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Svédország

Általános adatok
Svédország földrajzilag a Skandináv-félszigethez tartozó állam, nyugatról és északról
Norvégia, keletről Finnország határolja, délről tengeri határokat oszt Dániával. Az ország
450.000 km²-en terül el. A lakosság nagyrészt az ország déli területein koncentrálódik, így a
hatalmas kiterjedésű északi területek népességsűrűsége meglehetősen csekély.

Malmö,

Göteborg a legnagyobb városok.
A népesség kb. 16% 14 éven aluli, 65% 15 és 64 év körüli, a többiek ennél idősebbek.
Svédország azon országok közé tartozik, ahol a legmagasabb a várható élettartam, átlagosan a
teljes népesség körében ez 80 év. A népesség növekedési rátája 0,61%.
Svédország parlamentáris, vagy alkotmányos monarchia. Államfője a király, XVI. Károly
Gusztáv, akinek a feladata kizárólag protokolláris teendőkre korlátozódik. Svédországban
általános választójoga van minden 18 éven felüli állampolgárnak. A svéd törvényhozó
hatalom a parlament (svédül: Riksdag).
Svédország 1995. óta az Európai Unió tagállama, azonban nem a monetáris unió része,
megtartották saját fizető eszközüket, a svéd koronát.
Az ország gyéren lakott északi, erdős része ma is fakitermeléséről ismert. Az ország
termelésének nagy részét azonban már rég nem a fa és a fából készült termékek, hanem a
híres svéd acél, motorok, elektronikus és számítástechnikai termékek adják. Az egész világon
ismert svéd cégek az IKEA, a Volvo, a Saab, az SSAB
A svéd emberek zárkózottnak, tartózkodónak tűnnek, és azok is. Ha valamire megkérjük őket,
nagyon segítőkészek, de ne várjuk tőlük, hogy ők kezdjenek el barátkozni. Precíz nép a svéd:
munkáját igyekszik maximális precizitással végezni, időpontokat beszél meg már hetekkel
előre, ahova percre pontosan érkezik.

Svéd jóléti állam
Svédország a jóléti államok mintaállamaként ismert. Bár a kilencvenes évek elején itt is
történtek megszorítások, és megjelent a munkanélküliség (5%), a svéd jóléti rendszer ma is
rászolgál hírnevére. A fizetések nem itt a legmagasabbak: bruttó 550.000, nettó 400.000

forintnak megfelelő svéd korona az átlagfizetés. Mégis itt élnek a legjobban, amit a
születéskor várható magas élettartam is tükröz. A kiépített jóléti rendszer a legigazságosabb
Európában: alanyi jogon járnak a fizetett szabadság és a társadalombiztosítási szolgáltatások
minden Svédországban élő embernek. A magas szintű svéd egészségügy messze földön híres,
de a munkanélküli segély is az előző bér 80%-a, amit a munkanélküli tíz hónapig
mindenképpen megkap. Számos módon támogatja az állam a svéd lakosokat, és ezeket a
támogatásokat mi magyarok épp úgy igénybe vehetjük, mint maguk a svédek. E mellett az
állam ingyenes nyelvtanfolyammal is segíti a letelepedők beilleszkedését. Jellemzője a svéd
modellnek, hogy az állam magas jóléti kiadásait nem a lakosságtól, hanem túlnyomó részt a
vállalatoktól beszedett adókból finanszírozza.
A svédek büszkék felépített jóléti rendszerükre, és nem szeretnék, hogy bárki megingathassa
azt. A többi gazdag országgal ellentétben nem tartanak a kelet-európai munkaerőtől, csak
azoktól, akik nem dolgozni, hanem a jóléti rendszert megcsapolni jönnek ide. A dolgos
embereket nagyon szívesen látják. Feltéve, ha tudnak svédül. Bár szinte mindenki tud angolul.
A másik tudnivaló a svéd társadalommal kapcsolatban, hogy az emberek 85%-a
szakszervezeti tag, ezért elfogadottságát megerősítendő a munkavállalónak mindenképp
"illik"

belépnie

a

szakszervezetbe.

Az

erős

szakszervezetek

miatt

minimálbér

meghatározására nincs szükség, hisz úgysem hagynák, hogy valaki kevesebbet keressen.
Szintén nincs rá törvény, de a cégek akár négy hét folyamatos szabadságot is ki szoktak adni.

