lehetőség. Az ügyfél a regisztráció után,
már „otthonról” is tud informálódni
az aktuális állásajánlatokról vagy
képzési lehetőségekről. A munkaügyi
központ honlapján (ahol regisztrálják
a „fellépő” ügyfél azonosítóját) valamennyi szolgáltatás adott.
Van olyan lehetőség is, hogy közvetlenül a munkáltatóval tud kapcsolatot teremteni az érintett. Ez pontosan négy lépésben megtehető:
1. A főoldalra lépve, megadja elérhetőségét (értesítési cím);
2. Megadja az állás paramétereit, s kiválasztja a listából a neki megfelelőt;
3. Jelentkezik s tájékozódik a cég elvárásairól;
4. Utolsó lépésként már az ügyfélnek
kell a lehető legjobb módon „értékesítenie” magát;
Amennyiben bárkinek nehézségei
adódnának az elektronikus álláskereséssel, úgy természetesen az irodában
egy tanácsadó a rendelkezésére áll.
Számos kérdésünk közül, a válaszok
szempontjából számomra a legérdekesebb információt az jelentette,
hogy az álláskeresők számára a legérdektelenebb munkakörök a takarítói, a felszolgálói és az építőipari segédmunka, ugyanis a fiatalokat nem
vonzza a „sok munka, kevés pénz”
esete. A legmeglepőbb – persze az
álláskeresőink közt is van különbség
– számomra az, hogy épp a fenn említett helyeket keresik ügyfeleink az
irodában. Ami az effektivitást és a sikeres esetlezárást illeti: 55-60%-os!
További néhány észrevétel és érdekesség, mely akár itthon, a Hajléktalanok Álláskereső Irodájában is
használható:
• az ügyféltérben segítő tanácsadókat
névjegykártya tette megkülönböztethetővé az ügyfelektől (rögtön tudtuk,
hogy kihez fordulhatunk);
• az álláskeresők által használt internetes számítógépek egy olyan konzolba kerültek elhelyezésre, amely
előtt csak állni lehet (magasított talapzat), de a biztonság kedvéért ki

is írták, hogy maximum húsz percet
használhatja egy ügyfél a gépet;
• Internetes megfigyelő munkatársak
vannak egy külön részlegen, ahol
szinte azonnali aktualitással keresnek igény szerint állást (ezt már mi is
alkalmazzuk, igaz csak egy fővel de
így is nagyon jól működik)
Nagy István
Álláskereső Iroda
Le Refuge-Éjjeli Menedékhely,
Párizs 13. kerületében
A „Refuge” (szó szerinti fordításban
Menedék) a Mie de Pain (KenyérMenedék
morzsa) nevű hajléktalan emberek
ellátásával foglalkozó civil szervezet
éjjeli menedékhelye. A Mie de Pain
ma Párizs egyik legjelentősebb hajléktalanellátó szervezete, több, egymást kiegészítő szervezeti egységgel
működik (mint pl. szociális ügyintéző iroda, nappali melegedő, átmeneti
szálló és 18-25 éves korú fiatalok átmeneti szállása).
A Refuge krízisszálló október 18tól április 15-ig van nyitva (náluk ez
számít krízisidőszaknak). Délután
5-től este 9-ig van a beengedés (utána
a Samu Social-lal egyeztetve fogadnak ügyfelet), másnap reggel 8-ig tart
nyitva, a lakók reggeli után hagyják
el a szállót.
A szálló működése
A háromemeletes épület 442 férőhellyel működik. A lakók 8 személyes boxokban vannak elhelyezve,
egy boxban négy emeletes ágy van,
melyek egy folyosóról nyílnak, s a
folyosó felé nyitottak. Külön emeleten vannak elhelyezve az idősebbek
(45 éven felüliek).
A beengedés menete: belépőkártya, csomag- és személyi motozás,
személyi tisztasági csomag átvétele.
(eldobható hálózsák a fertőzések- bogarak elleni védekezésül, borotva,
szappan, fogkefe, fogkrém, törölköző). A belépés anonim, feltétel nélkül fogadnak mindenkit (férfiakat),
„nemzetiségre, korra, vallásra való
tekintet nélkül, függetlenül attól,
hogy az illető rendelkezik-e érvényes

személyi okmányokkal”.
A szállón csomagmegőrző működik, másnap reggelig lehet itt leadni
a nagyobb csomagokat. Ruharaktár is
van, a ruhaosztás jegyre történik.
A szálló hű maradt a hajdani
ingyenleves osztás szelleméhez – naponta 600 adag meleg ételt készítenek el konyháján és osztanak ki,
nemcsak a szállót igénybe vevőknek,
hanem a környék kis jövedelemből
élő lakossága számára is. A vacsora
több fogásos: leves, hús, köret, saláta, sajt, gyümölcs, ehhez tejet vagy
vizet lehet inni.
Működése részben önkéntesek
munkáján alapul, a szervezet 35 állandó fizetett alkalmazottja (szociális
munkás, pénzügyi szakember, stb…)
mellett 300 ember önkéntesként dolgozik, sokan közülük több éve. A krízisidőszakban bővül a fizetett munkatársi létszám, de a menedékhelyen
még így is több az önkéntes, mint a
fizetett munkatárs.
A szállón egészségügyi ellátás is
van, orvossal és nővérrel, akik szintén önkéntesként dolgoznak. Együttműködnek egy kórházzal, amely
fogadja a menedékhelyről beutalt
betegeket. Másik együttműködő
egészségügyi partnerük az Edison
Központ, amely tüdőszűrést végez:
2002-ben 1298 esetből 59 fertőzöttet
emeltek ki. Az új épületszárnyban saját röntgengépük is van, a tüdőszűrés
rendszerességére feltett kérdésre nem
nagyon tudtak válaszolni, azt mondták, hogy beengedéskor az önkéntes
észre veszi, ha valaki beteg, és az orvoshoz küldi!
Az önkéntesek nyitástól este 9-ig
dolgoznak, utána csak a szociálisan
érzékeny biztonsági őrök (sok) felügyelnek a rendre.
A dolgozók (önkéntesek, konyhai
dolgozók, biztonsági őrök) mindnyájan gumikesztyűben dolgoznak.
A környékben lakókkal jó a kapcsolat, együttműködés, egyeztető
összejövetelek a lakóházak közös
képviselőivel. (Korábban voltak
problémáik, feljelentések, ezeket így
próbálják elkerülni.)
Lovász Anna Mária
Előd utca
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A lélek rezdülései
A pszichiátriát a hétköznapi ember gondolkodásában titkok lengik körül. Ez hatványozottan igaz a
hajléktalan emberekre, hiszen körükben gyakran fordulnak elő lelki zavarokkal küzdők. A rovat megkísérli fellebbenteni a fátylat a lélek bajairól.
Rovatvezető: dr. Molnár Gábor
pszichiáter – neurológus, Dózsa Krízis Orvosi Szolgálat

