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BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI 

ALFÖLDI ÁTMENETI SZÁLLÁS 

2015. ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
 

 

Készítették: Preszl Éva ellátási egységvezető és Malasits-Földi Bernadett szakmai vezető 

 

 

A Budapest VIII. kerület, Alföldi u. 6-8. szám 

alatt működő átmeneti szállásunkon 221, a téli 

krízis időszakában 257 férőhelyet biztosítunk 

hajléktalan férfiak és nők részére. Az Alföldi 

Átmeneti Szállás - az előző évekhez hasonlóan - 

továbbra is alacsony küszöbű intézményként 

működött. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mi 

intézményünkbe jelentkezhetnek jövedelem nélkül, illetve ide helyezi a FET a nagyon 

alacsony jövedelemmel rendelkezőket.  

72 ágyon akadálymentesített részleg működik - itt tudunk elhelyezést biztosítani mozgássérült 

ügyfeleinknek. Ebből 35 ágyunk akadálymentesen megközelíthető, egy szobánkban pedig 

hallássérülteknek tudunk lakhatást biztosítani.  

Átmeneti szállásunkon összesen 28 lakószobában tudunk rászorulókat elhelyezni, ezen belül 

46 férőhely nők számára áll rendelkezésre. 4 szobában összesen 66 ügyfelünk tud úgy 

intézményünkben lakni, hogy - a vonatkozó belső, szakmai eljárásrendnek megfelelően - nem 

kell személyi térítési díjat fizetniük, mert elhelyezésük nagy létszámú szobában oldható meg. 

E mellett még 70 ügyfelünk élvez személyi térítési díj fizetés alól mentességet, mert felső 

ágyon tudunk számára elhelyezést biztosítani.  

 

Szakmai tervünk, célkitűzéseink a 2015. évre 

1.) Intézményünk földszintjén egy leendő nappali melegedő kialakítását készítjük elő, és a 

kialakításon gondolkodunk együtt a BMSZKI vezetésével.  

Az elképzelés előkészítése és a közös gondolkodás elkezdődött, a megvalósítás még tervezési 

fázisban van. 

2.) A folyamatos belső átalakításnak köszönhetően egy jól hasznosítható csoportszoba, illetve 

egy közösségi szoba került kialakításra. Újragondoltuk az addiktológiai konzultációk 

rendszerét: célzottan hirdetjük ennek a konzultációnak a lehetőségét minden ügyfelünk 

számára, hiszen jól tudjuk: ügyfeleink döntő többsége nincs tisztában betegségével, így a 

gyógyulás útja felé sem indultak el.  
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Az addiktológiai konzultáció mellett, mentálhigiénés egyéni és csoportfoglalkozások 

szervezését tervezzük.  

Az év első felében addiktológiai konzultációval és pályázati forrásokból indított 

csoportfoglalkozásokkal elkezdtük a megvalósítást. 2015 novemberében egy mentálhigiénés 

munkatárssal bővült a stáb, aki a karácsonyi ünnepségre szervezett egy színjátszó kört, 

mellette az egyéni foglalkozásokat, konzultációkat is elkezdte. 

3.) Tovább folytatjuk a 2014 tavaszán zajlott belső szervezet-fejlesztésünket, team 

továbbképzésünket. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy munkatársi közösségünk jó kollegiális 

viszonyban tudjon együtt dolgozni, hiszen csak így tudják az ügyfelek érdekeit szem előtt 

tartva munkájukat hatékonyan végezni.  

Jelentős humánerő-szervezési feladatokkal kellett az év folyamán szembenéznünk: a tartós 

betegállományban levő kollégák feladatainak újraosztásával, új munkatársak felvételével, új 

feladatkörök elindításával. Jelentős strukturális stábépítést kellett végrehajtani.  

4.) Az intézmény lakószobáinak festését, kialakítását, higiéniájának javítását tovább 

folytatjuk. Közösségi terek kialakítása. Parkosítás az intézmény udvarain, kertészeti program 

a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával: 

5.) Kertészeti csoportban való részvétel, kertgondozás, kertépítés megtanulása 

(Foglalkoztatásra előkészítő csoport): 

Az átmeneti szállónkon élő, és a közterületről hozzánk érkező hajléktalanok körében sokan 

dolgoznak közmunka programban. Körükben preferált a kertészeti, parképítő munkákba való 

bekerülés.  Presztízse van a kertészei munkáknak. Sokan korábban is dolgoztak 

mezőgazdaságban, vagy vidékről származva nem ismeretlen dolog számukra.  

A program alapgondolata az volt, hogy ha a szállás környezetének alakításában részt vehetnek 

az ellátást igénybe vevők, és az értékteremtés részesei lehetnek, akkor sokkal motiváltabbak, 

igényesebbek lesznek, mind maguk, mind a környezetük minőségének javítására.  A 

szenvedélybetegekre jellemző inaktív időtöltés helyett rendszeres munkavégzés során kap 

feladatokat. Szerepe lesz, dolga lesz, ismét kompetensnek, hasznosnak, és fontosnak érzi 

magát a saját életének irányításában. A programban együttműködő partnerünk a Magyar 

Gyula Kertészeti Szakképző Iskola. Kertész mérnők tervezése alapján a hajléktalanok 

bevonásával az Alföldi Átmeneti Szállás belső udvarain, és hátsó udvarán, ami korábban 

teljesen elhanyagolt állapotban volt, létrehoztak belsőkerteket. Sikeres programról a 

pályázatok között számolunk be. 
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6.) 2013. óta a Hajléktalanokért Közalapítvány támogatásával gyógytornász dolgozik az 

intézményben. Heti rendszerességgel, 5-6 pácienssel foglalkozik. Tervezzük pályázati 

forrásból a működésének biztosítását.  

Egyik nővérünk konduktori feladatokat látott el. 