Beszámoló a gyakorlatról
Megérkezés Svédországba - Hamnvikshemmet
„Benyomások, tapasztalatok – első nap”
Megérkeztem Stockholm Skavsta repülőterére, ahol Eva és
Tommy várt rám. Első utunk a szállásomra vezetett
Nynashamban. Eva lesz a vendéglátom az elkövetkezendő
hat hétben. A szállásom elfoglalása után kutyasétáltatással
egybekötve Eva elkísért és megmutatta az intézményhez
vezető utat, illetve magát az intézményt is. Az intézmény
épületei nagyon szép környezetben vízparton fekszenek. Három pavilonban (épületben) és a
fő épületben vannak a lakók szobái. A délután folyamán minden épületet bejártunk és

bemutatott a bent tartózkodó kollegáknak, illetve a lakóknak. Mindenki nagyon kedves és
barátságos. A lakók nagy részével sikerült még aznap megismerkednem, bár a nevekkel még
bajban voltam. Örömömre az összes kolléga és alapvetően a lakók is beszélnek angolul. Az
intézményben 36 férőhely van, és 13 dolgozó látja el a feladatokat.
Első munka napom Hamnvikshemmetben
Reggel 8 óra van. Kezdődik a meeting, ahol
Tommy bemutatott a kollegáknak és az
intézmény

vezetőjének.

szinte

minden

munkatárs itt van, csak a két délutános
hiányzik. A team az minden alkalommal
pontosan 30 perc, amin minden fontos dolgot
átbeszélnek. A megbeszélés részét képezi a
napi menetrend, leosztásra kerülnek a napi
feladatok, ki melyik épületben tart meetinget a klienseknek (minden hétköznap reggel 9-kor
meeting a klienseknek), meetingek a témája, illetve milyen aktuális program várható aznap. A
team alatt mindenki együtt reggelizik, teázik, kávézik. A
meetingek svéd nyelven zajlanak, amit időnként
Tommy vagy a vezető, Jan megszakít, hogy elmondja
nekem miről van szó. A meeting után két órával
csatlakoztam Tommy-hoz és néhány klienshez. Tommy
az az intézmény hajóját takarította, az egyik kliens
pedig a kivágott fát pakolta fel a Quad utánfutójára és
szállította a helyére. Először a hajóról pakoltunk le a takarítás előtt, majd a fapakolásban
segítettem. Sajnos Lasse csak svédül beszél, így Ő svédül beszélt hozzám én meg angolul
próbálkoztam, de ennek ellenére a munka összehangoltan ment. A munkavégeztével jöhet az
ebéd. Mire beértünk a kliensek nagy része már megebédelt, de mivel bőséges mennyiségű étel
van, ezért mindenkinek jut elég. A délutáni program: áthajózni a nynashamni kikötőbe. J-O
(egyik munkatárs) hívott, hogy csatlakozzam hozzájuk. Rajtunk kívül egy másik kolléga,
illetve néhány kliens is eljött. Az út kb. 30 perces volt nagyon szép látványt kínálva,
szerencsére a nap is hét ágra sütött. A kikötőbe érkezve lett világos számomra a hajóút célja,
azaz a hajó vízből történő kiemelése a télvíz idejére. Egy traktor segített a kiemelésben és az
intézménybe szállításban. Miértünk az intézmény vezetője jött egy 7 üléses Ford Galaxyval.
Visszaérkezve folytattuk az evést ott ahol nem rég befejeztük, mivel elérkezett 2-kor az

uzsonna ideje. Ilyenkor lehet teázni, kávézni
vagy valamilyen üdítőt inni sütivel. Eddigi
tapasztalatom, hogy itt éhezni nem lehet. Az
uzsonna alatt Sten Andersson, megkért, (ő
az egyik kliens, akivel együtt hajóztam)
hogy a fényképből, amit a hajózás alatt
készítettem, ha lehet ő is kérne, majd
invitált, hogy nézzem meg, hol lakik és
milyen a szobája. A beszélgetés alatt többször visszakérdezett, hogy emlékszem e nevére, hát
mondanom se kell, az első nap a nevek szempontjából nagy kihívás volt. Hogy biztos ne
felejtsem el a nevét adott egy kődarabot ’’STONE – KŐ’’ és azt mondta tegyem a zsebembe,
és ez majd segít emlékezni.
A szobába érve elmesélte egy napját. Elmondta,
sajnos nem valami intenzív, van, hogy ül a TV
előtt, vagy néz ki az ablakon cigarettát sodorva.
Ezt követően csatlakoztam Mainéhoz (kolléganő),
aki a kertet takarította Patrikkal az egyik klienssel.
Közben érdeklődtem tőle, hogy általában milyen
intenzíven segítenek a kliensek: Egyszerű választ
adott: „most láthatom”. Csak Patrik volt a segítő keze. Persze hozzá kell tenni, hogy a
munkákban való részvétzáró meeting, 16:30-tól kb. 30 perc, ahol összegzik napot. Számomra
nagyon meglepő volt a megbeszélés hangulata, körülménye. A szobában olyan atmoszférát
teremtenek a hangulatvilágítással és a relaxációs zenével a háttérben, ami még inkább segít
feldolgozni az aznapi munkatapasztalatokat, esetleges feszültségeket. A megbeszélésen
nyugalomban értékelték ki a napot.
Holnap reggel 7:30-ra jövök, hogy részt vegyek a gyógyszerosztáson. A szállásom kb. 20 perc
sétára van az intézménytől, ami nagyon jól esik a nap végén.
Az intézmény bemutatása:
Az intézmény Nynashamnban helyezkedik el közvetlenül a tenger öböl partján, gyönyörű
erdős környezetben. Hamnvikshemmet 1958 kezdte működését szanatóriumként majd az évek

