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A lengyelországi hajléktalanság és a hajléktalan ellátó szervezetek megismerése előtt
ismernünk kell az ország ellátórendszerét, a főbb szociális juttatásokat.
A minimálbér összege 338 Euro1, az átlagbér 975 Euro. A munkanélküli járadék maximális
összege: 133 és 199 Euro között van, a foglalkoztatás hosszától függően.
Szociális segély maximális összege (2 felnőtt, 2 gyerek esetén): legfeljebb 125 Euro
(elbírástól függ).
Munkanélküli ellátás
Lengyelországban munkanélküli járadékra azon állampolgárok jogosultak, akik az
igény benyújtását megelőző 18 hónap során legalább 365 napon keresztül alkalmazásban
álltak, és ez idő alatt keresetük meghaladta a minimálbér 50 százalékát. A segély alapösszege
551,8 lengyel zloty (166 Euro), ezt szorozzák a munkaviszony hosszától függő szorzóval:
akik 5 évnél kevesebb ideig fizettek biztosítást, az alapösszeg 80 százalékára, akik 5 és 20 év
között, azok 100 százalékára, akik pedig 20 évnél hosszabb ideig, azok az alap 120
százalékára jogosultak.
A lengyel munkanélküliség területi egyenlőtlenségére adott válaszként a juttatás
időtartama a munkanélküliségtől nagyobb mértékben sújtott területeken hosszabb: az ország
azon területein, ahol a munkanélküliség nem éri el az országos átlag 125 százalékát, ott 6
hónapig, ahol 125 és 200 % között van, ott 9, ahol pedig 200 % felett, ott 12 hónapig
nyújtható az ellátás. Akiknek 20 évnél hosszabb biztosítási idejük van, mindenhol 12 hónapig
vehetik igénybe a támogatást. Az összeg mintegy harmadát azonnal levonják a nyugdíj- és
egészségbiztosítási pénztár számlájára.
A munkanélküli járadék mellett legfeljebb a minimálbér felét fedező fizetést biztosító munkát
vállalhat az igénylő. A munkanélküli, de szakképzésben részt vevő 26 év alatti fiatalok a
képzés során támogatásként a segély összegének 40 százalékára jogosultak, legfeljebb 12
hónapon keresztül.
Az állami közmunkaprogram díjazása havonta 1730,8 PLN (538 Euro), amelyből azonban 16
százaléknyi társadalombiztosítási járulékot vonnak le.
A lengyel munkanélküli ellátórendszer több problémával is küzd. Egyrészt több százezerre
becsült a feketén külföldön dolgozó, munkanélküliként bejelentett lengyelek száma. Ezen
felül a magas, regionálisan egyenetlen munkanélküliségi ráta hatalmas terheket ró az államra.
Szociális segélyezés
A lengyelországi szociális segélyt a központi kormányzat finanszírozza, ezeket a
juttatásokat kötelező jellegű támogatásnak nevezik, és a teljes szociális célra fordított
kifizetések körülbelül 93 százalékát teszik ki. Néhány rendkívüli esetben (célzott segélyek
esetén, mint például gyógykezelés, pénzügyi önállóság megalapozása, stb.) a helyi
önkormányzat is finanszírozhat juttatásokat, ezeket fakultatív támogatásnak nevezik. A helyi
szervek a döntések kivitelezőiként, illetve a nem pénzbeli juttatások szolgáltatóiként (mint
amilyen a tanácsadás vagy a gondoskodás) azonban döntő szerepet játszanak az államilag
finanszírozott ellátásokban is.
A rendszeres szociális segély folyósítása két feltétel teljesüléséhez kötött: egyrészt a háztartás
fejenkénti jövedelme nem haladhatja meg egy személy esetén a 461 lengyel zloty-t (138 Eurot), több személy esetén a 316 PLN (95Euro) értéket. A háztartásnak továbbá meg kell felelnie
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az úgynevezett szociális kritériumok egyikének – számos lehetőség között például az árvaság,
fogyatékosság, hajléktalanság, a gyerekek ellátására való képtelenség és hasonló, hátrányos
helyzetet jelentő objektív és szubjektív esetek szerepelnek.
A támogatás összege a rászorultság alapján a helyi önkormányzat által hozott hatósági
döntésen alapul, összege 30 PLN (9 Euro) és 418 PLN (125 Euro) közé eshet. Igen nagy tehát
az eltérés a maximális támogatás és a minimálbér között.
Hajléktalanság Lengyelországban
Terméketlen kísérletek születtek ugyan arra, hogy hajléktalanokat segítő szervezetek jöjjenek
létre már az 1970-es években, Wroclaw-ban. A kommunista városvezetés azonban
kijelentette, hogy a Lengyel Népköztársaságban nem élnek hajléktalanok. Csupán 1981.
november 2.-án jegyezték be az Adam Chmielowski Segítő Szervezetet (a mai Szent Albert
Testvér Segítő Szervezet).
Az első, hajléktalanokat befogadó menedékhely 1981. Szentestéjén nyílt meg, Wroclaw-ban.
A menedékhelyre óriási szükség volt, és nagyon hamar megtelt lakókkal.
A szervezet ezután Varsótól kezdve Lublinon és Poznanon át Krakkóig sorra kezdte meg az
egész országra kiterjedő működését.
Lengyelországban a hajléktalanok számának mérése 1989-ig, a gazdasági és politikai
változások nagymértékű változásának idejéig nyúlik vissza.
Jelenleg kb. 60.000 főre becsülik a hajléktalanok számát. A varsói vasútállomás a
legismertebb hajléktalanok lakta hely a városban. Egy 1998-ban hozott rendelet értelmében a
hajléktalanoknak el kellett hagyni az állomás területét. Nagy volt az ellenállás, a hajléktalan
emberek elfoglalták a fő terminált. Végül a rendőri erők kiüldözték őket az állomásról. A
rendelet ugyan megmaradt, de sokan visszaköltöztek az épületbe.
Varsóban jelenleg 76 hajléktalanellátó intézmény működik. A legnagyobb szervezetek a Szent
Albert, a lengyelországi Karitasz, valamint a Monar-Markot.
A Karitasz főként menekültekkel foglalkozik, de több menedékhelyet működtet.
A Monar-Markot segítő szervezetet 1993-ban alapították, székhelye Varsóban található.
Első intézményük egy húszfős menedékhely volt, a társadalomból kirekesztett ügyfelek
részére. Manapság fő céljuk, hogy független életet, lakhatást biztosítsanak a rászorulóknak.
Nem csupán jogi, pénzügyi, háztartás-vezetési tanácsokkal látják el az ügyfeleket, de
addiktológiai segítségnyújtás és agressziókezelés tréning is szerepel szolgáltatásaik között.
2004. decemberétől az alábbi csoportokat működtetik:
• 25 év alatti hajléktalanok,
• idős, beteg, ellátatlan emberek,
• alkoholproblémákkal küzdő hajléktalanok,
• drogproblémákkal küzdő hajléktalanok,
mentális problémákkal küzdő hajléktalanok csoportja.
Az ügyfelek a csoportokon az alábbi részlegek szolgáltatásait vehetik igénybe:
• Éjszakai szálláshely
• Absztinens szálló gyógyult alkoholbetegek részére
• Pszichiátriai otthon
• Kórházi és detoxikáló részleg
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A kórház 1995 óta működik önálló, független betegellátó intézményként, és hajléktalan,
hajléktalanság által veszélyeztetett emberek százainak nyújt folyamatosan segítséget.
Lengyelország minden szegletéből fogad betegeket, nemtől, lakóhelytől és családi állapottól
függetlenül. A kórházban 27 ágyat tartanak fenn krónikus betegek részére, illetve 4 ágyat
detoxikáción átesett betegek részére. Minden beteget ellát, főként a biztosítással nem
rendelkezők körét. A kórház mellett fogászat található. Az intézményben sok önkéntes
dolgozik, működését pedig magánadományozók és cégek adományai teszik lehetővé.
10 éves fennállását követően a kórházban rekonstrukciós munkálatok kezdődtek el, mely
során nem csupán az épületet, de a legtöbb orvosi műszert és berendezést is kicserélték.
Hajléktalanok számlálása
A Pomerániai Fórum-Segítség Pomeránia a Visztula alsó folyása és a Mazuri- tóvidék.
a
Hajléktalanságból
való Lengyelország legkényesebb vidéke, a tengeri kijárat vidéke.
Kikerüléshez nevű szervezet A Korridornak hívott Alsó- Visztula menti folyosó általában
2001 óta kétévente felmérést lengyel kézen volt, Pomeránia és Kelet-Poroszország viszont
végez
a
hajléktalansággal német. A régió szíve a Visztula torkolat. Legnagyobb városa
Gdansk: a folyó egyik deltaága mellé települt. Hanza- város. Ma
kapcsolatban. A felmérés célja, is a legjelentősebb kikötő, de a forgalmon osztozik Gdyniával. A
hogy pontos adatokat kapjanak két város között fekszik Sopot. => hármasváros. Lakosaik száma
a hajléktalanok számáról és kb. 2 millió fő. Gdansk sok szerepkörű, kikötő, kőolajfinomító,
ezen
csoport
szociális- felsőoktatási központ. Gdynia kikötő, halfeldolgozás. Sopot
demográfiai jellemzőiről. A fürdőhely és fesztiválváros. Az agglomerációban még mindig
fontos a hajógyártás, bár már hanyatlik.
felméréshez mind a civil, mind
a hajléktalanellátó intézmények
együttműködése szükséges. Így szociális segélyező irodák, hajléktalanellátó intézmények,
a rendőrség, a vasúti biztonsági szolgálat, börtönök és kórházak közti kommunikáció
kialakítása vált szükségessé. A felmérésben a hajléktalanság meghatározására a
FEANTSA által kidolgozott kategóriákat használták.
Az alábbi 4 kategóriát rendszeresítik:
• Fedél nélküliek
• Lakás nélküliek
• Bizonytalan lakhatási körülmények között élők
• Nem megfelelő lakhatási körülmények között élők.
A felmérésben csak az első 2 kategóriát vizsgálták.
Minden, kétévente történt felmérés más eredményt hozott a hajléktalanok számát illetően.
2001-ben 1871, 2003-ban 2169 főt, 2005-ben 2470 főt, míg 2007-ben 2408 főt számoltak a
régióban. Az adatok természetesen nem pontosak, azok számát mutatja, akiket a felmérésben
résztvevők el tudtak érni. Az azonban kijelenthető, hogy a hajléktalan emberek száma nem
nőtt, vagy csökkent drasztikusan. A számlálást alapvetően szociális munkások és rendőrök,
illetve polgárőrök végzik, de önkéntesek segítségét is szívesen veszik.
A felmérésben vizsgálták a nemek arányát, a hajléktalanságban eltöltött időt, az egészségi
állapotot, a munka utat és a foglalkoztatottságot. A feldolgozást követően az alábbi adatok
születtek:
2007-ben az 1848 hajléktalan ügyfél közül csupán minden hatodik ügyfél (összesen 363 fő)
volt nő. A megkérdezettek majd’ fele lakott hajléktalanellátó intézményben, 17 %-k nyári
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lakokban, faházakban töltötte éjszakáit. Az átlagéletkor 2007-ben 49, 2 év. Ez 2005-ben 48, 3
év, míg 2001-ben 47 év volt.
2007-ben az átlagos, hajléktalanként töltött évek száma 7, 4 év volt, míg 2005-ben csupán 5,9.
A nők jellemzően rövidebb ideje éltek hajléktalanként. Az egészségi állapotot tekintve
általában rossz és romló egészségi állapotot mértek. A hajléktalan emberek 33, 9 %-a
nyilatkozott úgy, hogy kielégítő egészségi állapotban van, 34, 8%-uk rossz egészségi
állapotról nyilatkozott.
A megkérdezettek több, mint fele vélte úgy, hogy egészségi állapota miatt nem tud munkát
vállalni. A felmérés szerint a megkérdezettek majd’ 505-a munkaképes állapotban volt, és
vissza akart térni a munkaerőpiacra. 29%-uk nyilatkozott úgy, hogy munkaszerződéssel
rendelkezik. (2007.) 2005-ben ez 82 főt, 2007-ben 159 főt jelentett. Ennek ellenére minden
harmadik megkérdezettnek akadtak pénzügyi problémái. A felmérésből az alábbiakat szűrték
le:
A fiatal, jó egészségi állapotban lévő, rövid ideje hajléktalanként élő tartozással nem
rendelkező, lakhatását fenntartani képes ügyfelek kerülhetnek ki könnyebben a
hajléktalanságból.
A felmérésekből látható, hogy noha a Pomerániai Régióban nem csökkent, vagy nőtt
drasztikusan a hajléktalan emberek száma, mag a jelenség azonban nőtt. Tehát nem csupán a
lengyel segélyezési rendszer átalakítása sürgető probléma, de a szociálpolitikai rendszer
újragondolása és megreformálása szükséges.
A Pomerániai Régió legnagyobb városa Gdansk, ahol a Szent Albert testvér Segítő Egyesület
a legismertebb hajléktalanellátó szervezet. A szervezethez forduló ügyfelek többsége lengyel,
de előfordulnak ügyfelek a Kelet-európai országokból is. Szállásaikon sokkal több férfi
ügyfél él, mint nő.
A legtöbbször a válás vezet hajléktalansághoz, de sok alkoholista, droghasználó, és börtönből
szabadult ügyfelük van. Sokan szenvednek pszichiátriai betegségben, és a legtöbb ügyfél
munkanélküli. A nők esetében általában az alkoholista férj, a családi viszályok, az
idősebbeknél pedig a gyermekek családi fészekből történő kirepülése vezet a
hajléktalansághoz.
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A Szent Albert Testvér Segítő Szervezet
„adj enni minden éhezőnek, szállást a hajléktalannak és
ruhát a mezítelennek, ha nem tudsz sokat, adj keveset.”