7.) 2014-ben az intézményrendszerben ügyfél elégedettségi kérdőívet töltöttek ki a 

szolgáltatást igénybevevők. A válaszok értékelése során kidolgozott intézkedési tervet 

készítettünk, aminek a megvalósítása során közösségi terek, csoport foglalkoztató szoba, 

nagyobb aula lett kialakítva. Az épület kövezete javításra került, új irodákat alakítottunk ki. A 

munkatársaink irodáit, ügyeleti helységet kialakítottuk. Az épület rovar mentesítésén 

dolgoztunk. Az ügyfelek beköltözésekor a behozott ruhák tisztítását, fertőtlenítését 

megszerveztük. A lakószobák takarítására kidolgoztunk egységes rendszert, és ellenőrzés 

módját. Ezen javítanunk kell még. Bútorokat cseréltük folyamatosan, és pótoltuk. 2015-ben 

folytatjuk a tervezetben megfogalmazott folyamatos feladatokat. Szükség lenne a lakószobák 

ajtóinak cseréjére. A kazán cseréjére. Ezek komoly beruházást jelentenek és a források nem 

állnak rendelkezésre. 

Évek óta kértünk, de 2015 nyarán végre kapott az intézmény ipari mosógépet és ipari 

szárítógépet. Nagyon sokat jelent az intézményben élők és a nyitott szolgáltatást igénybe vevő 

közterületen élők ruházatainak tisztántartásában. 2015-ben folytattuk a tervezetben 

megfogalmazott folyamatos feladatokat. Szükség lenne a lakószobák ajtóinak cseréjére. 

Felmérés megtörtént, de ebben az évben a sürgős javításokon kívül csere nem történt. A kazán 

cseréjére javaslatot tettünk. Az év végén 2015.11.17-től a BMSZKI Kft. és az intézmény 

közötti megállapodás értelmében a Kft. nagytakarítást végzett, minden helységben a plafontól 

a padlóig letakarítottak mindent. Az intézmény vezetője a takarítás személyi és technikai 

feltételeit a megállapodásban rögzítette és ellenőrizte folyamatosan. Továbbra is a napi 

takarítás rutinjának kialakítása és a minőségi munkavégzés elősegítése a feladat.  

8.) A munkatársak szakmai továbbképzése. A friss szakmai ismeretek megosztása a 

munkatársakkal team keretein belül.  

Munkatársaink eben az évben is részt vettek szakképzéseken, konferenciákon. Erről 

részletesen is beszámolunk. 

9.) Gyakornoki rendszer beindítása. 

Minden új belépő munkatársunk részt vett a gyakornoki rendszerben. Szakmai vezetőnk 

koordinálta a gyakornokok képzésben való részvételét. 
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Férőhely-kihasználtság  

 

 

A kihasználtság értelmezéséhez különösebb magyarázatot nem fűzünk: ebből egyértelműen 

látszik, hogy a 2015. év folyamán törekedtünk a 100%-os feltöltöttség elérésére. 

  

A szolgáltatást végzők  

Az intézményben folyó munka egy fő intézményvezető (egyetemi és főiskolai végzettséggel), 

továbbá egy fő szakmai vezető (szakirányú felsőfokú végzettséggel), közreműködésével folyt. 

Mindkét vezető a törvényi előírások szerinti szakvizsga képesítéssel is rendelkezik. 2012 

szeptemberétől egy fő kulcs szociális segítővel (szakmai vezetővel) bővültünk.  

Az Alföldi Átmeneti Szálláson 2015-ben 7 fő teljes állású és 1 fő félállású szállásnyújtó 

szociális segítő dolgozott. Mellettük 1 fő szociális gondozó és ápoló, 1 fő nővér, továbbá 1 fő 

megbízási szerződéssel dolgozó részmunkaidős segédápoló, és 1 fő megbízási szerződéses 

gondozónő, valamint egy gondnok munkakörben foglalkoztatott asszisztens tevékenykedett.  

Esetkezelői stábunkat 2 teljes állású és egy félállású munkatárs alkotta.  

1 fő GYED-ről visszatért a stábba és az AMR részlegen dolgozik. 1 munkatárs távozott az 

intézményből és egy megbízásos gondozónő pedig nem tudott feladatot vállalni a 

továbbiakban.   

Az év folyamán a feladatellátást nehezítette a nagyarányú tartós betegállományban levők 

száma. Egy ideig a munkatársak megpróbálták a feladataikat átvállalni, de ez nagyon 

kimerítette a teamet, ezért a munkatársak pótlására megbízási szerződéssel összesen havi 92 

órában megbízási szerződéssel más telephelyen dolgozók segítettek be az ügyeleti munka 

ellátásába. Novemberben sikerült pótolnunk a hiányzó dolgozókat. 2015 novemberében 

csatlakoztak az Alföldi Átmeneti Szállásra új munkatársak: egy fő mentálhigiénés szakember 
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és egy fő szociális munkás, aki az akadálymentesített részlegünkön kezdte meg feladatainak 

ellátását.  

2015 decemberében 26 fő dolgozott az Alföldi Átmeneti Szálláson, ebből négy fő megbízási 

szerződéssel. 

Munkatársaink a tavalyi év folyamán is eleget tettek továbbképzési kötelezettségüknek. 

Kollégáink részt vettek Az erőszakmentes kommunikáció és a Határmezsgyék 

tanfolyamokon, valamint a Lakhatási és Foglalkoztatási Szakmai Műhelyeken, a vezetők 

pedig a Coaching a szociális munkában tanfolyamon.  

 

Egyéb szolgáltatást végzők 

Orvos heti 2 órában látta el feladatait a szálláson a FAMO Szolgálattól.  

Az intézményben 1 segédmunkás és 4 takarító dolgozik a BMSzKI Kft. munkatársai közül. 

Az őrző-védő feladatokat az Omega Team Kft. látja el.  

A Returpack Kft. működtette az alupack gyűjtő automatákat a BMSzKI-val kötött szerződés 

alapján. Ágyneműink tisztítását a Patyolat végzi. A tűzjelző berendezések javításával a Carlo 

Quality Kft; a liftkarbantartással a Paravia Kft. foglalkozik. 