során folyamatosan alakult át szenvedélybetegek rehabilitációs otthonává. Ma az alkohol- és
drogfüggőségtől szabadulni vágyókat várják.
Bekerülés módja:
A bekerülés önkéntes módon történik. A minimumtartózkodási idő 30 nap, a hosszabb
időtartam a szociális titkár javaslatára lehetséges. Általában több hónapot töltenek bent az
ügyfelek. Előfordul az is, hogy határozatlan időre szól az intézményi elhelyezés. Jellemzően
kórházból kerülnek be az ügyfelek.
Az intézmény 36 férőhelyes, ott tartózkodásom alatt 31 gondozott kapott elhelyezést.
Szociális munka
Az intézménynek 12 dolgozója van, akik közül 10 fő szociális gondozó, 2 fő technikai
személyzet (takarító, konyhai dolgozó).
A szociális ügyintézésben a szociális titkár működik közre, aki nem az intézmény dolgozója.
Az intézményben dolgozó kollégák feladata:
-

segítő beszélgetés,

-

álláskeresésben segítségnyújtás,

-

szabadidős programok szervezése,

-

gyógyszerosztás,

-

absztinencia figyelemmel kísérése.

Teljes absztinencia van megkövetelve a kliensektől. Ha valakinek nem sikerül betartani az
alkoholmentes életmódot, akkor azt jelzik a szociális titkár felé, aki segít a kliens állapotának
megfelelő intézményt találni.
Finanszírozás
A finanszírozás államilag támogatott fejkvóta szerint. Egy fő után az állam napidíjat fizet. Az
önellátók után napi 577 SEK, a teljes ellátást igénybe vevők után 795 SEK a térítési díj. Az
intézmény minden hónap végén adja le a jelentést az igénybevevőkről a szociális titkárnak,
aki ezt követően átutalja a térítési díjat.
Az igénybevevők is fizetnek hozzájárulást, ami általában a napi térítési díj 10%, de az
összegek egyénre szabottak, ezért ettől eltérőek is lehetnek.

Napirend Hamnvikshemmetben:
7:30 – Ébresztő, szondázás-gyógyszerosztás
8:00 – Meeting dolgozók részére
9:00 – Meeting a kliensek részére
11:30 – Ebéd
13:00 – Meeting a dolgozók részére
13:15 – Vásárlási túra a klienseknek Nynashamnba
14:00 – Délutáni kávézás és teázás, süteménnyel
16:15 – Gyógyszerosztás-szondázás
16:30 – Vacsora
18:30 – Gyógyszerosztás
19:00 – Kávézás – teázás
20:30 – Munka befejezése, zárás és ellenőrzés

A kollégák hétfőtől-péntekig két műszakban dolgoznak reggel 7:30-tól 17:00-ig, illetve
11:00-től 20:30-ig. Hétvégén reggel 7:30-kor kezd egy kolléga, majd 11:00-kor csatlakozik
hozzá egy másik, aki este 20:30-ig marad. Éjszakai ügyelet nincs az intézményben, de
mindenhol ki van függesztve a telefonszám, amit probléma esetén lehet hívni.
Az intézmény felszereltsége
A lakók négy épülettömbbe kerülnek elhelyezésre. Az ügyfelek önálló,
teljesen bútorozott szobával rendelkeznek. Az épületek közös
fürdőszobával

és

mosókonyhával

rendelkeznek.