Hajléktalan depresszió és kreativitás
A hajléktalanság a fejlett társadalmak
szomorú jelensége. Ez egy nehéz élethelyzet, amikor gyakori a depresszió
előfordulása. A hajléktalan depreszszió okai meglehetősen összetettek.
Talán első helyen szerepelnek a
hajléktalansággal járó stressz következményei. Állatokban különösen
a tanult segítség nélküliség állapota
vált ki depressziót, amikor a stressz
bejósolhatatlan és kikerülhetetlen.
Többnyire ilyen a hajléktalan helyzet is. Ugyancsak állatokban a krónikus enyhe stressz is depressziót
provokál. A hajléktalanság is tele van
apró bosszúságokkal és sorozatos
kellemetlenségekkel. Általában szomatikus depresszió a hatása a tartós
kirekesztésnek, ami szomorú velejárója a hajléktalanságnak. Az izoláció
is depressziót provokál, a hajléktalanok 80%-a magányos. Kimutatták,
hogy a szerepkonfliktusok is okozhatnak depressziót. A hajléktalanok
egy része nem akarja felvállalni a
hajléktalanság szerepeit, a kukázást,
a koldulást, stb., és változatlanul dolgozónak, vállalkozónak, stb. érzi magát, bár már régi szerepeinek nem tud
megfelelni. A szerepkonfliktus egy
speciális fajtája a státusz vesztés, ami
szintén depressziót szokott kiváltani.
A hajléktalansággal mindig együtt
jár a státusz vesztés, hiszen szociálisan mélyebbre már nem nagyon
lehet kerülni. Ugyancsak depressziót
provokálhat az értelmes emberi célok
hiánya. A hangulatzavar kialakulását
illetően azt is meg kell érteni, hogy
maga a hajléktalanná válás folyamata
is személyiségzavart okoz az önértékelés és az önbecsülés csökkenésével. A hajléktalannak ugyanis teljesen új szerepeket kell elsajátítania a
túlélés érdekében, és a korábbi személyiségvonásait, büszkeségét ennek
érdekében le kell építenie.
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Kevés adat van arra vonatkozóan, hogy a depresszió képi kifejezése hogyan jelenik meg a
pszichopathológiában.
M. Ferenc 54 éves hajléktalant kétoldali lábszárfekélye miatt vettük fel
2002-ben. Bentfekvése alatt derült ki
disztímiája, aminek elsősorban státusz vesztés volt az oka. Ferenc a 80as években jól kereső villanyszerelő
volt az akkori Kelet- Németországban. 1989-ben, a rendszerváltozáskor barátai azzal csábították haza,
hogy új lehetőségek támadtak itthon,
többek között elmehet Nyugat- Európába is dolgozni. Ferenc hazajött, és
az volt a szándéka, hogy a szeretett
nagymamánál fog lakni. Sajnos közben a nagymama hirtelen meghalt,
a rokonok a házát eladták, így, mire
betegünk hazaérkezett, nem volt hol
laknia. Ezzel a nyugati munkavállalás sem sikerült, mert a jelentkezéshez állandó lakcím kellett. Ráadásul a 90-es évek elején Ferencnek
alsóvégtagi thrombózisa lett, majd
átmeneti végtaggyengeséggel járó
betegség is kialakult. Így munkaképtelenné vált és rokkantnyugdíjazták.
Emellett Ferenc hajléktalanná is
vált, aki dolgozni már nem tudott.
Emiatt állandóan önmagát vádolta
azért, hogy otthagyta megbecsült
németországi munkáját. Ráadásul
egy posztthrombótikus szindróma is
kialakult, melynek talaján mindkét
lábszára kifekélyesedett. Mi 2002ben ezt a betegségét kezeltük, majd
elhelyeztük hajléktalan szállón.
Bár elismerte a depresszióját, lelki
problémáiról nem akart beszélni, és
minden pszichiátriai segítséget viszszautasított. Rajzolni 2003-ban a
szállón kezdett el. Először depressziós, sematikus, magányos emberkéket
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rajzolt, akik az ablak előtt ülnek. Az
ablakon a külvilág világosságából
csak a feketeség áramlik be. Ilyen
az itt bemutattott képe is, aminek a
“Fa magányos alakkal” címet lehetne adni. Itt az üde zöld lombú fának
csak száraz, elhalt ágai látszanak be
az ablakon.

Ferenc soha sem tudott belenyugodni a hajléktalanságba. Rehabilitációs munkára lett volna lehetőség,
de azt alantasnak tartotta az eredeti
szakmájához , a villanyszereléshez
képest.
Kb. egy évig rajzolt ablakon kitekintő magányos emberkéket. Ezt
követően Krisztus szenvedése a kereszten izgatta. Ilyen képét láthatjuk,
aminek a címe “Imádkozó emberek”
lehetne. A kereszt komor feketeségbe burkolódzik, aminek szomorúságát kissé enyhíti az alatta végighúzódó mélyzöld keskeny háttér-csík.
Három sematikus alak imádkozik a
templomban. Az utolsó emberke feje
nincs befestve, és a pad, amin ül, szintén fehér. Kifejezheti ez az ürességet,
de megjelenítheti a megvilágosodást
is. Ekkoriban Ferenc a hitben próbált támaszt találni, és valószínûleg

bûntudat is gyötörte.
Mindenesetre a vallásos érzésekben nem talált megnyugvást. 2005ben először az élet mély és magasabb
pontjait akarta grafikonszerûen megjeleníteni. A mellékelt rajzon, aminek
azt a címet lehetne adni, hogy “Mély-

ponton”, a hét napjait kis négyzetek
fejezik ki süllyedő sorrendben, jelezvén, hogy egyre rosszabb Ferencnek
a hangulata. A mélypontról kis lámpással megpróbál újra a felszínre kerülni. Az ábrázolás meglehetősen ellentmondásos állapotot tükröz, mert
a kép bal alsó sarkán is fekszik egy
kiüresedett, inaktív alak.
Néhány hónap múlva a kiüresedés érzésének ábrázolása
kezdte Ferencet foglalkoztatni. E képek közül
az egyik jellemző alkotás,
ahol egy kis emberke a
helyzetből kilép, aminek a
“Kilépés az életből” címet
lehetne adni. A maga mögött hagyott világ itt teljesen üres, tulajdonképpen a
szereplő semmit sem veszt
a kilépéssel. A kép min-