A kártevők és rágcsálók irtását Bábolna Bio Kft. végezte hatheti rendszerességgel. 

Poloskairtást a BMSzKI Kft. is biztosítja. 
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Szakmai munkánk a számok tükrében 

Az Alföldi Átmeneti Szállás - az előző évekhez hasonlóan - továbbra is alacsony küszöbű 

intézményként működött. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mi intézményünkbe 

jelentkezhetnek jövedelem nélküli személyek, illetve hozzánk irányítja a Felvételt Előkészítő 

Team a nagyon alacsony jövedelemmel rendelkező ügyfeleket, így leginkább közterületről és 

éjjeli menedékhelyről érkeznek lakóink.  

Ha szemléltetni kívánjuk a „küldő intézmények” szerinti megoszlást, az alábbi táblázat 

egyértelműen mutatja: 

 

Küldő intézmény Fő 

(2013) 

Fő 

(2014) 

Fő 

(2015) 

Közterület, nem lakás céljára szolgáló helyiség 38 41 35 

Éjjeli menedékhely 98 177 184 

Áthelyezés BMSzKI átmeneti szállásról 14 14 22 

Egyéb átmeneti szállásról kérte felvételét 6 18 14 

Munkásszállás (nem tud tovább fizetni) 4 0 1 

Kórház, egészségügyi intézmény 4 11 13 

Albérlet 3 4 6 

Szívességi lakáshasználó volt 13 10 29 

Lakásból 1 0 0 

Családjától költözött el 0 6 2 

Munkahelye biztosított lakhatást 0 5 3 

Összesen: 181 286 309 

 

A táblázatból egyértelműen látszik, hogy a 2015-ös évben az előző éveknél is nagyobb volt a 

mozgás a felvételek tekintetében.  

Az éjjeli menedékhelyről érkezők egyre nagyobb száma évről évre egyértelműen bizonyítja, 

hogy a BMSZKI belső eljárásrendjének megfelelően jól működik az irányítás az éjjeli 

menedékhelyeinkről a FET irányába.  

Az áthelyezések iránya is kettős volt:  

- egyrészt a Szabolcs utca irányába kerültek azon ügyfeleink, akiknek hosszabb-rövidebb 

ideig volt szükségük kórházi kezelésre, majd gyógyulás után vissza, illetve többen kerültek át 

gyógyulás után az Alföldi szállásra, mert jövedelmük azt tette lehetővé, 

- másrészt 9 ügyfél érkezett térítési díjtartozás miatt a Kocsis Átmeneti Szállásról. 

Emelkedett az előző évekhez képest a kórházból, egészségügyi intézményből érkezők száma 

is. Ide soroltuk azokat a felvételeket, amelyek a Főváros és Pest megye valamely kórházi 

intézményéből, előgondozás megvalósulása után történtek, vagyis nem a Szabolcs utcából 

kerültek át.  
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Sajnos, a távozások helye már kevésbé mutat ilyen szép arányt. Ami szociális munkánk fő 

célja lenne, a reintegráció, vagyis hogy ügyfeleink újra a társadalom teljes értékű tagjai 

legyenek, nem feltétlen sikerült.  

Ha az alábbi táblázatot megnézzük, látható, hogy a hajléktalan-ellátás kereteiből kevesen 

tudtak kilépni - összesen 51 személy. Ha a teljes létszámot nézzük, akkor ez a távozó 

ügyfeleink 16 %-a, ami az alacsony küszöbű intézményeket tekintve szép eredmény, de 

korántsem elegendő. 

Mint említettük, intézményünk leginkább azok előtt áll nyitva, akik nagyon alacsony 

jövedelemből élnek, vagy nincs rendszeres havi bevételi forrásuk. Így fontos megemlítenünk, 

hogy 15 személynek kértük áthelyezését a 2015-ös év folyamán a BMSzKI egyéb átmeneti 

szállására: egészségi állapotromlás miatt 7 ügyfélnek, míg 8 személynek sikerült olyan anyagi 

helyzetet teremtenie, hogy már magasabb térítési díjfizetésű intézményt is vállalni tudtak 

(Dózsa, Külső Mester, Táblás, Gyáli és Kocsis Átmeneti Szállások).  

 

 

Ahogy az előző évek beszámolóban is említettük, továbbra sem hagyhatjuk figyelmen kívül, 

hogy megoldást kíván tőlünk az ismeretlen helyre távozók számának csökkentése. Ez a szám 

ugrásszerűen megnőtt a tavalyi és az azt megelőző évhez képest. Sajnos, nem tudjuk nyomon 

követni azokat, akik nem jelzik hová távoznak, vagy egyszerűen csak elmennek az 

intézményből minden előzetes jelzés nélkül.  

Ezt segíti megérteni a következő adattábla, ahol a távozások okait gyűjtöttük össze: 

Távozás helye Fő 

(2013) 

Fő  

(2014) 

Fő  

(2015) 

Áthelyezés a BMSZKI más intézményébe 23 15 15 

Átmeneti szállás 5 23 18 

Éjjeli menedékhely 48 98 94 

Lélek Ház 2 0 0 

Kórház, egészségügyi intézmény 17 15 15 

Munkásszállás 5 5 6 

Idősek és pszichiátriai betegek otthona 3 7 9 

Albérlet 10 6 13 

Saját tulajdonú lakás 2 3 0 

Ismerőséhez költözött 10 18 12 

Külföld - munkavállalás céljából 3 5 4 

Elhunyt 7 8 13 

Közterület 7 16 8 

Börtön 2 4 5 

Családjához 0 22 20 

Ismeretlen 21 51 80 

Összesen: 165 296 312 
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Távozás oka Fő  

(2013) 

Fő  

(2014) 

Fő  

(2015) 