A Leonardo - Élethosszig tartó tanulás c. pályázatának elnyerésével 2009. tavaszán egy
hónapot tölthettem el a Szent Albert Testvér Segítő Szervezet gdanski intézményeiben.
Beszámolóm főként saját élményeken alapul.
A Szent Albert Testvér Segítő Szervezetet 1981-ben alapították. Független, non-profit,
katolikus szervezet, mely a szegények, és hajléktalanok segítését tűzte ki célul. Átmeneti
szállókat és Karitasz állomásokat működtet. Közigazgatási és civil szervezetekkel áll
kapcsolatban.
A Szent Albert gdanski állomását 1989-ben alapították a
Hármasváros lakói.
Szent
Albert
testvér
(Adam
Chmielowski
1845-1916)
Először egy sopot-i állomást hoztak létre, mely használt
ruhát, tisztítószereket és háztartási eszközöket osztott, Tehetséges festőművész, hősi szolga, a
szegények atyja és jó hazafi.
évi 2 tonna mennyiségben.
Egy hős volt, aki a nemzeti felkelés
A másik állomás Gdyniában, 2003-ban jött létre.
idején, harc közben elveszítette lábát.
1992-től működik első szállójuk Przgalina-ban.
Politikai emigránsként Párizsba ment
tanulni.
Iskoláját
1999-ben együttműködést alakítottak ki a dán Saxenhoj festészetet
Intézettel, és a Gdanski Szociális Közösségi Központ Münchenben fejezte be 1874-ben.
egy Krakkói tömegszállás
szobákat biztosított a hajléktalanoknak, hogy 1887-ben,
meglátogatása során úgy határozott,
függetlenségüket biztosítsák. 2000-ban, Gdanskban, hogy addigi életét hátrahagyva
Nowy Portban is átmeneti szállót nyitottak.
megosztja javait a szegényekkel.
2003-ban szervezetük felvételre került a FEANTSA
tagjai közé.