denképpen öngyilkossági késztetést
sugal, szerencsére Ferenc ezt nem
kísérelte meg.
2005 májusától betegünk kiegyensúlyozottabbá vált. Egy harmónikus
arcot festett, melynek egyik fele sötét, a másik pedig világos. A portré címe az lehetne, hogy “Fény és
árnyék”. A megjelenítés elég szokványos képzőmûvészeti megoldása
annak a gondolatnak, hogy az ember
egyszer nyomott, máskor vidám,
vagy általánosságban,
az
énnek
vannak sötét
és világos
oldalai. Más
hajléktalan
is alkotott már hasonló szerkezetû
képet.
Ezt a munkát aztán egy jól megkomponált,
harmónikusan
megrajzolt fa ábrázolása követte kínai stílusban, ahol hangsúlyozottan látszik a nap is az
égen. A kép címe az lehetne,
hogy “Fa nappal”. Ferenc
gyermekkora óta vonzódik
a kínai mûvészethez, mert
nagymamájánál
iskolás
korában sok Kínáról szóló
könyvet olvasott. Egy régi
íz élménye idézte föl a gyermekkori szép emlékeket, a nagymama
alakját, és ez ihlette az alkotást.
A kedélyállapot javulását az is
kiválthatta, hogy Ferenc újra reménykedni kezdett. Egy barátja
vidéki házába hívta lakni, ahol a
kertben lehetett volna tevékenykedni. Mi is úgy tudtuk, hogy nyáron elhagyta a hajléktalan szállót és
vidékre ment szerencsét
próbálni.
Ismerettségünk
4
évében Ferenc önálló
mûvészeti tevékenységével valójában viszonylag
eredményes öngyógyítást
végzett. Depressziója teljesen soha sem múlt el, de
nagyjából kompenzáltan
viselkedett, ömagát ellát-

ta, mindig tisztán, ápoltan öltözködött, és közben állandóan kesergett. A
felajánlott pszichés foglalkozást mindig visszautasította, csak futó beszélgetésekre volt hajlandó. Egy szociális
munkásunkhoz ragaszkodott, aki nő
volt. Vele szeretett beszélgetni, neki
mutatta meg újabb és újabb alkotásait, ezen kollegánkon keresztül tudtuk
nyomon követni állapotát. Eközben
Ferenc végigpróbálta a depresszió
képi kifejezésének több lehetőségét.
Egyrészt önmagának, de különösen azoknak, akikhez ragaszkodott,
mindenképpen meg akarta mutatni,
milyen a lelki állapota. Ez az állandó panaszkodás lényegében egyfajta
nárcizmus volt, ahol mindent elkövetett, hogy pathológiás egyensúlyi
állapotából semmi se zökkentse ki.
Sajnos Ferenc sorsa a későbbiekben meglehetősen szomorúan alakult.
Nem sikerült a vidéki élet. Hiányos
információink szerint késő ősszel egy
közterületen találtak rá, ahol feltehetően öngyilkossághoz készülődött.
Mindkét lábszárán a fekélyek olyan
mélyekké váltak, hogy alsóvégtagjait combban
amputálni
kellett. Decemberben
állítólag egy
rehabilitációs
osztályon kezelték, ahol
azt
kérte,
hogy hozzánk
ne helyezzék
át. Feltehetően
mindenképpen
meg szeretné
őrizni annak
a büszke hajléktalannak az emlékét,
aki méltósággal viseli hibás döntésének következményeit, és sorsát
változatlanul a saját kezében tartja
azzal, hogy bármikor képes kilépni
az életből. Ennek ellenére lehet, hogy
Ferenc előbb-utóbb újra visszakerül
hozzánk, és segítségünkkel ismét felveszi a harcot újabb nehézségeivel.
dr. Molnár Gábor
Orvosi Krízis Szolgálat
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A szupervízió kialakulásának története
Az angolszász és az európai modell
Szupervízió: A latin super (felett) és
videre (aki lát) szavak összetétele.
Egy szabályozott tanácsadási folyamat, amelynek középpontjában a tanulás tanulása (tapasztalati tanulás)
áll.
A szupervízió több mint egy évszázada ismert és használt fogalom.
Fejlődése párhuzamos a szociális
munkáéval, és Mary Richmond nevéhez köthető. Ő állította azt, hogy a
szupervízió a case work rákészülési
módszere.
A szupervízió, mint cím először
Jeffrey R. Backett 1904-ben megjelent művében, a „Supervision and
Education in Charity” művében tűnik
fel. A szupervízió ekkor még mint
adminisztratív kontrol volt jelen.
Célja pedig a hatékony és eredményes szakmai munka elérése volt.
Egy olyan fizetett ügynökcsoport
megjelölése volt, akik megszervezték és kontrollálták az alamizsnák
elosztását, felügyelték és ellenőrizték
a családok feltérképezésének módszereit, hatékonyságát. Tanítottak, ők
osztották szét a feladatokat, kontrollés kapcsolattartó funkciót töltöttek
be. Zilpha Smith (1901), a Boston
Associated Charities munkatársa,
később a Smith College Training
School of Psychiatric Social Work
vezetője írt először az akkori szociális munkások (barátságos látogatók)
képzéséről és szupervíziójáról.
A szupervízió funkciója ezután
képzési elemekkel bővült. A fejlődés,
valamint a szakmai kompetencia elsődleges forrásává vált. A szupervízió
elsősorban az esetre vonatkozott, fókuszában az esetkezelést végző állt.
Az első rövid szupervíziós kurzus 1911-ben indult a Charity
Organization Department of the
Russel Sage Foundation keretei között. A szervezet vezetője ekkor Mary
Richmond volt.
Az 1920-as évek elején módosult a szupervíziós szemlélet. Ez
az ún. el-pszichologizálódás időszaka. A fasizmus elől sokan me-
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nekültek az Egyesült Államokba,
köztük orvosok, pszichológusok és
pszichoanalitikusok, akik nem tudtak
elhelyezkedni saját szakterületükön,
így a szociális ellátásokat, a szociális
munkát választották.
Ők vezették be a szupervízió addigi adminisztratív és képzési funkciója mellé a szupportív funkciót, amely
elsősorban a szupervizáltaknak segít
a munka okozta stressz és problémák
kezelésében.
Ennek eredményeként 1950-ig a
szupervízió fókuszában a szupervizált
fejlődése állt, az esetkezelés előterébe a pszichoszociális megközelítés
került.
Az „Encyclopedia of Social Work”
első, 1965-ös kiadása tanulási folyamatként
definiálta a
szupervíziót,
mint a szociális munka
készségei és
tudása
továbbadásának hagyományos módja.
A második
(1971) és harmadik (1977)
kiadás már
kihangsúlyozta az adminisztratív
funkciót is.
Ezek a definíciók azonban
csak részben
korrektek. Az
igaz, hogy a
szupervízió
rendelkezik adminisztratív és képzési
folyamatokkal, funkciókkal. Ami kimaradt, az a szupervízió expresszívszupportív vezetői funkciója.
Európában a szupervízió a II. világháború végéig nem, vagy csak
kezdetleges formákban létezett. Az
első ország, ahol bevezetésre került,
Hollandia volt. A Marshall-terv részeként került Európába, és elterje-
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dését megelőzően nagy átalakuláson
ment keresztül. Elsődlegessé vált a
szupportív funkciója, míg az adminisztratív-kontroll funkció többé-kevésbé elhagyásra került.
Az 1960-as évek vége felé Kurt
Lewin szervezetszociológiai tanainak
hatására az addig szinte egyeduralkodó egyéni szupervízió mellett megjelent a csoport és team szupervízió
is. Előtérbe került a csoportdinamika,
amely azonban nem szorította ki az
egyéni szupervíziót.
A szupervízor képzés első, önálló
intézményesített formája Hollandiában valósult meg. Ezt a módszert
vette át több európai ország, és alakította ki saját szupervíziós modelljeit. Az 1970-es években indul meg
a szupervízor
képzés intézményesítése
Európa számos országában. Ezt a
posztgraduális képzés
keretein belül
valósították
meg. Alapfeltétel, hogy
a
leendő
szupervízor
rendelkezzen
egy felsőfokú
humán diplomával, illetve több éves,
szociális területen szerzett szakmai
tapasztalattal.
Ezzel jött
létre az a szakmai bázis, amely lehetővé tette a szakmai specializáció
kialakulását.
További lényeges hatással volt fejlődésére pl. a szociológia (Weigand).
A szupervíziós megbeszélések középpontjában az eseten, az esethozón, az
esethozó fejlődésén túl olyan, a szakmai munkát befolyásoló tényezők is
bekerültek, mint az intézmény maga,