Intézményi jogviszonya lejárt és a team nem javasolt új intézményi 

jogviszony létesítést 

25 91 64 

Intézményi jogviszonya megszűnt a térítési díj nem fizetése miatt 11 10 11 

Intézményi jogviszonya megszűnt - lopás lakótársaktól 6 2 3 

Intézményi jogviszonya megszűnt - lopás és szándékos károkozás az 

intézménynek 

5 3 2 

Intézményi jogviszonya megszűnt - szociális munkások bántalmazása, 

megfélemlítése miatt 

20 5 8 

Intézményi jogviszonya megszűnt - lakótárs bántalmazása miatt 25 23 28 

Intézményi jogviszonya megszűnt – 7 napon túli előre be nem jelentett 

távollét miatt 

47 61 60 

Önként, előre bejelentett módon távozott 59 60 67 

Gondozása lezárult - szociális otthoni elhelyezést kapott 3 6 7 

Gondozása lezárult - lakhatási támogatást kapott és albérletbe költözött 1 0 0 

Gondozása lezárult - a kitűzött szociális munka terve teljesült 6 2 9 

Elhunyt 9 8 13 

Egyéb - áthelyezés a BMSzKI másik intézményébe 10 15 17 

Egyéb - óvadék nem fizetése miatt 15 10 23 

Összesen: 242 296 312 

 

 

 

A 2015-ös évben sem változott az a tény, hogy ügyfeleink többsége úgy kerül felvételre az 

Alföldi Átmeneti Szállásra, hogy alapvetően nem ezt az intézményt jelölik meg 

célintézményként, de jövedelmi helyzetük alapján más nem jöhet szóba. Ilyenkor 

megpróbálnak alkalmazkodni a már majdnem fapados elhelyezésekhez (például 15, 17 ágyas 

szoba, vagy emeletes ágyas elhelyezés), később azonban úgy döntenek, máshol próbálnak 

lakhatást találni.  

Hasonlóan magas a 7 napon túli távolléti ok is, amikor ügyfeleink egyszerűen szó nélkül 

mennek el. Ilyenkor van bizonyos gyanúnk a valódi okra, de az már nem jelent megoldást.  

Intézményünkben a kiköltözések okainál „az intézményi jogviszonya lejárt és a team nem 

javasolt új intézményi jogviszony létesítést” ok is gyakran szerepel. 2014-ben kezdtük el 

erősíteni azt a folyamatot, hogy a 2 éve szállásunkon tartózkodókat más intézménybe 

irányítottuk és ezt 2015-ben is folytattuk. Közülük még mindig sokan vissza-visszatérnek a 

BMSzKI rendszerébe - akár intézményünkbe is, kis idő elteltével, de erre nincs jól kialakult 

gyakorlatunk.  
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Szakmai munkánk a tények tükrében 

 

Az Alföldi Átmeneti Szállás a BMSZKI egyetlen olyan intézménye, ahol mindhárom 

szolgáltatástípus jelen van.  

A mozgássérülteket és leszázalékolt rokkant nyugdíjasokat fogadó részlegünk klasszikus 

értelemben vett egyéni esetkezelő szociális munkások segítségét nyújtja a rászorulóknak, az 

átmeneti szállásunkon pedig jelen van a kulcs szociális segítő rendszer és a szállásnyújtói 

segítő munka.  

Az alapvető szociális segítségnyújtáson túl - mint például iratpótlás, lakóhely vagy 

tartózkodási hely létesítése, stb. - munkatársaink legtöbbször: 

- szociális étkeztetést intéznek rászoruló ügyfeleinknek a VIII. kerületi Őszirózsa Gondozó 

Szolgálattól (2015-ben összesen 67 különböző személy részesült) 

- fogyatékossági támogatás elindításában közreműködnek (2015-ban 9 ügyfelünk esetében), 

- OEP jogosultság rendezését jelzik (2015-ben összesen 87 ügyfelünk esetében), 

- az arra rászoruló ügyfeleknek gyógycipő készítésében segítenek - nővér munkatársaink 

közreműködésével (2015-ben összesen 96 ügyfelünk esetében), 

- addiktológiai kezelés megszervezésében segítenek a leszokást választó lakóinknak (2015-

ben összesen 5 esetben). 

A már említett Nyitott szolgáltatás keretén belül közterületen élők is szolgáltatáshoz jutnak az 

intézményünkben. (Mosás, tisztálkodás, telefonálás, TV-nézés, internethasználat, szociális 

segítség, naponta frissülő álláslista, munkába állási csomag).  

 

Az Alföldi Átmeneti Szálláson - a mozgássérülteket és leszázalékolt rokkant nyugdíjasokat 

fogadó részlegünk mellett - a klasszikus, átmeneti szállás életét a kulcs szociális segítő 

rendszer határozza meg.  

A tavalyi év folyamán 164 személynek foglaltunk első beszélgetésre - új beköltözőként vagy 

1 éves szállón való tartózkodás okán - időpontot az Alföldi kulcs szakmai vezetőjéhez. Ebből 

127 személy meg is jelent a beszélgetésen és 38 személynél volt indokolt személyes szociális 

munkás kijelölése.  

Ennek részleteiről azonban a kulcs rendszer beszámolójából lehet több információt megtudni.  

 

Egy - nem várt - feladat megoldása 

2015. július első napjaiban egy telefonos megkeresés érkezett ügyeletes munkatársunkhoz. 

Tárgya az volt, hogy a Keleti pályaudvar közelsége miatt irányíthatnak és kísérhetnek-e 

szállónkra néhány embert fürdés céljából? Mint kiderült, menekültekről volt szó. Az 
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intézmény vezetősége és a szakmai igazgató-helyettes közötti megbeszélés eredményeképp 

tudtunk fogadni menekülteket fürdésre, nappali megpihenésre - majd végül egy egész új 

szolgáltatásunk alakult ki.  

2015. 07. 06. és 2015. 09. 14. között önkéntes alapon menekülteket láttunk el, amikor minden 

nap - szó szerint véve - új kihívást jelentett számunkra.  