"Zielony Mikołaj" (Zöld Mikulás) kampányuk alkalmával Varsóban önkénteseik zöld
mikulásnak
öltözve
pénzadományt
gyűjtöttek az Alapítvány menedékhelyei
részére.
Még abban az évben két új körzetben,
Katowicében és Kąkolewnicában kezdik
meg működésünket.
5 fős éjjeli menedékhelyet nyitottak meg
Brzeziny-ben (Łódz mellett), ruhaosztás,
jogi,
szociális,
és
addiktológiai
tanácsadással.
Varsói, éjjeli menedékhelyük egy újabb,
és nagyobb épületbe költözött, közel a
városi vasútállomáshoz. Ingyenes fürdő
és jól felszerelt ambulancia várja az óta is
ügyfeleiket. 2004-ben egy 40 férőhelyes
1. A Hármasváros térképe
melegedőt
nyitnak
a
katowicei
vasútállomás szomszédságában, majd egy 15 férőhelyes éjjeli menedékhelyet Tomaszov-ban.
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Néhány hónappal később Debica-ban is elkezdik munkájukat. 1100 személy, köztük 540
szállón lakó ügyfél vesz részt az évente megtartott zarándoklaton, a krakkói menedékhelyre.
A lengyel nemzeti hajléktalan focicsapat, köztük 5 szállón lakó ügyfelünk harmadik helyezést
ér el a Gothenburgi hajléktalan foci bajnokságon.
Még az év végén Bytom és Oleśnica körzetekben kezdik meg működésüket.
A Szent Albert egyike a POMOST hajléktalan utcalap megalkotójának. A szervezet az
európai Szociális Alap támogatását élvezi.
A szervezet jelenleg 75 telephelyet tart fent:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

36 menedékhely férfiaknak, valamint 2 szálló, melyben átmeneti szálló és menedékhely
működik. Az összes férőhely 2000.
2 átmeneti szálló férfiak részére, összesen 105 férőhellyel
női éjjeli menedékhely 16 férőhellyel
8 menedékhely nők és gyermekes anyák részére, összesen 260 férőhellyel
gyermekszálló, 45 férőhellyel
9 otthon idős, állandó orvosi felügyeletet igénylő embereknek, 270 fő részére
9 éjjeli menedékhely 520 férfi részére
2 nappali tartózkodó 50 férőhellyel
2 kollégium és 5 kiléptető lakás, 60 férőhellyel.

Mindösszesen több, mint 3000 hajléktalan személy ellátására képesek.
Ezeken kívül az alábbi szolgáltató egységeket működtetik:
•

•
•
•
•
•
7.
•
•

•

14 konyha, valamint népkonyha, ahol naponta 2900 adag ételt biztosítanak
5 fürdő
szociális gyógyszertár
albérleteket közvetítő iroda
8 motivációs központ munkanélkülieknek
közösségi centrumok
ún. Albertine –segítő- klubok, menedékhelyről kiköltöző ügyfelek számára
13 ruha, illetve ételosztó intézmény
4 szociális információs centrum és karrier-tanácsadó iroda.
Utcai szociális munka.

Przegalina Speciális Éjjeli menedékhely
A Szent Albert Testvér Segítő Szervezet első Gdanskban nyílt speciális menedékhelye.
Speciális, mert az ügyfelek egész nap bent lehetnek, nincs térítési díj, és mert többnyire idős
és leépült emberek lakják.
Ez a szálló is festői környezetben fekszik, kb. egyórányi buszútra a városközponttól. Az
épületet és a hozzá tartozó hatalmas telket egy család adományozta az egyháznak 20 évvel
ezelőtt. A szálló ekkor kezdte meg működését. Összesen 38 férőhelyes, jelenleg 35 férfi
lakója van. Várólistájuk még a krízisidőszakban sincs. Két 16 ágyas és két háromágyas szoba,
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egy konyha, mosdók, illemhelyek, egy ebédlő, irodák, illetve a gondnok és a szakács szobája
tartozik a szállóhoz. A kertben két fóliasátorban zöldséget és gyümölcsöt termesztenek.
Alapvetően a szociális segélyiroda ajánlásával költözhetnek be az ügyfelek, de egy-két
éjszakára bárkit befogadnak, aki szállást kér. Térítési díjat azok fizetnek, akik dolgoznak,
csupán három fő.
A többség havi 444 Zlotys segélyből él, így számukra a szálló ingyenes. Az intézmény napi
háromszori étkezést, és havonta egy tisztasági csomagot biztosít az ügyfeleknek.
Öt segítő dolgozik a szállón, és a fent említett személyzet.
A legnagyobb problémát itt is az ügyfelek alul-motiváltsága okozza. A legtöbben itt fejezik be
életüket, mert nem kapnak nyugdíjat, és a szociális otthonok hosszú várólistája miatt jó, ha 56 év után beköltözhetnek.
Csoportfoglalkozásokat nem igazán tartanak, pedig a hatalmas kert bármilyen program
megrendezésére alkalmas lenne. Ahogy a dolgozók fogalmaznak, az érdektelenség miatt nem
erőltetik a programokat. Évente egy-két alkalommal közös horgászatot szerveznek, és a
szorgalmasabb lakók (1-2 fő) a kerti munkákban segítenek.
Mentőt gyakran, rendőrséget szinte sosem kell riasztani a munkatársaknak.
Egyéb éjjeli menedékhelyek Gdanskban:
A Przystan nevű alapítvány éjjeli menedékhelye a városközpontban fekszik, mégsem látható
helyen. Az intézmény 10 éve működik, és szintén a Szent Albert egyik partnerszervezete. A
kétszintes menedékhely 70 fős, de télen 80-85 befogadására képes. 17 órától reggel 8.30-ig
maradhatnak bent a lakók. Mindenkinek saját helye van, és a holmikat bent hagyhatják a
szobájukban. Amolyan Wet-hostel ez, kimondottan alkoholbeteg, hajléktalan személyek
részére fenntartott. A folyosókon konyha, mosdók és társalgók találhatók.
Az ügyfelek többsége nem dolgozik, ahogy Rafael, a vezető fogalmazott, itt a
legmotiválatlanabb ügyfelek élnek. Néhányuk dolgozik, de csak napokig, hetekig. Az
átlagéletkor 50-60 körül mozog, így nem is kérnek térítési díjat.
Az ügyfelek bármeddig maradhatnak, sokan évek óta élnek a szállón. A szállón összesen hat
munkatárs dolgozik, a vezetőn kívül senkinek sincs szociális munkás végzettsége. A Napi
problémákat üzenő-füzetbe rögzítik, értekezletet havonta egyszer tartanak.
Az ügyfél-megjelenést papíron vezetik, nincs gépi rögzítés. A szállón – jellegéből adódóan -,
gyakoriak a balhék, ilyenkor rendőrséget hívnak a kollégák. Nem ritka, hogy a józanítóállomáson kötnek ki az ügyfelek.
Rafael vezeti a szállón a horgász-csoportot, melyet nagyon kedvelnek az ügyfelek. Gdanskban
sok kisebb tó, és a környéken számos horgásztó található, így évente több alkalommal jár ki a
stáb az ügyfelekkel pecázni.
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2. A lengyel Külső-Mester