Egy

közös

társalgószoba és egy konyha található minden blokkban, amelyek
modern bútorokkal felszereltek. Az internet és a vezetékes telefon
hozzáférés korlátlan.
Az ügyfelek még igénybe vehetik a szaunát
(heti háromszor), illetve rendelkezésükre áll
még fitness terem is. A barkácsolni vágyók
részére asztalosműhely is biztosított.

A főépületben található a közös konyha, biliárdszoba, étkező és társalgó. Itt kap helyet az
irodák egy része,m de minden épületegységben van irodahelység is.
Az ún „piros ház” ad helyet a megbeszéléseknek, illetve a csoportfoglalkozásoknak.
Adminisztráció
Egy számítógépes naplót (programot) vezetnek a kliensekről. A napló az első ideérkezéstől
kezdődik és minden alkalom vagy esemény, ami a klienssel történt felvezetésre kerül.
Alapvető adatokat rögzítenek, mint név, születési idő, hely, anyja neve. Egy háznak általában
két gondozója van.
Van még egy kérdőív, amit időről időre kitöltenek a klienssel, ami egy szükséglet felmérésre
hasonlít. Ez arra hívatott, hogy megtudják belőle hol tart most a kliens (fizikailag,
pszichikailag). A kérdőívek nyitott kérdésekből állnak. A kérdőíven szerepelnek a mostani
helyzetével, fizikai, pszichikai állapotával és függőségével kapcsolatos kérdések, mit tart
lehetségesnek az életébe most, merre szeretne tovább haladni, van e konkrét elképzelése a
kezelés utáni állapotával kapcsolatba, vannak e barátai,….stb. Minden kérdőív alján van egy
értékelő skála 1-10-ig, ahová a gondozó azt a számot karikázza be, ami megközelíti
valószínűleg a kliens helyzetét. A kérdőív végén az összegyűjtött számokból kiderül, hogy a
kliens hol tart most.
Foglalkozás
AA csoportnak megfelelő foglalkozást tartanak. A részvétel önkéntes.
Egyik alkalom témája, melyen részt vettem a következő táblázatra épült:
Az alkoholfogyasztás és a józan életmód előnyei és hátrányai:
Pozitív konzekvencia az

Negatív konzekvencia az

alkoholfogyasztással

alkoholfogyasztással

Rövidtávon

Hosszú távon

Rövidtávon

Hosszú távon

Pozitív konzekvencia a józanságról

Negatív konzekvencia a józanságról

Rövidtávon

Rövidtávon

Hosszú távon

Hosszú távon

A klub alatt a kliensek ezekbe a táblázatokba tudták felvezetni a szempontjaikat, majd ezek
után közösen átbeszélték. Meglátásom szerint nagyon hasznos volt, mert elgondolkodtak

azon, hogy minek mi lehet és mi lett a következménye, illetve egymás véleményét is
megismerték. Az alkalom végén elmaradhatatlan a relaxációs rész, ahol megint nagyon
nyugtató zenehallgatással közben mindenki teljesen kifújhatta magát.
Mindig nagyon jó hangulatban telnek ezek az
alkalmak és nagyon nyitottak egymásfelé.
Eva

elmondása

szerint

a

korábbi

munkahelyén tanult és tapasztalt tematika
szerint építi fel ezeket az alkalmakat. Az a
szándéka, hogy a kliensek szembesüljenek az
alkohol okozta problémákkal az életükbe úgy,
hogy erre maguk jönnek rá, és e folyamat
alatt gondolkodásmód változáson essenek át és a korábbi „jónak” ítélt dolgok, helyébe
tényleg jó kerüljön.
Programok:
Kirándulások, intézménylátogatások (főleg olyan intézmények, amit később a kliens látogatni
tud), vásárlási napok, játékok… Alapvetően kezelésekként használják az elfoglaltságokat, ami
kizökkenti

őket

a

betegségükből.

Havonta

több

alkalommal

szerveznek

intézménylátogatásokat a kliensek számára. Olyan intézményeket választanak, amit később a
kliens látogatni tud, amikor az intézményt elhagyja. A lent leírt intézmény ’’Nobba Brass &
Nubbe’’ is egy ilyen alkalommal történt meglátogatásra. Hetente szerveznek kirándulásokat,
ami általában egy közeli helyre történik. A vásárlási túrák szintén hetente történnek, ami
általában Nynashamnba, de néha a Stockholm melletti bevásárló központba megy.