 

  Férfi Nő Gyerek 
Össz. 

létszám Kötözés 
Irtás 

(rüh/tetű) 
Mosás 

(törülköző) Ruha Cipő 

Gyógyszer (láz-és 
fájd.csill; krémek, 

vitamin) 

2015.07.07 (kedd)         12 2 4 adag 16   1 

2015.07.08 (szerda)         13 5 4 adag 4   4 

2015.07.09 (csütörtök) 35 6 11 52 19 7 5 adag 4   9 

2015.07.10 (péntek) 74 3 7 84 11 2 5 adag 5 2 8 

2015.07.11 (szombat)         4 1 5 adag 9 4 11 

2015.07.12 (vasárnap) 39     39 2   5 adag 5 5 14 

2015.07.13 (hétfő) 37     37 20 7 4 adag 21 20 18 

2015.07.14 (kedd) 36     36 26 6 5 adag 25 19 21 

2015.07.15 (szerda) 40     40 35 4 5 adag 21 9 24 

2015.07.16 (csütörtök) 70   1 85 32 9 5 adag 19 3 20 

2015.07.17 (péntek)       46 25 5 6 adag 24 11 18 

2015.07.18 (szombat)       78 6 1 5 adag 15 2 11 

2015.07.19 (vasárnap) 94 1 4 99 5   5 adag 11 3 3 

2015.07.20 (hétfő)       87 29 6 6 adag 37 18 19 

2015.07.21 (kedd) 119 9 15 143 40 7 6 adag 42 21 11 

2015.07.22 (szerda) 117 3 6 126 57 9 8 adag 39 12 23 

2015.07.23 (csütörtök) 148 4 8 160 48 11 8 adag 51 21 23 

2015.07.24 (péntek) 141 14 18 173 45 17 8 adag 62 23 28 

2015.07.25 (szombat) 186 12 15 213 11 3 9 adag 58 21 9 

2015.07.26 (vasárnap) 113 8 7 128 23 4 10 adag 31 9 8 

2015.07.27 (hétfő) 0 0 0 0 0 0 10 adag 0 0 0 

2015.07.28 (kedd) 78 28 24 130 19 9 10 adag 44 12 14 

2015.07.29 (szerda) 86 9 31 126 27 11 10 adag 41 17 19 

2015.07.30 (csütörtök) 80 20 38 138 31 7 10 adag 32 8 26 

2015.07.31 (péntek) 112 23 31 166 34 8 10 adag 34 9 29 

2015.08.01 (szombat) 107 27 57 191 41 11 10 adag 47 14 42 

2015.08.02 (vasárnap) 102 20 26 148 37 5 10 adag 39 4 9 

2015.08.03 (hétfő) 116 23 27 166 39 14 11 adag 28 6 11 

2015.08.04 (kedd) 107 42 38 187 35 7 11 adag 31 4 14 

2015.08.05 (szerda) 80 37 39 156 33 4 12 adag 34 9 22 

2015.08.06 (csütörtök) 100 21 19 140 30 11 11 adag 29 4 26 

2015.08.07 (péntek) 95 29 26 150 35 3 11 adag 42 6 31 

2015.08.08 (szombat) 131 24 28 183 27 2 12 adag 41 3 41 

2015.08.09 (vasárnap) 156 23 17 196 11 2 11 adag 44 8 39 

2015.08.10 (hétfő) 103 27 24 154 39 4 12 adag 29 9 38 

2015.08.11 (kedd) 84 19 35 138 41 7 10 adag 28 11 36 

2015.08.12 (szerda) 105 18 22 145 43 8 11 adag 17 3 42 

2015.08.13 (csütörtök) 104 16 23 143 38 8 10 adag 29 17 29 

2015.08.14 (péntek) 127 8 20 155 37 6 11 adag 34 9 37 

2015.08.15 (szombat) 93 24 38 155 22 3 11 adag 27 8 21 

2015.08.16 (vasárnap) 159 20 28 207 13 0 13 adag 21 2 38 

2015.08.17 (hétfő) 106 3 7 116 28 6 9 adag n.a. n.a. 27 

2015.08.18 (kedd) 88 16 17 121 19 7 10 adag n.a. n.a. 34 

2015.08.19 (szerda) 59 1 8 68 7 4 6 adag n.a. n.a. 19 

2015.08.20 (csütörtök) 53 4 2 59 16 8 6 adag n.a. n.a. 14 

2015.08.21 (péntek) 55 1 0 56 14 9 5 adag n.a. n.a. 17 

2015.08.22 (szombat) 50 2 5 57 9 7 5 adag n.a. n.a. 16 

2015.08.23 (vasárnap) 39 0 0 39 4 3 7 adag n.a. n.a. 11 

2015.08.24 (hétfő) 52 0 0 52 5 3 8 adag n.a. n.a. 8 

2015.08.25 (kedd) 89 14 14 117 11 6 8 adag n.a. n.a. 22 

2015.08.26 (szerda) 120 3 9 132 19 11 8 adag n.a. n.a. 27 

2015.08.27 (csütörtök) 77 5 7 89 6 3 8 adag n.a. n.a. 29 

2015.08.28 (péntek) 118 2 4 124 11 14 10 adag n.a. n.a. 34 

2015.08.29 (szombat) 233 5 8 246 19 19 12 adag n.a. n.a. 45 

2015.08.30 (vasárnap) 294 17 24 335 26 17 15 adag n.a. n.a. 52 
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2015.08.31 (hétfő) 263 14 29 306 34 11 16 adag n.a. n.a. 56 