Pogotawie Socyalne Dla Osób Nietrzezwich: Kijózanító állomás.
Már az 1960-as évek óta működik. Akkoriban Gdansk legdrágább szállodájaként emlegették,
mert az odaszállított, letartóztatott embernek távozáskor kb. 300 Zlotyt kellett fizetnie. Ez kb.
21.000 Ft egy éjszakáért (a szerencsésebbeknek csupán 2-3 óráért). A bekerülés feltételei
mostanra sem változtak. A rendőrség által letartóztatott ügyfelek kerülnek ide, természetesen
nem csupán hajléktalan emberekről van szó, bár többségük fedél nélküli. 2009-ben a térítési
díj 30 Złoty, kb. 2100 Ft/éjszaka. A díjfizetés tekintetében nem túl szigorúak. Ugyan nem
hirdetik, mert akkor félő, hogy visszaélnének vele, de a hajléktalanoktól általában nem
kérnek pénzt.
Az intézmény a Szent Albert Segítő Szervezettel
szoros kapcsolatban áll. Az állomás összesen 30
férőhelyes, nők számára 4 férőhelyet tartanak fenn,
mely néha kevésnek bizonyul...
Az épület a vasútállomás mögött található, Gdansk
patinás városi munkaügyi központjától mindössze 30
méterre.
Az egyszintes épület minden ablaka
rácsozott. A folyosón állandóan sötét van, mert a
szobákban hatalmas tükrök vannak, melyek mögül
állandóan figyelik a klienseket. Az intézménybe való
bekerülésnek a rendőrségi jegyzőkönyvön kívül más
feltétele nincs. Külön férfi-női mosdóval, és
fertőtlenítő helyiséggel felszerelt. Egy szobát a
különösen rossz állapotban lévő, főként utcáról
összeszedett hajléktalan embereknek tartanak fenn.
Az intézményben összesen 20 fő dolgozik, 8-20.00,
3. Kijózanító állomás
illetve 20.00-8-ig, 12 órás műszakban. Szociális
munkás nem dolgozik az intézményben, viszont az
orvosi felügyelet állandó. Ezen kívül egy addiktológus, továbbá egy női munkatárs erősíti a
csapatot.
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Dossziét nem vezetnek az ügyfelekről, de készítenek néhány fontos dokumentumot. A
bekerülésnél a rendőrök átadják a jegyzőkönyvet, melyen szerepel, hogy az ügyfelet pontosan
hol, mikor és miért tartóztatták le. A munkatársak ezek után leltárt készítenek az ügyfél
értékeiről, és rávezetik a lapra, továbbá az orvosi vizsgálat eredménye is rákerül. Távozáskor
a befizetésről szóló bizonylattal (ha megtörtént a befizetés) együtt az ügyfél is kap egy
példányt a dokumentumból. Fontos lehet, amennyiben tárgyalásra idézik.
Sok a visszatérő ügyfél, tavaly 8000 főt szállítottak be hozzájuk, ebből 5000 fő már sokadik
alkalommal került az intézménybe.
Étkezést nem biztosítanak, csupán 1-2 mentateát.
Anyaotthonok
Az „Ablak az Életre” anyaotthont a katolikus egyház működteti, majd' 20 éve, de az itteni
templom már 800 éve híres arról, hogy várandós nőknek, fiatal anyáknak nyújt menedéket.
Lengyelországban a gdanski intézmény az első, azóta már három újat hoztak létre. Összesen
20 anya és gyermeke részére biztosít elhelyezést, jelenleg 13 anya és ugyanannyi gyermek,
valamint két várandós nő lakik a szállón. A szobákban két heverő és a kiságyak találhatók, de
minden szobához egy fürdő, egy játszó-szoba és egy gardrób-szoba tartozik. Az étkezések az
ebédlőben történnek. Ezen kívül egy konferenciaterem, egy közösségi szoba, a nővérek
szobái, valamint irodák találhatók az épületben. Térítési díjat nem fizetnek az anyák,
ellátásukért a szociális segélyező iroda fizet. Napjában háromszor biztosítanak ékezést, saját
szakácsuk van, akinek minden nap más-más anya segít. Az anyák napközben a gyermekekkel
foglalkoznak, egy anya sem dolgozik, hiszen általában csak a gyermek fél éves koráig
maradhatnak a családok. (vannak kivételek, egy anya lassan három éve lakik a szállón). A
legnagyobb gondot a kilépési lehetőségek hiánya okozza, illetve a fiatal anyáknak
megtanítani, hogyan szeressék a gyermeküket. Van tizenöt éves ügyfelük is, aki még nincs
tudatában, hogy mekkora felelősséget vállalt a szüléssel.
Az anyák csak bizonyos igazolások beszerzése után kerülhetnek ide.
Ezek az alábbiak: kórházi igazolás, bírósági határozat, rendőrségi jegyzőkönyv (amennyiben
bántalmazott anyáról van szó), szociális iroda ajánlása, valamint az adoptálást lebonyolító
szervezet igazolása. Természetesen nem csak akkor kerülhet ide valaki, ha minden papír
megvan, vagy csak ha örökbe adja a gyermeket, bár ez elég gyakori.
Szülés után a szociális munkás és a pszichológus beszél az anyával a gyermek sorsát illetően.
Egy hónap után ismét megkérdezik az anyát, hogy lemond-e a gyermekről. Amennyiben az
anya lemondó nyilatkozatot tesz, a szociális munkás felveszi a kapcsolatot az adoptálást
szervező központtal, akik általában néhány héten belül elhelyezik a gyermeket.
Terhességmegszakítás csak két esetben végeznek Lengyelországban, ha az anya, vagy a
születendő gyermek élete veszélyben van, vagy ha az anya erőszak által esett teherbe. Néhány
magánklinikán azonban végeznek abortuszt, illegálisan. Az örökbefogadások 19 %-a külföldi,
főként Skandináv országokból történik.
A továbblépés azért nehéz, mert Lengyelországban nagyon hosszú a bölcsődei várólista. Sok
„elő-iskola” működik, de azok alapítványi bölcsődék, nagyon magas térítési díjakkal. Néhány
esetben előfordult, hogy több anya közösen költözött ki albérletbe, és az sem ritka, hogy egy
anya új párkapcsolatot alakít ki, és odaköltözik új párjához.
Az otthonban egy szociális munkás, két pszichológus, egy szakács, valamint négy nővér
(apáca) dolgozik. Hetente egyszer egy önkéntesként dolgozó jogász ad jogi tanácsadást.
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Az otthonban nincs várólista, általában mindig van üres férőhelyük. Ez főként abból adódik,
hogy az otthon a várostól elég messze van (de
gyönyörű helyen, egy erdő közepén). A szigorú
szabályokat sem minden anya bírja hosszú távon. Az
otthon katolikus, de nem erőlteti a vallásgyakorlást.
Este 8-kor ugyan egy kötelező imán vesznek részt az
anyák, de ez inkább közösségi program, a napi
problémák, események megvitatására szolgál.
Hetente háromszor van lehetőség látogatót fogadni.
Kiköltözés után nincs után-követés, van olyan anya,
aki visszajár látogatóba, de sokan szégyellik, hogy
az otthonban laktak, és többé nem térnek vissza.
Az intézmény 2009. május 5.-e óta inkubátort
(tulajdonképpen ez az Ablak az Életre) helyezett el
az épület oldalsó részén, mely jelez, amennyiben
csecsemőt helyeznek el benne. A nővérek örülnek,
hogy egy hónap alatt egy gyermeket sem találtak, de
az első fiúnak már képzeletben nevet adtak.
4. Az Ablak az életre