a szociális munka, illetve a segítő
munka környezetét illető szociológiai
összefüggések is.
Az 1980-as évekre kialakulnak
a szupervízió integratív modelljei,
amelyek magukban foglalják a szociológiai és pszichológiai elméleteket
is. Ismét megjelennek a pszichológia
egyes módszerei, amelyet indokolttá tettek a stresszről, és a Burn-out
szindrómáról szóló kutatások.
Ezek az eredmények azokat a feltevéseket igazolták, miszerint a segítő szakmákban hosszú távon nem
lehet eredményesen dolgozni megfelelő támogatás nélkül. Ekkor már
a gyakorlatban is elterjedt az egyéni
szupervízió mellett a csoportos, team
és egyéb munkaformák. Megjelent
a peer szupervízió, illetve komoly
hangsúly került a szervezet fejlesztésre is.
Az 1990-es évekre a szupervízió
önálló szakmává, diszciplínává nőtte ki magát, amely mindenféle segítő
kapcsolati munkában a szakmai kompetenciafejlesztés leghatékonyabb
módszerévé vált.
Megjelent az igény más területekről (gazdaság, ipar) is a szupervízió
iránt, amely újabb fejlődési lehetőségeket és irányt szabott meg.
1997-ben hívták életre az
„ANSE”-t, a szupervízorok európai
szervezetét, amely 2000-ben tartotta
első kongresszusát.
Magyarországra a rendszerváltás
után, Németországon keresztül érkezett meg a szupervízió, Norbert
Lippenmeier közreműködésével. Az
első magyar szupervízorok Németországban szereztek diplomát, és az ő
segítségükkel, valamint Lippenmeier
támogatásával indult meg a képzés,
elsőként 1998-ban.
Ezt megelőzően, az 1980-as években a Menthor Egyesület már foglakozott szupervízióval. Ők eredetileg
a családsegítő szolgálatok pszichológusainak szövetsége voltak. Valamint
1994-ben alakult meg a Supervisio
Hungarica.
A szakmai érdekegyeztető fórumokon kezdetben komoly összeütközéseket váltott ki a két irányzat
(az angolszász és az európai modell)

integrálásának kérdése. Nem alakult
ki azonos álláspont azon kérdésben,
hogy szükséges-e Magyarországon is
intézményesíteni a szupervízor képzést. Alkalmazható-e mindkét irányzat, hiszen mindegyik más-más problémakörre adhat adekvát választ.
Ma Magyarországon az európai
modell a domináns. Elszórtan azonban megtalálható az angolszász típus
is.
Amikor szupervízióról beszélünk,
el kell különítenünk egymástól az

angolszász és az európai modellt.
Alapvető különbségek mutatkoznak
a két modell között a felelősség, a
kontroll és a hierarchia területén.
Az angolszász modell megmaradt
a régi alapelvek mellett, és egy belső
kontrollt, minőségellenőrzést jelent.
A szupervízor lehet a vezető, vagy
egy nagy tapasztalattal rendelkező
kolléga. Nem lép fel az önálló szakma igényével, így szakképzéssel sem
rendelkezik. Egyfajta funkcióként
definiálható.

Kedves Kollégák!

IMR

Amennyiben olyan fiatal kerül a
látókörötökbe, akit jelen program érdekelhetne, ajánljátok neki jó szívvel a
Diótörés Alapítványt.
A Diótörés Alapítvány (kiemelten közhasznú szervezet) szeretettel vár
minden állami gondozásban felnőtt, hajléktalan, munkanélküli, 18-30 év
közötti fiatalt, aki szívesen részt venne 2005. november 2-án indult álláskereső programunkban. A program azóta is nyitott új jelentkező fiatalok felé.
MÉG MOST SEM KÉSŐ!
Ha elégedetlen vagy jelenlegi helyzeteddel, életed alakulásával, szeretnél elhelyezkedni és ezt elegendő oknak érzed, hogy segítségünkkel merj, és képes
legyél változtatni, akkor mielőbb keress meg minket!
Programunk célja, hogy lehetőségeidre, eddigi élettapasztalataidra, képzettségeidre építve közreműködésünkkel sikerüljön megtalálnod munkád,
hivatásod.
Velünk való együttműködésedért cserébe később a lakhatásodban is tudunk
segíteni!
Amire számíthatsz:
• heti 3 alkalommal laza, kötetlen klubszerű foglalkozások némi kaja és tea
mellett
• egyéni támogatás lehetősége álláskeresésben
• kirándulás, játék, sport, stb.
• személyes hatékonyság növelése, hogy a munka világában megleld a helyed
• önismeretnövelés.
A program gyakorlati része 2005. november 2-án kezdődött, de most is
jelentkezhetsz!
Helyszín:

BMSZKI Bp., XIII. Dózsa Gy. út 152., Civil Pince

Időpont:

Hétfő: 16-19-ig
Szerda: 16-19-ig
Péntek: 09-12-ig

Tinó Krisztina, Scheer Barbara
Tinó Krisztina, Laczkó Mihály
Lázár Nóra, Szűcs Anna