2015.09.01 (kedd) 249 2 3 254 33 21 16 adag n.a. n.a. 59 

2015.09.02 (szerda) 308 7 10 325 39 14 17 adag n.a. n.a. 54 

2015.09.03 (csütörtök) 319 14 16 349 45 27 21 adag n.a. n.a. 57 

2015.09.04 (péntek) 288 8 2 298 41 24 20 adag n.a. n.a. 64 

2015.09.05 (szombat) 91 0 0 91 9 9 9 adag n.a. n.a. 27 

2015.09.06 (vasárnap) 116 0 0 116 6 3 11 adag n.a. n.a. 19 

2015.09.07 (hétfő) 45 0 0 45 14 1 5 adag 19 3 18 

2015.09.08 (kedd) 48 0 0 48 17 3 5 adag 22 3 22 

2015.09.09 (szerda) 36 0 0 36 14 2 5 adag 17 4 11 

2015.09.10 (csütörtök) 58 0 0 58 21 8 6 adag 21 9 17 

2015.09.11 (péntek) 1 0 0 1 0 0 1 adag 1 1 1 

2015.09.12 (szombat) 23 0 0 23 11 3 5 adag 14 2 5 

2015.09.13 (vasárnap) 3 2 0 5 2 1 3 adag 3 2 3 

2015.09.14 (hétfő) 6 0 0 6 2 0 2 adag 4 1 2 

 

Egyik pillanatról a másikra kellett szervezni: 

- önkéntes segítőket: mert az alapműködésünk minimalizált létszámán ez a feladat 

jócskán túlmutatott, 

- adományokat: mert a tusfürdőt, szappant, törülközőket biztosítanunk kellett, nem 

beszélve a ruházat pótlásáról, egészségügyi felszerelésekről, élelemről, 

- kapcsolatrendszert különböző szervezetekkel, akik szintén részt vállaltak a migránsok 

ellátásában.  

Majd rendkívül rövid idő alatt jól kialakult rendszerben működött ez a típusú szolgáltatásunk.  

Ahogy beszámolónk elején az előző év szakmai célkitűzéseinek megvalósulásáról írtunk, 

rögtön azt is említhettük volna, hogy a tervezett nappali melegedő szinte azonnal működésbe 

lépett a nyár folyamán.  

Minden munkatársunk kivette részét ebből a feladatból, erőn felül teljesített - olykor 

szabadidejét, szabadságát is erre áldozva. Mellettük 19 önkéntes csatlakozott munkánkhoz - 

BMSzKI dolgozó, dolgozóink gyermekei, más hajléktalan-ellátásból érkező kolléga, diák, 

nyugdíjas vagy a teljesen laikus segítő. Számukra külön beosztást és feladat-leírást 

készítettünk, segítve azt, hogy legalább alap információkat tudjunk átadni. Így is 

áthidalhatatlan problémát jelentettek a nyelvi vagy társadalmi különbözőségek, nem beszélve 

a nemi és vallási különbözőségekről.  

A 2 és fél hónap óriási energiát kívánt munkatársainktól. Sokunk számára élmény is volt a 

segítés eme formája, ugyanakkor bizonyosan sok sérelem is ért egyeseket. Ezek közül most itt 

egyiket sem részletezem.  

Az energiákon túl az intézmény is megérezte az óriási tömeg mindennapi jelenlétét. A 

közösségi tér és a fürdők állapota azonnali beavatkozást igényelt volna, azonban ez a feladat a 

2016. év célkitűzései között szerepel.  
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Ahogy 2015 júliusában egyik napról a másikra nyújtottunk ilyen típusú szolgáltatást, úgy 

2015 szeptemberében szinte azonnal meg is szűnt ez a lehetőség. Nyilván rajtunk kívül álló 

okok miatt, de szolgáltatásunkat ekkor még nem zártuk le teljesen.  

Az ELTE Szociális Munka Tanszéke külön gyakorlatot is szervezett 50 órában, amit 7 fiatal 

teljesített. Minimálisan be tudtak kapcsolódni egy Egyesület segítségével a menekültek 

ellátásába közvetlenül a határ mellett, de fennmaradó idejükben az Alföldi Átmeneti Szállás 

lakói számára szerveztek csoportfoglalkozásokat és segítették a karácsonyi ünnep meghitté 

tételét - mindezt a menekültek ellátása után megmaradt adományok maradéktalan 

felhasználásával.  

 

Munkatársaink észrevételei, gondolatai 

Az elmúlt év szakmai és team munkájáról végül álljon itt néhány munkatársunk gondolata - a 

teljesség igénye nélkül -, melyek tükrözik a sokszor kilátástalan, nehéz munkát 

intézményünkben: 

„Külön feladatként vállaltam 2015 februárjától, hogy heti alkalmakkal filmklubokat tartottam 

szerdánként a júniusig. A lakók motiválása többszörös feladat volt, mint maga a foglalkozásra 

szánt idő, de szinte minden alkalommal 6-7-8 fő megjelent, a filmeket pedig közösen 

választottuk ki, így a lakókkal kialakított bizalmi viszony jobban el tudott mélyülni. 

Ezt a programot szívesen folytattam volna tovább, azonban a szállón a nyár folyamán, a 

nyitott szolgáltatásban rendkívüli módon megnövekedett létszám helyhiányt okozott és az 

eszközök hiánya technikai akadályként merült fel.” - Csurcs Mónika szállásnyújtó szociális 

segítő. 

„Örömteli esemény volt decemberben - mentálhigiénés kolléganőmnek, Dánics Izabellának 

köszönhetően - a karácsonyi színházi előadás lakóink szereplésével, amelynek 

előkészületeiben nagy lelkesedéssel vettem részt. A sok befektetett munka és a rászánt idő 

meghozta az eredményét, reményt és értelmet hozott a résztvevők életébe, kedves színfoltként 

jelent meg az intézmény és a lakók hétköznapi, szürke napjaiban.” - Gazda Ilona esetkezelő 

szociális munkás. 