Intézménylátogatások

’’Nobba Brass & Nubbe’’ nappali melegedő

Az

intézményt

függők

vagy

volt

függők

látogatják, de alapvetően mindenki számára
nyitott. Különböző programokat szerveznek és az
intézmény

semmiképpen

sem

egy

nappali

melegedőre hasonlít, inkább egy jól felszerelt
klubhelyiségre. Festő kört, gitár kurzust, jógázást
szerveznek. Rendelkeznek egy body building
teremmel, aminek az éves tagsági díja 300 SEK.
(kb.9000 Ft.). Internetezésre modern számítógépeken van lehetőség, ami térítésmentes.
Mindig van ebéd (egytálétel), amiért azonban fizetni kell 50 SEK. (1500 Ft.), ez itt nagyon
olcsónak számit. Az ételhez van kenyér
(hozzá margarin), üdítő, kávé, tea, ami
korlátlanul fogyasztható. Nonprofit módon
üzemel, egyedül az épületbérlésre kapnak
pénzt a megyétől, de minden egyébre
szponzorokat keresnek. Igyekeznek olyan
programokat szervezni, ahol aktívan részt
vehetnek gyerekek is, ami különösen fontos
az intézmény működése szempontjából, mert
ezekre a programokra könnyebben találnak
adakozókat.
Convictus – nappali melegedő
Mondanom sem kell, erről a helyről sem egy magyarországi melegedő jut eszembe, inkább
egy Ikea áruház berendezett modell lakásához hasonlít, mintha és egy amerikai konyhás
nappalit látnánk. Itt sajnos csak egy rövid látogatást tudtunk tenni. A melegedőben van egy
masszázs szoba, illetve egy fizikoterápiás szoba, ahol orvosi rendelés van. Ezeket
szolgáltatásokat évi 100 SEK (3500 Ft.) bérlet megváltásával tudják igénybe venni a kliensek.

Kérdésemre, hogy ezt, hogy tudják fenn tartani, az volt a válasz, hogy az épület bérlésére
kapják a pénzt, az orvosok, pedig ingyen dolgoznak.
Grimman Megérkezve a Grimmanhoz, inkább egy kórházra semmint egy hajléktalan szállóra
emlékeztet. Amint később megtudtam, régen valóban kórház volt, illetve a szomszédjában
még mindig az is működik. Sajnos az kolléganő, aki tudott fogadni nappalos, így az esti
beengedésnél nem tudok jelen lenni. Elmondta, hogy ide
szociális szolgálat által támogatott kliens jöhet. Ezen
kívül a kliensnek éjszakánként 50 SEK-et, ha nem
stockholmi 75 SEK-et, kell fizetni. Az intézménybe a
múlt éjjel 26-an aludtak, ebből egy pár volt. Párokat is
tudnak fogadni, őket a három ágyas szobába helyezik el,
ha nincs pár akkor oda is férfiakat tesznek. A szobák
négyágyasak. A beengedés úgy zajlik, hogy a kliens
ellenőrzésre kerül, hogy rajta van-e a listán, rendben vannak-e
a papírjai. Lehetősége van értéktárgyaik leadására, illetve az
alkohol és drog bevitele a szobákba nem engedélyezett.
Vacsorát és reggelit is biztosítanak. Vacsora 19-21:30-ig. és
reggeli 06:30-09:00-ig tart. Biztosítanak tisztálkodási szereket,
illetve ruházatot is. A szálló este 7-től reggel 09:30-ig van
nyitva. Ha valakinek nincs foglalva szállás, annak meg kell
várni a 21:00, mert ekkor van lehetőség elfoglalni a szabad
ágyakat. Nagyon egyszerű a nyilvántartásuk, mivel csak két

adatot rögzítenek, ami egy névből és egy születési időből áll (és ha jól értettem a személyi
számból). A nyomtatványra rákerül melyik szobába és mennyi időre van elhelyezve. Az első
felvételkor aláíratják a klienssel házi rendet.
Stegsholm – Gálö – ’’Mentőöv mindenki számára’’
Már az elején azzal kell kezdjem, hogy sajnos itt csak egy napot
töltöttem. Megítélésem szerint egy nagyon jó és komplex segítségnyújtást
kapnak

az

itt

gondozott

kliensek.

A

rehabilitációs

intézmény

szenvedélybetegeknek nyújt segítséget a függőség kezelésében. Az intézmény 60%-ban
pozitív eredménnyel rendelkezik a kigondozásban, gyógyításban. Általában hajléktalanok,
főként 30 év körüli erős droghasználó fiatalok veszik
igénybe

az

intézményt

szolgáltatásait.