Tájékoztatást személyesen állandó jelleggel működő csoportunkon kaphatsz
szerdánként 17-19 óra között, vagy napközben a következő telefonszámokon:
Tel: 238-9500/605-ös mellék (Diótörés Alapítvány)
SZERETETTEL VÁRUNK! EZZEL CSAK NYERHETSZ!
A Diótörés Alapítvány munkatársai
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Erre a modellre egy „állandó”
visszajelzés, egyfajta indirekt kontroll jellemző. A szupervízor felelős
a szupervizáltért, és annak a klienssel végzett munkájáért is. A modell
mellett pozitív indokként szokták
felhozni, hogy gazdaságosabb, mint
egy külső szakember, illetve ha a
szupervízor is tagja a teamnek, jobban
rálát a problémákra, és hatékonyabb
segítséget tud nyújtani. A szupervízor
minden esetben szociális munkás.
Ezzel szemben az európai modell
– gazdagodva a pszichológia, szociológia és más tudományos szemléletek és vizsgálati eredmények
– szupervízora csak az intézménytől
független szakember lehet. Betöltött
funkciói a ventillálás, erősítés, valamint szupportív támogatás. Ellentétben az angolszász modellel, a kontinentális modell csak a szupervizáltért
felelős.
A szupervízió munkaformái:
• egyéni: szakmai személyiség és
kompetencia fejlesztés;
• csoport: nem alapfeltétel, hogy azonos munkahelyről vegyenek részt a
szupervizáltak, külső helyszínen is
megtartható;
• kontroll szupervízió: a résztvevők
maguk is szupervízorok;
• peer szupervízió: intervízió, kollegiális konzultáció;
• vezető: coaching: vezetői személyiségfejlesztés;
• team: hosszú távon működik hatékonyan a vezető jelenléte nélkül,
intézményen belül együtt dolgozó
munkatársak szupervíziója, pl a hatékony együttműködés, együttdolgozás
elérése érdekében;
• szervezet: építés, fejlesztés. Új projektek, először együtt dolgozó stáb
működészavarainak,
organizációs
problémáinak felismerésére, hatékony feldolgozására.

Néhány kérdés a szupervízióról
Beszélgetés Németh Lászlóval
Interjúalanyom Németh László – szociális munkás, a Széchenyi Egyetem
szociális munkás képzésén oktat,
szupervízor. A szociális munkába a
pszichoterápia/művészetterápia oldaláról érkezett. Mérei Ferenc volt a
mestere, majd az induló Tündérhegyi
Pszichoterápiás Osztály stábjában
dolgozott Hidas György vezetésével.
(Hidas György a Budapesti Iskola
képviselője.) Kiképző művészetterapeutaként folytatott először szupervíziót, majd a Mentor Szociális Munka
Szupervíziós Egyesület keretében a
szociális munka szupervíziójával foglalkozott. A 3SZ akkreditált szociális
munka szupervízora.
– Hogyan látod, a szociális munka
folyamatában mi a szerepe a szupervíziónak? Egyáltalán a szociális munka folyamatába tartozik a szupervízió,
vagy egy attól többé-kevésbé elkülönült tevékenység? Miben tud segíteni
a szupervízió a terepen dolgozó szociális munkásoknak?
– A szupervíziónak a szociális
munkában az a szerepe, hogy rálátást
biztosítson a segítő folyamat jellemzőire, támogatást biztosítson a segítő
személyének a segítés folyamatához
tartozó érzelmi hatások kezelésében,
segítse a tapasztalati tanulás folyamatát, szempontjaival hozzájáruljon
a segítő folyamatban új látásmódok,
megoldások felismeréséhez, új ismeretek, tudások gyakorlati alkalmazásához, és segítse, bizonyos értelemben
követelményként képviselje a szakma
etikai normáinak, értékszemléletének,

Szabó Havaska Réka
Dózsa Átmeneti Szállás
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Belefáradtál a munkába? IMR
Egyéni szupervízióra
lenne szükséged? Szívesen
beszélgetnél egy
mentálhigiénés szakemberrel?
Sántha Judit pszichológus
szeretettel vár egy
beszélgetésre a SZIKben,
szerda délelőttönként 913 óra között. Előzetes
bejelentkezés ajánlott a
SZIK mellékén: 563 vagy 576.

módszereinek az esetvitelben történő
alkalmazását. A csoportos/team szupervízió a szakmai nyilvánosság intézményi fóruma, a közös szakmai
normák kidolgozásának az egyik fontos terepe. Mindenképpen a szociális
munka folyamatába tartozik a szupervízió, miután a segítő folyamat reflektálására teret adó munkaforma, a
segítő személyének támogatását biztosító helyzet, és az esetkezelést szakmailag támogató együtt gondolkodás
helye. Minden szociális munkás tevékenységhez – természetéből adódóan
– hozzá tartozik a szupervízió, de sajnos az anyagi források sok helyen lehetetlenné teszik, hogy ezt a szakmai
támogatást minden szociális munkás
megkapja. A „miben segít a szupervízió” kérdésre az eddigiekben megadtam a választ, annyival kiegészíthető
még, hogy a terepen a jobb minőségű
szociális szolgáltatások működéséhez
is hozzájárul, illetve a szociális munkást veszélyeztető burn-out (kiégés)
megelőzésében segít.
– A szupervízió egyéni formában
is működhet, és csoportban is. A két
forma hogyan viszonyul egymáshoz,
egymás alternatívái lehetnek, vagy
inkább kiegészítik egymást? A fent
említettek mellett milyen funkciói,
illetve milyen előnyei/hátrányai vannak egyik és másik formának?
– Az egyéni és csoportos szupervíziónak máshol vannak a fókuszpontjai. Egymás alternatívái lehetnek, de
kiegészítőként is tudnak működni.
A szociális munka szupervízió középpontjában az esetkezelésnek kell
lennie, függetlenül attól, hogy egyéni vagy csoportos formában történik.
Optimális esetben meg kellene adni a
választás szabadságát a szociális munkásnak, hogy a számára megfelelő
szupervíziós formát választhassa. Az
egyéni szupervízió nagyobb teret tud
adni a segítés személyes mozzanatainak az átlátására, a segítőt mozgató
tényezők, a segítő érzelmi/indulati
reakcióinak a személyes élettörténettel való összefüggéseinek a megértésére. Az egyéni szupervízió mélyebb

támogatást tud nyújtani a segítő személynek. A csoportos szupervízió
lehetőséget ad arra, hogy felismerje
a segítő, hogy nem csak őt foglalkoztatják bizonyos dilemmák, és akár
megoldási mintákat is kaphat arra
vonatkozóan, hogy a számára kérdéses helyzeteket mások hogyan oldják
meg. A csoportos szupervízió biztosítja azt, hogy a teamek közös értékrendet alakítsanak ki, egyeztessék
megoldásaikat, egymáshoz kapcsolódó segítő eljárásokat tudjanak komplex módon kialakítani. A csoportos
szupervízió a kölcsönös támogatás,
elfogadás, megerősítés színtereként
tud működni egy team életében. Az
egyéni szupervíziós forma hátránya
az, hogy hiányoznak belőle a csoport tagjainak sokszínű, inspiráló,
kreatív megközelítései. A csoportos
szupervízió hátránya az, hogy nem
tud minden egyes tagra megfelelő
mélységben reagálni, a sok szempontú megközelítés nem mindig követhető/kezelhető az esethozó számára.
A hátrányok csökkentése miatt lehet
a két szupervíziós formát egymás kiegészítéseként alkalmazni.
– Milyen időközönként, milyen
rendszerességgel érdemes igénybe
venni szupervíziót? Függ ez leterheltségtől, esetszámtól?
– A szupervízió egy folyamat,
ennek megfelelően érdemes megválasztani a gyakoriságot. A legideálisabb az lenne, ha hetente lehetne
egy óra szupervízióban részt venni,
ez inkább csak az angolszász modellben valósítható meg, ahol a munkahelyen belül tapasztaltabb kolléga a
szupervízor. Optimálisan kéthetente
2 óra szupervízió – folyamatosan
kísérve a munkát – lenne jó. A szupervíziót nem szabad függővé tenni
az esetszámtól. Az esetszám azonban befolyásolhatja a gyakoriságot,
például ha a szupervíziós szerződés
szerződés szerint minden eset szupervízióba kerül, akkor figyelembe
kell venni az esetek „forgási idejét”,
és annak megfelelően megválasztani
a gyakoriságot.
– Ha már említetted az angolszász
modellt: szupervízorként, oktatóként
mit tapasztalsz, Magyarországon me-