„A szakmai továbbképzési program keretén belül a Foglalkoztatási Műhely üléseit 

látogattam, aminek célja az volt, hogy hatékonyabbá tegye és felgyorsítsa a BMSZKI 

intézményein belül és a külső szervezetek között a hajléktalan ügyfelek foglalkoztatásával 

kapcsolatos kommunikációt. Sajnos a jól sikerült tavaszi foglalkozások után a nyár folyamán 

több program is elmaradt.” - Hipszki László szállásnyújtó szociális segítő. 
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„A szoba életében a legnagyobb pozitív változást, amit a lakók is sikernek értékeltek, a 

takarítás mennyiségi és minőségi javulása hozta. A szoba lakói mindig is törekedtek a rendre 

és a tisztaságra, de professzionális tisztítószerek és eszközök megvásárlására és 

alkalmazására, értelemszerűen nem volt lehetőségük. A nagytakarításban a lakók, erejükhöz 

mérten, aktívan vettek részt. A lakók elfogadták, hogy a tisztaság, a rend, a bogármentesség 

az ő érdekük is, és a javuláshoz az ő munkájukra is szükség van.” - Pesti Petra szállásnyújtó 

szociális segítő. 

 

Pályázati programjaink 

1.) Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása az 

Alföldi Átmeneti Szállás „Nyitott szolgáltatások” programjának megvalósítása (2014-

2015.) 

 

Előzmények: 

A BMSZKI “Nyitás az utcára” program részeként egy év kihagyással hat évig működött 

programunk, melynek keretében a tartósan utcán élők támogatása érdekében szolgáltatásaink 

egy részét az utcán élők számára is elérhetővé tettük. Célunk az „utcás” életvitelből adódó 

egészségkárosodás megelőzése, illetve mérséklése, valamint a kiilleszkedés okozta problémák 

enyhítése volt. Programunk 2007. novemberétől - 2009, 2010, 2011/2012, 2012/13. és a 

2013/2014. években sikerrel működött. 

A 2014-15-KHM-403 pályázati azonosítószámú program megvalósítás időszaka: 2014.09.01 - 

2015.06.30 volt. A megvalósított ellátás során a program időszakban 303 ellátási napon, az 

ellátottak száma átlagosan naponta 26 fő volt.  (Két év félszer akkora, mint az előző évben.) 

Összesen 686 ügyfél használta a szálló szolgáltatásait, 7819 alkalommal.  

A nyitott kert szolgáltatásait is nagyon sokan vették igénybe, 220 fő (1924 alkalommal). 

„Nyitott szolgáltatások” program célja volt: az ügyfelek reszocializációjának elősegítése, 

vagyis segítségnyújtás abban, hogy a közterületeken élő emberek közül is - szolgáltatásainkat 

igénybe véve - minél többen ellátásban részesülhessenek, és hajléktalan helyzetükön javítani 

tudjunk. 

Közvetlen célunk tehát az intézmény megismertetése az utcán élő emberekkel, a 

kapcsolatfelvétel megkönnyítése, ill. segítségnyújtás az alapszükségletek (pl.: tisztálkodás, 

élelem, információnyújtás, telefonálási lehetőség, Internet használat biztosítása, angol 

nyelvoktatás, munkahelykeresés, munkaszerzés, lakhatási megoldások keresése érdekében. 

Szolgáltatások részletezése: 
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1. tisztálkodási lehetőség, fürdés, borotválkozás, hajvágás, személyi higiéné javítása 

igénybevétel száma a vártnak megfelelően alakult, igénybe vették a közterületen élők. Évek 

óta működik ez a szolgáltatásunk és keresik a hajléktalanok ezt a lehetőséget. Tisztálkodni 96 

fő 1308 alkalommal érkezett hozzánk; 

2. mosási lehetőség (közvetlenül nem vették igénybe, viszont a törölközők mosását hetente 

három alkalommal helyben végeztük); 

3. szociális ügyintézés, információnyújtás, szociális munka több alkalommal kértek segítséget 

közvetlenül; 

4. tévénézési lehetőség rendelkezésre állt, és az egyéb ügyintézés mellett vették igénybe; 

5. számítógép és internet használat biztosítása folyamatos volt; 

6. Alupack automata biztosítása, helyszíni kifizetéssel (Returpack Kft): ez volt a 

legnépszerűbb szolgáltatás, 319 fő 4193 alkalommal alumínium dobozokat váltottak vissza. 

 

Returpack KFT havi elszámolása 

  Alupack visszaváltás 1. gép 2. gép 3. gép 

2015.Január 118.978 db 

  2015. Február 70.323 db 58.240 db 

 2015. Március 138.393 db 130383 db 

 2015. Április 156.971 db 154.806 db 

 2015. Május 138.951 db 153406 db 

 2015. Június 149.044 db 143.922 db 

 2015. Július 129.040 db 147.987 db 

 2015. Augusztus 122.714 db 127.246 db 

 2015. Szeptember 124.911 db 128.303 db 

 2015. Október 111.216 db 115.313 db 

 2015. November 103.040 db 87.459 db 

 

2015. December 86.090 db 69.621 db 

9.933 

db 

 

DB Ft 

 Összesen: 2776290 8328870 

  

 

1. Álláskereső listák nyilvánossá tétele, napi-heti frissítéssel megtörtént. Rendszeresen 

böngészték a betérő emberek a listát. 
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2. Egészségügyi ellátáshoz hozzájutás segítése szolgáltatás elemet közvetlenül nem 

vették igénye. Helyben sebkötözéseket, vérnyomásméréseket, vércukormérést 

kértek. 

3. Átmeneti szállásra elhelyezettek munkába állásakor munkába állási csomag 

(élelmiszer) biztosítása 30 fő kapott munkába állási csomagot. 

4. Csoportfoglalkozásokon való részvétel: angol nyelvtanuló csoport, filmklub működött. 

 

1/a) Angol csoport – részlet Pintér Szabolcs csoportvezető beszámolójából. 

Az Alföldi Átmeneti Szállás nyitott szolgáltatás keretén belül működtetett angol kezdő és 

haladó tanfolyamot, 2014 decemberétől 2015 júniusáig.  