Jelenleg

összesen 30-fő lakik az intézményben, ebből 4 nő és
26 férfi. Minden esetben kórházból érkeznek szociális
titkár segítségével. Az ügyfeleknek nem kell fizetnie.
Minden kliens rendelkezik szociális segéllyel, amit
teljes egészében magukra költhetnek. Ennek összege
kb. 1700 SEK. Az intézmény ellátását 6 hónapig
veheti igénybe egy ügyfél, de esetektől függően néha tovább is. Az első 28 napban nem
hagyhatja el az intézményt. Ezt követően is korlátozott a kijárás, eleinte főként csak kórházi
felülvizsgálatra járhatnak, majd a gondozó dönthet a kijárási szabályokról. A napi program
általában: hétfőtől péntekig délelőtt munka, majd délután csoportfoglalkozás, ami 2 -3óra.
Minden héten 4-5 alkalom vizeletvizsgálat, havi egy kórházi konzultáció, amikor az orvos
megállapítja a gyógyszer adagot. Havonta egyszer szerveznek a család részére alkalmat, amin
a családot készítik fel a visszailleszkedésben való segítségnyújtásra. Ezek az alkalmak
nyújtanak lehetőséget a kliens és családja közti
kapcsolatápolásra. (John, az egyik csoport
vezetője

véleménye

szerint

ezekből

az

alkalmakból többre lenne szükség). A hat
hónap leteltével kaphatnak a kliensek egy
próba apartmant (6 darab van a szervezetnek
Stockholmba), ahol a mindennapi életüket
élhetik, azonban rendszeres kapcsolattartás
mellett, életvezetési tanácsadással egybekötve. Az „apartman program” egy évig tart, ami ha

rendben

eltelt, akkor

segítenek

bérlakás

megszerzésében.A

csoportvezetők tartják a segítő csoportfoglalkozásokat.
Egy nap úgy néz ki, hogy 8-kor kezdenek a dolgozók meetinggel,
ami arra hivatott, hogy a napi tevékenységet, feladatokat
megbeszéljék. A meeting után mindenki elmegy és tart egy rövid
beszélgetést a klienseinek. Ezt követően egy közös meetinget is
tartanak az ügyfelek számára, ahol a délelőtti feladatok kiosztásra
kerülnek. A cél, hogy hétköznap délelőttönként a tétlenséget elkerülve mindenki találjon
munkát. Az önkéntesség itt is elsődleges szempont. A látogatásom alatt tulipán hagyma
ültetés és az iroda épület falának a lemosása a terv.
Vezetőm Jan, aki körbe mutatta a területet, illetve megismertetett mindenkinek. Megint
bajban vagyok a nevekkel, de persze az enyém mindenki tudja. Jártunk a konyhán is ahol egy
szakácsnő vezetésével két gondozott készíti az ebédet.
Edit, aki a palacsintát süti, hamar beszédbe
elegyedett velem, mert jó pár éve járt
Magyarországon. Ő már majdnem négy
hónapja van itt, azt mondta az a terve, hogy
a kezelés után szeretne tanulni és munkát
találni. Ő talán az egyetlen, aki rendelkezik
önálló lakhatással a kinti életben, de azt
mondta a jelenlegi helyzetében nem tudná
fizetni. Szeretne majd egy jó sulit és munkát.
Jan elmondta hetente 4-5 alkalommal van vizeletvizsgálat, és ha azon valaki elbukik, akkor
mennie kell. Persze segítenek egy másik intézményben történő elhelyezésben, később pedig
újból visszajöhet. Amint erről beszélt az egyik épületbe belépve a hamutartóban egy füves
cigit láttunk. Megjegyezte: „Valakivel gond lesz”. Ebéd után elvittünk három klienst a havi
kórházi konzultációra Stockholmba, ahol az orvosa mindenkinek megállapítja a havi
gyógyszeradagját.
Vastberga boende – Átmeneti szálló
Ezt a napot a Szenegálból származó Eli kíséretében töltöttem. Nagyon odafigyelnek a
biztonságra, mivel azt mondják kliensek közt sok a pszichés beteg, ezért a dolgozók a reggeli