lyik modell az elterjedtebb, az angolszász vagy a kontinentális?
– Angolszász szupervízió alatt
azt szokták érteni, hogy a munkahelyen, hierearchikus helyzetben lévő
– tapasztaltabb, idősebb, általában
vezető helyzetű – személy nyújtja a
szupervíziót, és a szupervízió egyben
a kontroll (minőségbiztosítás) eszköze is. A kontinentális szupervízió
alatt pedig azt értik, hogy független
személy a szupervizor, és a segítő
személye van a fókuszban. Szerintem nem jó ez a felosztás, mert megtévesztő. A szociális munkában nem
a modell a fontos, hanem az, hogy
az eset vagy a segítő személye vane a szupervízió fókuszában. Jelenleg
nincs megbízható információ arra
vonatkozóan, hogy a szociális munkában milyen szupervíziós gyakorlat
„kedveltebb”. Szerintem nem is kedv
kérdése ez, hanem a szociális munka
gyakorlata azt igényli, hogy az eset
legyen a szupervízió fókuszában, a
szupervízor rendelkezzen szakmai
kompetenciával a szociális munkában, és a szupervízió foglalja magába
az esetvitel, a módszertan, az értékrend és etikai megközelítést, a segítő
személyének támogatását, a szociálpolitikai rendszer alakítási készségét.
Tapasztalataim szerint jelenleg a szociális munkában intézménytől független szupervízorok működnek és
az esetvitelt fókuszként kezelő szupervíziós gyakorlat a meghatározó.
– Eljuttattál hozzám egy írást,
amelyben a Budapesti Iskola szerepét ismertetted, azzal az – egyébként
a Magyar Szupervizorok Társasága
honlapján, a szupervízió történetét
ismertető részben is szereplő – állítással vitatkozva, hogy „1945-ig
csak Amerikában létezett szupervízió, majd az 50-es években hozták be
Nyugat-Európába”. Hogy teljesebb
legyen a kép: elmondanád nekünk,
miben látod a Budapesti Iskola jelentőségét a szupervízió kialakulásában,
fejlődésében?
– A szupervíziónak két történelmi
gyökere van. Az egyik Amerikához és
Mary Richmondhoz kötődik, az 1880as évektől kezdődően a jótékonysági
szervezetek szociális munkájához

kapcsolódva fejlődik ki a szupervízió. A másik Európához, Freud és
Ferenczi pszichoanalitikus munkásságához kapcsolódik. A két történeti
szál az 1930-as években kapcsolódott
össze Amerikában, miután a zsidó
származású pszichoanalitikusok kivándoroltak Amerikába, és a szociális
munka területén kezdtek el dolgozni,
valamint szupervíziót adni. A Budapesti Iskola 1908-ban jött létre. Kovács Vilma és Ferenczi Sándor együtt
dolgozta ki a pszichoanalitikus szupervízió magyar módszerét, ami írásban 1933-ban jelent meg a „Kiképző
analízis és kontrollanalízis” című tanulmányban. A Budapesti Iskola és a
pszichoanalízis képzési rendje abból
indul ki – a korábbi oktatási formákhoz képest –, hogy sajátélményt kell
szerezni a pszichoanalizis módszerben, ezt követően kell megtanulni
a pszichoanalitikus elméleteket és
módszereket, a képzés harmadik elemeként a pszichoanalitikus módszer
alkalmazásához kontroll szupervízióba kell járnia a pszichoanalitikus
jelöltnek. A Budapesti Iskola modelljében a kontrollanalizis célja a praktikus munka tanítása és ellenőrzése.
A jelölt a saját analizisét befejezte,
mint szakemberjelölt jár egy szaktekintélyhez, a saját analitikusához
szupervízióba. A pszichoanalítikus
szupervízió során a jelölt rátanulhat
a saját belső szupervíziós gyakorlatára, amely lehetővé teszi az áttét-,
viszontáttét jelenségek folyamatos
megismerését, kezelését, esetenként
munkaeszközként való használatát.
Európában a pszichoanalizis kialakulásával az 1900-as évektől van szupervízió.
– Milyen képzettséggel, végzettséggel láthat el valaki szupervízori
feladatot?
– A szupervízori végzettségre vonatkozóan három egymással párhuzamosan érvényes szabály működik.
Az első a Budapesti Pszichoanalitikus Iskola hagyományaira épülő
pszichoterápiás rendszerekben: az
egyetem elvégzése után, az adott
pszichoterápiás módszerben szerzett sajátélményt követően részt kell
venni az adott módszerhez tartozó
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elméleti és technikai szemináriumban, majd a módszer alkalmazásának
kezdetén tanszupervizióba kell járni,
egy a módszerben elismert kiképző
terapeutához. Ez minden terapeuta
„alapképzése”. Ezt követően az egyes
pszichoterápiás módszerek saját képzési rendjükben léptetnek be valakit
kiképző terapeutává, aki egyben a
módszerspecifikus szupervizor is.
Kiképzővé 10 éves módszespecifikus
gyakorlat után, az adott módszer alkalmazásában elméleti munkásságot
felmutatva, és kiképző folyamatot
szupervízió mellett végző személy
válhat. A második mód a szociális
munka szupervíziójára vonatkozik:
a Szociális Szakmai Szövetség „konszenzus konferencia” keretében elfogadott kritériumrendszere szerint

az Akkreditációs Bizottság eljárása
alapján minősít valakit a szociális
munka akkreditált szupervízorává.
A kritériumok: felsőfokú diploma;
10 év humán segítő gyakorlat, ebből 3 év közvetlen kliens kapcsolatban; szociális munkára vonatkozó
ismeretek; önismeret 120 óra bármely pszichológiai irányzatból; saját
szakmai munka szupervíziója; saját
szupervízori munka szociális területen; saját szupervízori munka szupervíziója.
A harmadik mód az önmagát önálló szakmaként definiáló úgynevezett
európai szupervíziós modell, ahol
a képzés a következőt tartalmazza:
humán diplomára épül, 5 év szakmai
gyakorlat; min. 45 óra csoport sajátélményű szupervízió és/vagy 15 óra