A nővérek nem csupán a bent lakó anyákat látják el,
de ruhával, tisztálkodószerekkel és élelmiszerrel a
szegényebb családokat is segítik. Adományokat is

kapnak, főként magánszemélyektől.
A városban ez az egyetlen lehetőség, hogy egy anya névtelenül otthagyja valahol gyermekét.
Elsősorban azért hozták létre, mert egy időben nagyon magas volt a szemétben, erdőkben
hagyott, halott csecsemők száma.
A Prometheusz nevű alapítvány 5 éve nyitotta meg a szállót, melyhez két épület tartozik, az
anya-gyerek szálló, és a speciális női szálló. Összesen 80 férőhelyes. A legfiatalabb lakójuk
18, a legidősebb 81 éves. Alapvetően két évre biztosítanak elhelyezést, de a legtöbben nyitás
óta itt élnek. Az alapítványnak nincs más intézménye, és a városban ezen kívül csupán egy
női menedékhely létezik. Várólistájuk ennek ellenére nincsen.
A legnagyobb problémát az egyedülálló nők esetében az alkohol jelenti. Ugyan havonta
valamilyen terápiára küldik az ügyfeleket, a szociális munkások szerint nem sok eredménnyel.
Csoportfoglalkozások nincsenek. Az egyik munkatárs két éve 20 ingyenjegyet szerzett egy
gdyniai művészeti fesztiválra, de végül egy lakó sem ment el a programra. A szobák 3-4
ágyasak, emeletes ágyakkal. A folyosón közös zuhanyzó és wc található, egy kis közösségi
szobában pedig néhány könyvet találni. A legtöbb nő nem dolgozik, sokan egész nap a szállón
tartózkodnak. Átlagos jövedelmük 444 Złoty, melyet a segélyező irodától kapnak. Akinek
ennél magasabb a jövedelme, annak 300 Złoty havi térítési díjat kell fizetnie. Náluk is van
szociális munka terve, de csak alapvető célokat tűz ki. Egy nővel például azt a megállapodást
kötötték, hogy hetente négyszer megfürdik. Ennél komolyabb teendők nemigen akadnak.
Az anyaotthon részlegben a legnagyobb problémát az anyák hanyagsága jelenti. A szociális
munkások például minden reggel megnézik, hogy a gyerekeket tisztábba tették-e az anyák,
illetve figyelmeztetik őket az etetésekre, étkezésekre. A felnőtteknek napi három, a
gyerekeknek napi ötszöri étkezést biztosítanak. A szállóra szakács jár ki, akinek minden nap
más anya segít. (mint a másik anyaotthonban). Továbbá minden napra beosztanak egy anyát,
aki a közös tereket takarítja és az ágyneműket kimossa. A szociális munkások ritkán értesítik
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a gyámhivatalt, inkább megpróbálják megtanítani az anyákat a gyerek gondozására, helyes
nevelésére.
Az alapítvány is a városi szociális irodától kapja a pénzt az ügyfélszám alapján. Pályázatokon
nem nagyon vesznek részt, mert nincs, aki megírja. A városhoz mindenesetre beadtak egy
kérvényt a gyermekek kéthetes üdülésének finanszírozására. Eredmény még nem született, de
nagyon optimisták.
A szálló(k) egyébként nagyon lehangolóak, a telek
Westerplatte kerületben található, egy elhagyatott
vasútállomás szomszédságában. Legalább 3 régi
vasúti átkelő és minimum 5 lépcső nehezíti a
babakocsival való közlekedést. Busz óránként
kétszer jár a környékre.
Munkaügyi központ
Lengyelországban, a kisebb városokban (így itt is)
csak egy munkaügyi központ működik. Nincs
külön a hajléktalanok részére fenntartott
munkaügyi központ.
A regisztrált munkanélküliek egészségügyi
ellátásra jogosultak, de mert elég sok az állástalan, 5. A szálló (lehangoló) környezete
a hajléktalanokat már nem szívesen veszik
nyilvántartásba, ráadásul a hivatalnokok sokszor a kapun sem engedik be a nem megfelelően
ápolt, öltözött, stb. hajléktalanokat.
A munkaügyi központ náluk is hasonlóan működik, mint hazánkban. Képzésekre lehet
jelentkezni, állásokat ajánlanak, de ingyen telefonálni ott sem lehet. Sőt, nincs is olyan
álláskereső iroda, ahol ilyen szolgáltatásokat biztosítanának.
Itt is ismert a közhasznú munka, de nem feltétlenül hajléktalanok végzik. A parkokat rendben
tartják, de ez a rengetek kihelyezett szemetesnek, és a sok korlátozásnak is köszönhető. Az
utcás hajléktalanok körében a fémhulladék-gyűjtés a legnépszerűbb, a jó fizikumú férfiak
pedig a kikötőben, vagy építkezéseken dolgoznak.
Városi Segélyező Iroda
Az iroda 5 éve még maga végezte az elhelyezést,
étkeztetést, utcai szociális munkát, stb. Ma
szervezeteknek adja ki a feladatokat, melyhez
anyagi támogatást biztosít. Ők támogatják az utcai
szolgálatot, a szállókat, a szállókon az étkeztetést.
Az
egyik
munkatárs
minden
reggel
körbetelefonálja az intézményeket (összesen 11-et)
és lekérdezi a napi forgalmat, hónap végén pedig
az ügyfélforgalom alapján utalja az összegeket az
intézményeknek.
A partnerszervezetek vezetőivel havonta tart
esetmegbeszélő üléseket, a Pomerániai Fórummal
pedig hathavonta értékeli az adott időszak
eredményeit, és javaslatot tesz a változtatásokra.
Az iroda természetesen nem csak közvetve
6. A szociális iroda
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foglalkozik ügyfelekkel, naponta kb. 5-6 ügyfél tér be hozzájuk. Első lépésként felajánlanak
neki valamilyen szolgáltatást, és egy 50 Zlotys gyorssegélyt biztosítanak. Ha az ügyfél a
továbbiakban is együttműködő, és pl. pótolta az iratait, (mert az Lengyelországban nem
illeték/költségmentes), vagy jelentkezett az egyik szállóra, (tehát motiváltnak tűnik), akkor a
továbbiakban is segítik.
A központban nyolc szociális munkás dolgozik, és mindegyiküknek megvan a saját
ügyfélköre. Két kolléga egyedülálló anyákkal, illetve nőkkel, ketten szenvedélybetegekkel,
egy munkatárs a börtönből szabadult ügyfelekkel foglalkozik, egy pedig kimondottan utcán
élőkkel. Egyikük a szervezetekkel tart kapcsolatot és köt szerződéseket. Gdansk város
hajléktalan ellátása egyébként példaértékű, az országban itt működik a legjobban a rendszer.
Nem véletlen, hogy Varsóból és Krakkóból is gyakran érkeznek szociális dolgozók
gyakorlatra, tapasztalatátadásra. A titkuk valószínűleg az, hogy a szervezetek nagyon szoros
kapcsolatot tartanak, továbbá hogy az önkormányzat és a civilek nagyon jól tudnak
együttműködni. Ebben a Pomerániai Fórumnak hatalmas szerepe van.