meetingen kapnak egy mobiltelefont és egy helymeghatározó riasztót. A riasztónak van egy
száma, ami az ügyeletes neve mellé kerül,
ezt kiírják a team szobába. Ez egy 70
férőhelyes átmeneti szálló férfiak részére,
ami hasonló egy magyarországi 3*
szállodához. Bekerülés feltétele hasonló a
többi intézményéhez, a szociális titkár
keresi meg az intézményt szabad férőhely
után érdeklődve, majd ezután kliens egy
felvételi beszélgetésen vesz részt az intézmény két dolgozójával.
Ezt követően dől el, hogy a kliens állapotának megfelelő e az
intézmény. Eli elmondása szerint most nincs szabad férőhely a
szállón, de várólistára veszik a jelentkezőket, akik részt vesznek
a felvételi beszélgetésen. Jelenleg kilencen vannak a várólistán.
Térítési díjak:
Ha stockholmi a kliens: 390 SEK, ha Stockholm környéki: 465
SEK, ha távolabb az országból (más önkormányzati területről)
929 SEK, amit az állam fizet. Kb. 10% az önrész összege, amit a kliens fizet.
Kifejezetten szociális munka nem folyik a kliensekkel, mert ezt a feladatot a szociális titkár
látja el, aki az elhelyezésben segített a kliensnek. Az itt dolgozók pusztán a napi
rutinfeladatokat látnak el. Pl.: az étkezéseknél minden rendben legyen, az asztalon legyen étel,
az asztalok tiszták legyenek, a kliensek rendbe tartsák a szobájukat, ha valaki bódult
állapotban érkezik, akkor odafigyelnek rá, nehogy valami baj érje…
Szolgáltatások:
Ezért a díjért különálló egy
ágyas szobát a kap a kliens,
teljes

ellátást,

konditerem,

szauna,

és a zeneszoba

használatát. A kávé és csoki
automata

korlátlanul

használható, a gyümölcskosár folyamatosan fel van töltve, és fogyasztható.
Villámlátogatások:
Ezek az intézménylátogatásokat Bussze segítségével valósultak meg. Ő egy szociális titkár.
Megmutatta egy napját, illetve néhány intézményt.
Uppsökarenheten För Vuxna – Utcai gondozó szolgálat
Stockholmban 6 szociális munkás végez utcai gondozó munkát. A szolgálat hétfőtől
szombatig dolgozik.
Hétfő 09:00-22:00ig

Csütörtök: 08:00-00:00ig

Kedd 09:00-22:00ig

Péntek: 08:00-01:00ig

Szerda 08:00-00:00ig

Szombat: 10-00-01:00ig

A napi munka felosztás: 70% közterületen, 30% team és adminisztráció. A szolgálat semmit
sem visz az utcára, mert elmondásuk szerint nem szeretnék a klienseket még jobban utcai
élethez szoktatni. A szolgálat 3 korcsoportra osztja a klienseket, minden csoporttal 2 szociális
munkás foglalkozik. Külföldiekkel nem adhatnak segítséget, csak információval látják el őket.
Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a rendőrséggel, és elmondásuk alapján kialakult az a rendszer,
ha rendőr talál valakit, akkor értesíti őket, hogy a kliens a legmegfelelőbb segítségben
részesülhessen. Ők intézik a szálláselhelyezéseket.
Akutboendet för man – fapad
Ez a szálló naponta 16:30-10:00ig van nyitva. Férfiak és nők részére biztosítanak elhelyezést
összesen 32 férőhelyen, ebből 20 férfi és 12 női hely. Három ágyas szobákba biztosítják a
szállást. Csomagmegőrzővel rendelkezik az intézmény.
Capio Maria Company – sürgősségi osztály
Ez egy sürgősségi osztály 30 férőhellyel, ahová a függő embereket helyeznek el 4-5 napra.
Lényegében kórházi zárt osztályához hasonló. Ez alatt a néhány nap alatt a klienseknek
beállítják

a

gyógyszer

adagját,

majd

a

szociális

titkár

tovább

helyezi

egy

Hamnvikshemmethez hasonló intézménybe. Lényegében ez az első lépés mielőtt valaki
bekerül egy rehabilitációs intézménybe.