Tájékoztatás a Leonardo külföldi szakmai
tapasztalatszerzéssel kapcsolatban

IMR

Kedves Jelentkezők!
35-en adtátok be jelentkezéseteket a Leonardo pályázatra, az EU szinte
minden országát megjelölve lehetséges terephelyként. A pályázat beadásakor 6 ország hajléktalanellátó szervezetével tudtunk megegyezni, összesen
10 szociális munkást fogadnak 9-15 hétre. A fogadó intézmények az alábbi
országokban vannak: Ausztria (2 fő), Dánia (1 fő), Finnország (1 fő), Franciaország (2 fő), Írország (2 fő), Egyesült Királyság (2 fő).
Már többeteket megkerestünk, a konkrét fogadó intézmények és a
BMSZKI ajánlataival, amolyan elő-igényfelmérésre. A feltételek a BMSZKI
részéről azonosak (a kinn töltött idő alatt az alapfizetés jár – éjszakai és
egyéb pótlékok nélkül, de mivel ez idő alatt az itthon maradók a kiutazók
helyett is dolgoznak, a visszaérkezés utáni egy éven belül a kinntöltött idő
felét többletmunkával „törleszteni” kell; a visszaérkezés után egy hónapon
belül átfogó írásos tanulmány készítése a kinti tapasztalatokról és szóbeli
fényképes beszámolón való közreműködés), a fogadó intézmények ajánlatai eltérnek egymástól: van intézmény, aki tud a kinntartózkodás idejére
vendégszobai elhelyezést biztosítani, máshol abban működnek közre, hogy
kollégiumi szobát tudjon a szociális munkás bérelni – ennek költségét a
Leonardos támogatás fedezi. A fogadó intézmények profiljukat tekintve is
eltérnek egymástól: vannak közöttük utcai szociális munkát végző egységek,
nappali melegedők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállók és támogatott
lakhatásban élők utógondozó egysége.
A vezetőség javaslata alapján az elkövetkező hónapokban konkrét ajánlatokkal fogunk titeket (és azokat is, akik az első körben nem jelentkeztek)
megkeresni – a szakmai gyakorlatok 2006. nyarán kezdődhetnek és zömük
2007. évben fog megtörténni. Az, hogy a pályázatunk nyer-e, 2006. április
végére fog eldőlni.
Ha bármilyen kérdésetek van, forduljatok hozzám a 2389-525 telefonszámon vagy a bercesi.ildiko@bmszki.hu email címen.
Bércesi Ildikó
Módszertan
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egyéni szupervízió. Ezt követően a
képzés 27 (+14) kredit = 810 óra. Ez
alapján kap valaki szupervíziós diplomát, ami a szakmai személyiség
fejlesztésére vonatkozóan ad ismeretet.
– Ha egy intézménynek lehetősége nyílik arra, hogy igénybe vegye külsős szupervízor segítségét, a
szupervízor kiválasztásánál milyen
szempontokat érdemes figyelembe
venni?
– Elsőként meg kell válaszolni azt
a kérdést, hogy a team mit tart a szupervízió tárgyának, mi a „megrendelése” a szupervízióra vonatkozóan.
Amennyiben az eset (a szolgáltatás,
az igénybevevő, a módszertan) van a
középpontban, akkor vagy akkreditált
szociális munka szupervizorok közül
érdemes választani (www.3sz.hu),
vagy a különböző módszespecifikus
pszichoterápiás egyesületek (www.
pszichoterapia.lap.hu) szupervízorai
közül. Amennyiben a segítő/szolgáltató
személyisége
(lélektani
történései, viszonyulása, érzelmi
reagálásai) van a szupervízió középpontjában, akkor az úgynevezett európai szupervíziós modellt képviselők közül érdemes választani (www.
magyar-szupervizorok.hu). Még a
tervezés időszakában meg lehet tenni, hogy a team akár találkozzon több
szupervízorral, vagy több irányzat
képviselőjével, ahol tájékozódhatnak
arról, hogy a szupervízornak milyen
megelőző tapasztalatai vannak, milyen ismeretekkel, készségekkel rendelkezik, illetve milyen szupervíziós
megközelítést alkalmaz. A találkozás
alapján a team eldöntheti, hogy számukra ki a megfelelő szupervízor.
– Milyen költségekkel jár a szupervízió?
– A szupervízor óradíja az egyik
költség – mindenkinek más, nincs
egységes szabályozás. A Mentor Szociális Munka Szupervíziós Egyesület
évente nyilvánosságra hozza a tarifatáblázatát a 3SZ honlapján.
– Köszönöm a beszélgetést!
Az interjút készítette:
Vida Judith
Módszertan

Szépítő

„Nem fontos, hogy sok író legyen egy közösségben, de fontos, hogy sok olvasó legyen. Nem fontos,
hogy te szövegezd meg a szépet és igazat, fontosabb, hogy megismerjed.”
Márai Sándor
E fenti idézet szellemét választva mottónak igyekszünk e termékenyítő, szépítő erőket a művészet
világából vagy akár a hétköznapi, közvetlen környezetünkből választva felvillantani, megláttatni, ezzel is hozzájárulva lelkünk épüléséhez, gazdagodásához.
Rovatvezetők: Oláh Judit
Dózsa Átmeneti szállás
„Az 1963-as születésű, roma származású fiatalember
tehetséges festő. Alkotásait áthatja a mély vallásosság, színei azonban a rom lélek világát tükrözve igen harsányak.
Nem is olyan rég még egy Trabant személygépkocsi nyújtott otthont neki, a hajléktalan lét elől menekülve. Művei megszületésének színhelyéül ez időben egy rét
szolgált. Mára segítséget kapott olyan jóindulatú emberektől, akik munkásságának
megbecsülése jeléül lakáshoz segítették.
Képei főleg portrék, technikája a rongygyal való festés. Szász Endrével való találkozása nyomán megerősítést nyert hitében,
hogy érdemes folytatnia a hatalmas küzdelemmel járó munkát.
Több kerületben kiállításra kerültek
már Tibor képei, s a Roma Parlamentben
állandóan láthatóak alkotásai, melyeket a
parlament saját részére meg is vásárolt.
Végigkísérve a kiállítás képeit egy olyan világba juthatunk el, ahol érzékszerveink közti különbségek elmosódását tapasztalhatjuk
meg. Hiszen a látvány szinte kézzelfogható,
a színek magukkal sodorják a látogató fan-

táziáját, és egy-egy portré előtt állva azt érezhetjük,
hogy szavak nélkül mesél a modell.”
Magyar Tibor festőművészre a Fővárosi
Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat
igazgatója, Kulinyi
Márton hívta fel a figyelmünket.
E sorok kíséretében
eljuttatott
hozzánk
egy
festményeket,
grafikákat és fotókat
tartalmazó CD-t is,
amelyről az újságban
látható képeket válogattuk. A varázslatos
színeket sajnos nem
tudjuk visszaadni, de
a képek még így fekete-fehérben is nagyon
szépek!
Vida Judith
Módszertan

Kedves Olvasó!
Köszönjük a sok anyagot, amit küldtetek! Ha netán valamelyikkel nem találkoztok a jelenlegi számunkban, az csak a helyszűke miat lehet. Felhívásunk továbbra is áll: ha szekrényedből kidől a rengeteg írás,
cikk, rajz, stb., aminek megjelentetése régóta legfőbb óhajod, vagy netán az ügyeleti naplóban találsz
valami közlésre méltó gyöngyszemet, ne habozz, add át valamelyik rovat szerkesztőjének, vagy küldd el a
bmszkireveszek@freemail.hu e-mail címre!
Az építő jellegű kritikákat is örömmel fogadjuk.
Megtisztelő ﬁgyelmedet köszönjük!
Találkozunk áprilisban, a következő számban!