Utcai Szociális munka
Lengyelországban az utcai munka egyelőre gyerekcipőben jár, csupán néhány szervezet
működtet utcai ellátást. Az utcán élő alkoholbetegekkel, drogfüggőkkel, prostituáltakkal és
gyermekekkel dolgoznak. Az utcákat, vasútállomásokat és parkokat járják, több mint 300
hajléktalannal foglalkoznak.
A Szent Albert Segítő Szervezet Gdanskban 2 fő utcai szociális munkást alkalmaz. Gyalog
járják a várost, sőt, Sopot és Gdynia egyes részei is
hozzájuk tartoznak. Jellemzően nem visznek sem 7. Hajléktalanok lakta „Dácsa” a
ételt, sem takarót, vagy gyógyszereket az utcán kertvárosban.
élőknek, hiszen céljuk az, hogy az utcán élő
embereket intézményeikbe „csalogassák.”
Gdansk 15 kerületből áll, de az utcások elmondása
szerint rossz a város felosztása, hiszen máshogy
értelmezik a rendőrök, máshogy a városvezetés, és
persze a hajléktalanellátó szervezetek is. A
városban 9 rendőrőrs működik.
Gdanskban a hajléktalan emberek az állomások
környékén, házak szeméttárolójában, pincékben,
illetve legnagyobb számban a kerti házakban (lakokban) élnek.
A kommunizmus idején a szakszervezetek kiváló dolgozói kapták ezeket a kerti házakat
jutalomként. Mindegyik saját tulajdonban áll. Azonban nem annyira népszerűek, a legtöbbjük
tulajdonosa mára meghalt, így sok közülük szabadon áll. A városban három nagy (több
hektáros), illetve számos kisebb kert található, több száz faházzal. A megunt házikókat nem
nagyon lehet eladni, mert vagy nincs rá kereslet, vagy túl borsos árat kérnek érte. A képeken
látható egy-egy gondozottabb ház, azok ára 10-20.000 Zloty (kb. 700-1.400.000 Ft) is lehet,
noha csatornázatlanok, és fűtetlenek. Az elektromos áram természetesen az utcáról lopható:)
Az üresen álló házacskákat így is feltörik a hajléktalanok. A tulajdonosok ugyan sűrűn hívják
a rendőrséget, vagy az utcai szolgálatot miattuk, de erőszakkal nem vihetik el a
hajléktalanokat, maximum felszólítják őket a távozásra. Ilyenkor az ügyfelek átköltöznek egy
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másik lakatlan házba...A kerti lakok használatáért évi 50 Zlotyt (3500 Ft) kellene fizetni az
önkormányzatnak, de senki sem foglalkozik a díjak behajtásával, így a tulajdonosok nem is
fizetnek.
A szervezet 4 éve működteti (a Gdanskban egyedüli) utcai szolgálatát, melynek kialakítását a
városvezetés is sürgette. A két utcás kollega, Anja és Sylwia szociális munkások, és
munkájuk kialakításukban nem nagyon volt gyakorlati segítségük, de holland
partnerszervezetüktől sokat tanultak. Ketten járják a várost, gyalog, merthogy autót nem tud
biztosítani a szervezet, de elmondásuk szerint már megszokták. Az ügyfeleknek nem visznek
takarót, teát, vagy ruhát, csupán alapvető gyógyszereket találni hátizsákjukban. A céljuk nem
az, hogy az utcai létet megkönnyítsék, hanem hogy a megfelelő ellátásba irányítsák az
ügyfeleket.
Munkaidejük napi 8 óra. Általában 7-kor indulnak, és délután 2-3-ig dolgoznak. A pénteki
napokon adminisztrációs munkát végeznek, hétfőnként pedig a rendőrségre járnak
megbeszélésre.
A rendőrséggel való együttműködés még nagyon kezdeti stádiumban van a kollegák
elmondása szerint. Az is baj, hogy nincs a rendőrségen egy kontaktszemély, minden
alkalommal más-és más rendőrök fogadják őket, akiknek újra és újra be kell mutatkozniuk, és
elmondani, hogy miért is vannak ott, mivel foglalkoznak, stb. Az utcások semmi szokatlant
nem látnak abban, hogy rendőrökkel járnak terepre, szerintük ez hatékonyabb, a lengyel
hajléktalanok pedig amúgy is hozzászoktak ahhoz, hogy úton-útfélen igazoltatják őket.
A legtöbb utcán élő hajléktalan ember üvegek, ill. fémhulladék gyűjtéséből él. Sokan kapnak
szociális segélyt, de nem mindenki veszi igénybe a segítséget. A szociális segélyezésről
nagyon sokat kérdeztem, talán a jövő hét pénteken találkozhatom a hajléktalan szociális iroda
munkatársával. Annyit elöljáróban sikerült kiderítenem, hogy hajléktalanigazolványt a Szent
Albert Szervezet nem használ, de még nem is láttak ilyet. A lakcím a személyi igazolványon
szerepel. Ha valaki kikerül a lakcímnyilvántartóból, csakúgy, mint nálunk, üres lesz a
kártyája. De nem csak ezek az emberek tartoznak a hajléktalan segélyirodához, hanem
mindazok, akik rossz szociális helyzetben élnek. A szociális segély összege változó, függ az
igénylő vagyoni, lakhatási helyzetétől, életkorától, stb. A szociális segély mellett végzett
munkavégzést ők sem tudják ellenőrizni, és nem is érzik feladatuknak.
Gdanskban nincsen utcai ételosztás, kivéve a krízisidőszakban, de akkor is csak egy
helyszínen, a vasútállomáson, és hetente egyszer, szerdánként osztanak meleg ételt. A
templomok azonban mindig nyitva állnak az éhezők számára. A nővérek szendvicset, levest,
illetve teát adnak.
A Szent Albert Testvér Segítő Szervezet partnerszervezetei:


Pomerániai FórumSegítség a
hajléktalanságból
való kikerüléshez”

A Pomerániai Fórum tizenegy éve dolgozik azon, hogy kormányzati és civil intézményeket
közelítsen egymáshoz a hajléktalanság elleni küzdelemben. Az együttműködési szerződés
2001. szeptember 11.-én született, a Szociális és Munkaügyi Miniszter aláírásával.
A Fórum tevékenységét elismerték, 2000-ben a legsikeresebb nem kormányzati (NGO)
szervezet díját kapta meg Gdansk polgármesterétől. A szervezet történetének eredete
összefügg azzal a kísérleti programmal, melyben a Gdanski önkormányzat és másik 4 lengyel
város vett részt. Gdanskban a program megvalósult, az alábbi három szervezet
finanszírozásával és közreműködésével:
•
Gdansk város
•
A regionális NGO Információs és Szociális Támogató Központ
•
Umbrella (esernyő) Projekt
A program egyik eleme a munkacsoportok kialakítása volt, mely szakmai tapasztalatokkal
segíti a programban résztvevőket a jövőben, az önkormányzatokkal kötött szerződések
benyújtásánál.
A Fórum egyelőre státusz nélküli szervezet. A független, önálló státusz kialakításáig a Szent
Albert Testvér Segítő Szervezet képviseli a Fórumot.
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Regionális Információs és Támogató Civil Szervezetek Központja-Gdansk
Városi Szociális Segélyező Iroda-Sopot
Gdanski Egyetem
Pomerániai Kis és Középvállalkozások Ipartestületi Kamara.