Planeringshemmet Hammarbybacken – éjjeli menedékhely férfiak és nők részére
Az éjjeli menedékhely 32 férőhelyes 26 férfi
és 6 nő részére biztosít elhelyezést. Az
intézmény este 7órától másnap 12óráig van
nyitva. Vacsorát és reggelit, illetve ruhát és
tisztálkodási eszközöket biztosít a kliensek
részére. A szobák 2 vagy 4 ágyasak. Az
intézmény

lehetőséget

biztosít

minden

újonnan érkező kliens részére, hogy 14 napig
napközben is bent tartózkodhasson, nagyobb esélyt adva, hogy ez alatt az idő alatt állandó
szálláshelyet találjon. Internet és telefonhasználat korlátlan. Az intézménybe pénteken orvos
rendel, csütörtökön, pedig a kliensek lábmasszázst kérhetnek.
Fralsningsarmens – Üdvhadsereg éjjeli menedékhely és átmeneti szálló
Az éjjeli menedékhely és átmeneti szálló
férfiak részére biztosít szállást 1,2 vagy 4
ágyas szobákban. A szállóra való bekerülés
hasonló módon zajlik a többi szállóhoz. A
térítési díj elég magasnak mondható 550
SEK, egy éjszakára, amelyből 50 SEK-et a
kliens fizet és 500 SEK-et pedig a város. Ez
szintén egy rövidtávú szálláshely, mert csak
addig biztosít szállást, amíg a kliens állandó helyet talál magának. Megkövetelik az
absztinenciát, de nagyobb részben droghasználók veszik igénybe. Kétszeri étkezést biztosít, és
ruhapótlásban nyújt segítséget.
Convictus – nappali melegedő
A melegedő hétfőtől-péntekig napi 6 órában tart nyitva. Naponta 100-150 ember veszi
igénybe. Amikor először érkezik valaki az intézménybe egy szükséglet felmérő tesztet
töltenek ki a klienssel. Reggelit és ebédet biztosít, de ezt csak térítési díj ellenében vehető
igénybe. Az ott jártamkor 15 SEK volt, ez naponta változhat. Minden más szolgáltatásuk

ingyenes. Hetente orvos rendel, lehetőség van AIDS és Hepatitisz C tesztre. Ez is barátságos
hangulatú melegedő volt.

Tapasztalataim
Pozitívumok:
-

Meeting:

a

gyakori,

akár

napi

többszöri

megbeszélések

nemcsak

az

információáramlást segítik, hanem mintegy szupervízióként is szolgálnak, azaz a napi
problémák feldolgozásának is teret ad. Tetszett, hogy a meetingeknek van konkrét
időpontja, nagy jelentőséget tulajdonítanak neki, de túl hosszúra sem nyújtják ezeket a
megbeszéléseket. Pozitív élmény volt számomra, hogy baráti hangulatot igyekeznek
teremteni.
-

Alacsony gondozott szám: Általában 5-6 kliens gondozása jut egy szociális munkásra.
Ezáltal nagyobb figyelmet tudnak fordítani a gondozottakra, ami a bizalmi kapcsolat
kialakításához, eredményesebb munkához vezethet.

-

Otthonos környezet: A szállók és melegedők nemcsak a szükséges egyszerű
berendezésekkel felszereltek, hanem otthonos hangulatot, barátságos légkört kínálnak.
Ezzel nemcsak az otthon melegét hívatják pótolni, hanem a környezettudatosságra is
nevelik az igénybe vevőket, akik így jobban vigyáznak környezetükre.

-

Szükségletfelmérő tesztek: Minden intézményben egy új ügyféllel szükségletfelmérő
teszteket töltetnek ki, ami segíti a későbbi egyénre szabott szociális munka végzését.
A tesztek kérdései mind a pszichés mind a fizikai állapot felmérésére kitérnek.

-

Kibővített szolgáltatások: Az ügyfelek nemcsak a minimális szolgáltatást kapják egyegy ellátó helyen, hanem egyéb luxusnak tűnő, de mégis sokszor kis ráfordítással is
megvalósítható ellátást kapnak. Fitneszterem, korlátlan vezetékes telefonhasználat
(hivatalos ügyintézés), szűrő vizsgálatok (Hepatitisz C, AIDS), szauna, masszázs,
pihenőrész a melegedőkben.

-

Éjjeli menedékhely nem tömegszállás: Az éjjeli menedékhelyek alacsony férőhellyel
működnek, 1-4 ágyas szobákkal. Ezeken a helyeken rövid távú elhelyezésre
törekednek, mert a célja a tartósabb és biztonságosabb lakhatás megszervezése.

-

Fizetős szolgáltatás: Egyes szolgáltatásokért jelképes térítési díjat kérnek, ami talán
hozzájárul, hogy megbecsültebben kezeljék a szolgáltatásokat.

Negatívumok:
-

A tartós elhelyezés esetén nagyon alacsony az ügyfelek aktivitását erősítő programok,
törekvések.

-

Néha a túlzott kiszolgálása az ügyfeleknek, ami kevésbé motiválja őket a
változtatásban.