A szerkesztőbizottság
Révészek – 2006. február
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Repertórium 2005. harmadik évfolyam
EZ+AZ
Budai Erzsébeth: Dózsa fapad „Visszailleszkedést elősegítő program” 2003/2004 I. (2005. III. évf. 1. szám 7. o.)
Szabó Havaska Réka: Szakmaelismertetés külföldön
(2005. III. évf. 2. szám 15. o.)
Bártfai Attila: Karácsonyi Közöny (2005. III. évf. 2. szám
19. o.)
Horváth Takács Bernadett: Adatvédelmi aggályok a szociális ellátásban (2005. III. évf. 3. szám 16. o.)
A Magyar Szegénységellenes Hálózat nyílt levele a koldulás tiltásáról
hozott önkormányzati rendeletek ellen (2005. III. évf. 3.
szám 16. o.)
Molnár Zsuzsanna: A közalkalmazotti tanács tájékoztatója (2005. III. évf. 3. szám 20. o.)
Vida Judith: A két semmit összeraktuk... (2005. III. évf.
4-5. szám 7. o.)
Molnár Zsuzsanna (szerk.): Csavargóként Londonban,
Párizsban (2005. III. évf. 4-5. szám 2. o.)
Szikra Csaba Gyula: Fejezetek egy zuglói munkáscsalád
életéből (2005. III. évf. 4-5. szám 14. o.)
Szikra Csaba Gyula: Rasszista gyűlöletcsoportok hatása a
fiatalokra (2005. III. évf. 6. szám 14. o.)
Függő Világ
Dávid Zoltán: Még valamit az alkoholizmusról (2005. III.
évf. 1. szám 10. o.)
Horváth Szilveszter: Mindennapi szenvedélyeink (2005.
III. évf. 1. szám 12. o.)
Horváth Szilveszter: A motiváció (2005. III. évf. 2. szám
14. o.)
Modori Veronka: A fogság (2005. III. évf. 3. szám 13. o.)
Buda Béla: Alkoholpolitika - lehetőségek és dilemmák
(2005. III. évf. 4-5. szám 11. o.)
A Váltó-Ház – könyvajánló (2005. III. évf. 6. szám 4. o.)
Uhrinszkyné Mozsik Katalin: A negatív tartományból a
nulláig (2005. III. évf. 6. szám 5. o.)
In Medias Res
Tatár Babett: Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban (2005. III. évf. 2. szám 3. o.)
Budai Erzsébeth: Dózsa fapad „Visszailleszkedést elősegítő program” 2003-2004 II. (2005. III. évf. 2. szám 6. o.)
Fehér Boróka – Vályi Réka: Egy tanulmányút tapasztalatai (2005. III. évf. 3. szám 3. o.)
Budai Erzsébeth: Pályázati programok a BMSZKI-ban
(2005. III. évf. 3. szám 6. o.)
Fehér Boróka: Halte de Lyon (2005. III. évf. 4-5. szám
18. o.)
A családtámogatások változása (2005. III. évf. 4-5. szám
19. o.)
Kubik Lajosné: Agora (2005. III. évf. 6. szám 19.o.)
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A lélek rezdülései
dr. Molnár Gábor: A hajléktalanok demenciája (2005. III.
évf. 1. szám 4. o.)
dr. Molnár Gábor: Egy hospice beteg művészetterápiája
(2005. III. évf. 1. szám 6. o.)
Pándi Tiborné – dr. Molnár Gábor: Fizikailag bántalmazott és elűzött anyák lelki állapota (2005. III. évf. 2. szám
7. o.)
Horváth Takács Bernadett: Afrikából jöttünk... (2005. III.
évf. 2. szám 10. o.)
dr. Molnár Gábor: Az alkoholos demencia (2005. III. évf.
3. szám 9. o.)
Gajdátsy – Modori – Okeke: Hogy legyen emberük...
(2005. III. évf. 4-5 szám 22. o.)
dr. Farkas András – dr. Molnár Gábor: Szubkortikális intelligencia csökkenés (2005. III. évf. 4-5. szám 25. o.)
Gajdátsy – Modori – Okeke: Hogy legyen emberük...
(2005. III. évf. 6. szám 8. o.)
dr. Molnár Gábor: A magyar „kollektív tudattalan” sajátosságai (2005. III. évf. 6. szám12. o.)
Szépítő
Szabó Havaska Réka: A hóesés (2005. III. évf. 1. szám
18. o.)
Szabó Havaska Réka: Legközelebb (2005. III. évf. 2.
szám 20. o.)
Szabó Havaska Réka: A tónál (2005. III. évf. 3. szám 19. o.)
Oláh Judit: Maurits Cornelius Escher (2005. III. évf. 4-5.
szám 7. o.)
Szabó Havaska Réka: A találkozás (2005. III. évf. 4-5.
szám 28. o.)
Horváth Ágnes (szerk): Pink Folyd –The wall (2005. III.
évf. 4-5. szám 31. o.)
Mészöly Miklós: Jégvirág (2005. III. évf. 6. szám 3. o.)
Emberi történetek
Földi Júlia: Zsófi (2005. III. évf. 1. szám 14. o.)
Antus Lívia – Mándli Iván – Toronyi Henriett: ”Te viszont meghalnál!” (2005. III. évf. 1. szám
15. o.)
Harcok
Horváth Ágnes: Statisztikusnak csapnivaló voltam...
(2005. III. évf. 4-5. szám 3. o.)
Falak
Szilágyi Gyula: Nincs kilincs (2005. III. évf. 3. szám 11. o.)
Horváth Ágnes: Rövid beszélgetés Szilágyi Gyulával
(2005. III. évf. 3. szám 12. o.)
Horváth Ágnes: Janika (2005. III. évf. 3. szám 18. o.)
Rovat nélkül
Fagyhalál (2005. III. évf. 1. szám 3. o.)
Révészek melléklete: A szociális munka etikai kódexe
(2005. III. évf. 3. szám)