A partnerség célja a hajléktalanság megelőzése, valamint egy komplex módszer, program
kidolgozása, működtetése a hajléktalanok munkaerőpiacra történő visszaillesztése érdekében.
Küldetésük egy reintegrációs program kialakítása, melynek végén az ügyfeleket vissza tudják
illeszteni a munka világába.
A programot a Szent Albert Reintegrációs Központjában valósították meg 2007.-ben.
Reintegrációs Központ
Az épület Nowy Port negyedben fekszik, a tengerparton, mindössze 100 méterre a Szent
Albert módszertani központjától. Tavaly tett látogatásunk óta az épületet felújították, a közös
terek is elkészültek.
Reintegrációs programjuk 5 különféle foglalkozáson való részvételt követel meg:
•1
•1
•2
•3

1. Marketing-számítástechnika

Kertészet, szerelés
Könyvkötés, nyomdai munkák
Főzés
Angol nyelvoktatás, egy hivatásos nyelvtanárral.

A foglalkozások naponta változnak, és mindegyik foglalkozásnak van egy felelőse, kis
csoportvezetője.
A Főzés-konyhai alapismeretek itt a központban csak elméleti oktatás keretében valósul meg,
a gyakorlati órákat az éjjeli menedékhelyükön tartják. A könyvkötő-nyomdai foglalkozás a
legnépszerűbb, ugyanaz a szimpatikus úr, Mr. Romano tartja, akit tavalyi
intézménylátogatásunk alkalmával megismertünk.
Jelenleg 25 fő vesz részt a programban, mely 6 hónapig tart. Minden ügyfél a Szociális
osztály / Iroda ajánlásával érkezik. Az ügyfelekről komoly dossziéja vezetnek, űrlapokkal,
CV-vel, hozzájáruló nyilatkozattal, stb.
A Központban összesen 11 fő dolgozik. A többség nagyon fiatal, 20 és 30 év közöttiek, csak
Romano úr, a nyomdaműhely vezetője idősebb.
A végzettséget tekintve:
• 1 fő (vezetőjük) tréner végzettségű,
• 4 fő pedagógus, ezen belül:
• 1 munkatanácsadó,
• 1 szociális munkás,
• 1 szociális asszisztens, jelenleg tanul.
• 1 nyelvtanár,
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• 1 fő szociológus,
• 1 fő pszichológus,
• 2 fő műszaki, és
2 fő irodavezető végzettségű.
A Központot az AGENDA Program segítségével tudták kialakítani. Tavalyi látogatásunk
során a működés szünetelt, mert akkoriban nem tudtak programot finanszírozni. A Központot
tavaly augusztusban teljesen felújították, akadálymentesítették. Ugyan a pályázatot már
nyáron benyújtották, a tényleges működést csak 2009. január 1.-én kezdhették meg. A stábot
már ősszel felállították, az irodákat is berendezték, sőt, már a toborzás is megtörtént, ám csak
35 szerződésmódosítás után kapták meg a működési engedélyt. Ez december 23.-án történt,
így az ünnepek miatt január első napján indult a program.
A team a napot közös reggelivel és a napi sajtó átnézésével kezdi, 7 órakor. Ez sem kötelező,
bárki csatlakozhat később is. Az ügyfelek 8.30-ra érkeznek, de néhányan korábban jönnek, és
leülnek egy kávéra a kollégákhoz. Az ügyfelekkel minden reggel aláíratják a jelenléti íveket.
Az angol oktatáson való részvétel nem kötelező, de szinte mindenki jár az órákra. Azt, hogy
melyik jelentkező melyik csoportfoglalkozásba kerül, nem csak az ügyfél kívánsága alapján
döntik el. Ha valaki egyáltalán nem ért a számítógéphez, akkor nem a számítástechnika
csoportot ajánlják fel részére. Aki jó műszaki érzékkel rendelkezik, az valószínűleg a
szerelőműhelybe kerül.
A program 6 hónapig tart, kivételes esetekben időtartama 9 hónapra hosszabbítható (ez
általában a résztvevő önhibáján kívül történő hiányzása esetén fordulhat elő). Az egy hónapos
próbaidő után újabb értékelést készítenek az ügyfélről. Amennyiben minden szakértő
(szoc.munkás, pszichológus, műhelyvezetők, munkatanácsadó, vezető) egyetért, folytathatja a
programot.
Az ügyféldosszié az alábbi tartalmazza: ajánlás a szociális iroda részéről, önéletrajz, orvosi
igazolás, jövedelemigazolás. (ezek a jelentkezéshez szükséges papírok) Majd a
munkatanácsadó által kitöltött adatlapok, nyomtatványok (első interjú, mely nem túl részletes,
inkább a munkaútra fókuszál), orvosi alkalmassági vizsga, elsősegély tanfolyamról készült
bizonyítvány, műhelyvezetők értékelései. A program végén az ügyfelek bizonyítványt
kapnak, (DYPLOM), mely a nyomdaműhelyükben készül. A bizonyítványon szerepel a
program neve, és az elvégzett műhelyfoglalkozás (workshop) neve. A gyakorlati vizsgáról
külön bizonyítványt kapnak a résztvevők.
A 20 %-ot meghaladó hiányzás kizárást von maga után. Aki kétszer visszaesik, igazgatói
döntéssel szintén kikerül a programból.
A Központ gyakorlatilag szociális vállalkozásként működik. Piaci vállalkozások azonban
egyelőre nem keresik meg őket, de mint állítják, sok a munka, így nem is lenne rá
kapacitásuk. 2012-re Nowy Port negyedben teljes városrehabilitációt terveznek, ehhez főként
a Szent Albert ügyfeleinek munkáját várják el
A központban egy szociális munkás dolgozik. Natalia inkább csoportos beszélgetéseket tart,
de egyéni problémákkal is lehet hozzá fordulni. A munkatanácsadó, Ewa is
csoportfoglalkozásokat tart, álláskereső tréning formájában.
A pénteki napon a kollégák egyórás értekezletet tartanak. Ezalatt az ügyfelek megreggeliznek.
Délelőtt csoportfoglalkozásokat tartanak, illetve pszichológusuk tart tanácsadást. A napi
egyszeri meleg ételt - amelyet a gasztronómia/konyhai ismeretek foglalkozás résztvevői
készítenek el -, a Szent Albert éjjeli menedékhelyéről szállítják ki. A kollégák néha az
ügyfelekkel együtt ebédelnek.
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Takarító személyzetre nem költ a Központ, minden ilyen teendőt az ügyfelek látnak el.

8. Közösségi szoba

Adam, a számítástechnika oktató jelenleg Word-ot és Excelt okít a résztvevőknek, de reméli,
hogy a program végeztével a Photoshop és a CorelDraw használatára is meg tudja tanítani az
ügyfeleket. A heti beosztást is ő készíti.
A jövő miatt nem félnek a dolgozók. Ugyan az EQUAL véget ért, de más Uniós pályázatokat
is megcéloznak. Jelenleg a helyi önkormányzat, a Pomerániai Régió valamint az Európai
Szociális Alap támogatásával működnek. Ugyan a 2009-es évre fele annyi támogatást kaptak,
mint tavaly, de annak nagy részét a felújításra költötték. Ugyan az épület további felújításra
szorul, jelenleg csak a fenntartásra és a bérköltségekre kell költeniük.
Adományokat nem kap a Reintegrációs Központ, de a Szent Albert jelentős támogatást kap az
1 %-os felajánlásokból.
A 25 főből csupán négyen hajléktalanok, ők a Szent Albert Szervezet valamely átmeneti, vagy
éjjeli szállásán laknak. A kapcsolattartásra nagy hangsúlyt helyeznek, mind a szociális
osztállyal, mind a szociális munkásokkal írásban és telefonon, sőt, személyesen is kapcsolatot
tartanak. A szociális iroda szinte hetente érdeklődik egy-egy ügyfélről, bár ez a dolgozók
szerint főként az anyagiak miatt történik, ugyanis a szociális iroda fizet a szervezetnek
minden résztvevő után. A programban résztvevők olyan emberek, akiknek lejárt a
munkanélküli ellátása, vagy nem is voltak rá jogosultak. Ilyen esetben fél évre "befizetik
őket" a Szent Albert visszailleszkedést segítő programjára. Az ügyfelek havonta 600 Zlotyt
kapnak a program ideje alatt.
A programra nagy a túljelentkezés. Idén 56 ember kérte felvételét a programba, közülük csak
25-öt választottak ki. Nem ennyi a keret, de elég szigorúak a feltételek. Az alkohol, illetve a
drogfogyasztás itt is kizáró ok. A központban egy szociális munkás ad ügyeletet a hét minden
napján, továbbá hetente egyszer pszichológus segíti a résztvevőket.
A Központ nagyon jól felszerelt. Konyha, külön férfi-női mosdók és zuhanyzók állnak az
ügyfelek rendelkezésére.
Az emeleti beszélgető-szobák egyelőre kihasználatlanok, de fent tartják az angolórát, és a
pszichológussal is egy fenti szobában lehet beszélgetni.
Az ügyfelek belenézhetnek a dossziéjukba, de ez ritkán fordul elő. A szociális osztály írás-,
illetve szóbeli tájékoztatást kér az ügyfelekről. A Központ az éves statisztikához összesített
adatokat szolgáltat a Szent Albert Módszertani Központja felé.
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Lengyelországban a munkába állítás főbb problémái az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•

A hajléktalanokkal történő diszkrimináció, olcsó munkaerőként való kezelésük.
Megfelelő képzettség hiánya.
Nem rendszeres foglalkoztatás.
Állandó lakóhely hiánya.
Pszichológiai háttér.
Alkoholizmus és következményei.
Egyedülálló anyák helyzete.

A professzionális tevékenység során megkülönböztetik a következő részfeladatokat:
1.
2.
3.
4.
5.

Fejlesztik és helyreállítják az állások betöltéséhez szükséges képességeket.
Gyakorlati helyet biztosítanak.
Egészségügyi alkalmassági vizsga, bizonyítványok beszerzését vállalják.
Karrier-tanácsadás, álláskeresési tanácsadás.
Szervezeti segítség saját vállalkozás elindításához, illetve megfelelő munkahelyek
felkutatása, szerződéskötések.

Támogatott foglakoztatás
A szervezet nem csupán munkát biztosít a hajléktalanoknak, de mindazokat a szokásokat, és
lényeges motivációs készségeket segítenek elsajátítani, melyek sikeressé tehetik az ügyfelek
visszailleszkedését a munkaerőpiacra, és abban, hogy független lakhatási lehetőséget tudjanak
találni.
Álláskeresési tanácsadás
A tanácsadás egyéni, személyes, és a képzéseken, illetve műhelyeken kívül a szociális
ellátásokról is tájékoztatják az ügyfeleket. Az alábbi tényezőket veszik figyelembe:
- Karrierút
- Képzettségi szint
- Előző tevékenységek
- Készen áll-e a résztvevő az adott állás betöltésére?
- Motiváció
- Érdeklődési kör
- CV írás, állásinterjú
- Erősségek, gyengeségek vizsgálata
- Előadókészség.
A fentiek alapján egy skálát állítanak fel, és diagnosztizálnak minden ügyfelet.
A diagnózis két részből áll:
• énkép-diagnózis
• a felkészüléshez szükséges időszak becslése.
A folyamat egy végső ajánlással zárul, mely egy elemzést tartalmaz és egy személyes
karriertervet. A terv a karrier tanácsadóval történő személyes megjelenések gyakoriságát is
rögzíti. A tanácsadó kapcsolatban áll a munkaügyi központtal, állásközvetítő cégekkel,
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valamint közvetlen munkáltatókkal, és naprakész információkkal rendelkezik a munkaerőpiac
helyzetéről.
A végzős résztvevők, akik minimum egy hónapos műhelygyakorlaton vettek részt, egy
elemzés alá esnek, melynek alapján a 2. szintre juthatnak, egy hosszan tartó képzési,
foglakoztatási programba.
Az elemzést a karrier-tanácsadó, a szociális munkás, egy koordinátor, a munkafelügyelő és
egy pszichológus végzi.
Pozitív eredmény esetén, illetve ha az ügyféllel kapcsolatos minden ügyintézés készen van, az
ügyfél elindulhat egy hat hónapos kísérleti munkára. Optimális esetben ez a munka egy
szociális vállalkozásnál kellene, hogy teljesüljön, személyre szabott munkatervvel. Néhány
esetben megoldható, hogy a tréninget a szervezet saját műhelyében teljesítsék, de általában
iparossegédként helyezkednek el. A tanoncidő után a Pomerániai Ipartestületnél vizsgát
tehetnek.

A foglalkoztatási programok folyamatábrája:
Alapszolgáltat
ások (nyitott)

MŰHELYEK:
Nyomda,
számítástehnika,
marketing, vasfémmegmunkálás,

DIAGNÓZIS
-álláskeresési tanácsadás
-műhelyvezető

30 nap

15 nap

EGYÉNI
PROGRAM
-egészségügyi alkalmasság
-képző intézménnyel szerződés
-munkaügyi központos regisztráció
„Irány

15 nap

a munkába”

képzés
Kiterjedt
szolgáltatások

Kiegészítő képzésÁllásközvetítés 180
nap

Elhelyezkedés
Az „Irány a munkába” képzés egy végső vizsgával zárul, melynek végén vagy a képző
intézmények, vagy bizonyos szakmák esetében az Oktatási Minisztérium ad bizonyítványt.
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Összegzés
A hajléktalan ellátás rendszere nem sokban különbözik Lengyelországban, mint nálunk, talán
csak az utcai szociális munka nehézkesebb, illetve a munkaügyi központ működése eltérő. A
szociális irodák (segélyiroda) viszont szoros kapcsolatot tartanak a szervezetekkel,
esetmegbeszélő üléseket szerveznek, és „képben vannak” az ügyfeleket illetően... Az ügyfelek
motiválását és az alkoholizmust szinte minden intézményben súlyos problémákként
említették. Utcai ételosztások nincsenek, és a belvárosban sem láthatóak tömegesen
hajléktalan emberek. Gdansk vasútállomását éjszakára bezárják, és a forgalmasabb
buszpályaudvarokon is gyakran járőröznek rendőrök, akik a hajléktalan embereket éjjeli
menedékhelyekre, vagy éjjeli melegedőkbe irányítják.
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