A tanítványok összetétele heterogén, viszont mindegyike érintett a hajléktalanság és a 

migráció kérdésében. Kettő csoportra oszthatóak.  

Az első csoportba olyan ügyfelek sorhatóak, akiknek a téli krízis idején sokat számít egy 

pohár meleg tea és egy szelet kenyér. Számukra a tanfolyam ideje egy meleg helyiség és 

annak nyugalmát jelenti.  

A második csoportban olyanok vannak, akik Nagy-Britanniába szeretnének munkát vállalni, 

és ezért tanulják a nyelvet, közülük - ez idő alatt- már hárman Londonban élnek. Vannak, akik 

Kanadából visszatérve szeretnének újra szerencsét próbálni Nyugat-Európában. Számukra a 

nyelv mellett tanítva van az is, hogy működik az angol szociális és munkaerő-piaci rendszer. - 

Helping you get on in work and life - illetve akiknek szakmájuk van, és abban szeretnének 

szerencsét próbálni, számukra össze van állítva egy szakmai szószedet.  

És vannak, akik – nincsenek külön csoportba sorolva- valamilyen oknál fogva hazájukból 

menekülve Magyarországon élnek menekültként, bevándorlóként, nagyon jól beszélik az 

angol nyelvet, így sokszor a magyar nyelv kap kulcs szerepet, gyakorolják az angolt és a 

magyart egyaránt.  

Az ügyfelek lehetőségei és elkötelezettségük révén egy személy volt alkalmas, aki június 

elején nyelvvizsgára küldött az Intézmény. Az ügyfél fel lett készítve egy komplex alap angol 

vizsgára. A vizsga napján az angol tanár, aki szociális munkás is egyben elkísérte és 

támogatta tanítványát a BME Nyelvvizsga Központba. Eredményt június 26-án hirdették ki. A 

szóbeli sikerült.  

 

1/b.) A szálláson dolgozó szociális munkások munkaidejükben néhány alkalommal filmklubot 

rendeztek az ügyfelek számára. Szabadidő eltöltésre irányult a program. Nehézséget jelentett 

az eszközök hiánya, amit kölcsönkapott projektor, laptop és hangosítással oldottunk meg. 13 
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fő vette igénybe a filmklub szolgáltatásunkat. Az ügyfelek kedvelték ezeket az alkalmakat és 

szeretnék a folytatást. 

 

 

1/c.) Kertészeti csoportban való részvétel, kertgondozás, kertépítés megtanulása 

(Foglalkoztatásra előkészítő csoport): 

Az átmeneti szállónkon élő és a közterületről hozzánk érkező hajléktalanok körében sokan 

dolgoznak közmunka programban. Körükben preferált a kertészeti, parképítő munkákba való 

bekerülés.  Presztízse van a kertészeti munkáknak. A program alapgondolata az volt, hogy ha 

a szállás környezetének alakításában vegyenek részt az ellátást igénybe vevők, hogy az 

értékteremtés részesei lehessenek.  A munkaerőpiacon is megnőhet az esélye annak, aki az 

eredményt, mint referenciát be tudja mutatnia munkaadóknak. A szenvedélybetegekre 

jellemző inaktív időtöltés helyett rendszeres munkavégzés során kap feladatokat. Szerepe 

lesz, dolga lesz, ismét kompetensnek, hasznosnak, és fontosnak érzi magát a saját életének 

irányításában a hajléktalan. Munkájának az eredményét meg tudja mutatni, meg tudja tartani. 

Foglalkoztatásra alkalmassá tevés első lépcsőjének szánjuk a programot. A programban 

együttműködő partnerünk a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola volt. Az előkészítő 

tárgyalásokat már 2014 nyarán megkezdtük. Kertészmérnök tervezése alapján a hajléktalanok 

bevonásával az Alföldi Átmeneti Szállás belső udvarain és hátsó udvarán - ami teljesen 

elhanyagolt állapotban volt - létrehoztak belső kerteket. A szakképző iskola részéről az 

intézményünk gyakorlati helyszín lett. Hetente egy-esetenként két alkalommal 2015 március-

június időszakban 8-10 fős tanulócsoport végezte a területrendezés, talajmunkák, gyomfák 

kivágása, metszés, talajjavítás, ültetés, parkosítás munkálatait, amibe bevontuk a közterületen 

élő, illetve a szállásunkra már bekerült hajléktalan embereket is. Összesen 7 fő vett részt a 

munkálatokban. Mivel a hajléktalanoknak a járandóságuk megtartásához szükségük volt 

közérdekű önkéntes szolgálat végzésére, ezért szerződést kötöttünk velük, és a ledolgozott 

munkanapok után igazolást állítottunk ki. Olyan ember is bekapcsolódott a munkákba, aki 

beköltözésekor mozgásában akadályozott volt és kerekesszékkel közlekedett betegségei miatt.  

Az intézményünk részéről ezt a programelemet, és az együttműködéseket az intézmény 

vezetője koordinálta, és egy munkatárs pedig a Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola 

szakemberei és diákjai útmutatása alapján a telepített növények gondozását hetente 

elvégeztette a hajléktalanokkal. A park elkészülte után az eredmények kommunikációját 

fontosnak tartottuk, ezért átadó ünnepséget szerveztünk, ahol a programban résztvevőknek 

megköszönjük munkájukat, és emléklapokat adunk át. 
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A programot minden résztvevő és a partnerek sikeres együttműködésnek tekintették. Az átadó 

ünnepségen a program dokumentációjaként készült filmet levetítettük. 

 

 

2.)  Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának, integrálásának támogatása 

Az Alföldi Átmeneti Szállás „Nyitott szolgáltatások” programjának megvalósítása 

(2015-2016.) 

 

Az ellátás során 2014/15-ös a program időszakban 300 ellátottat terveztünk elérni és 686 

embert értünk el. Az utcán élő, a környéken életvitelszerűen tartózkodó emberek száma 600 

fő. 2015/16. évi pályázati programban az elérendő hajléktalanok számának indikátorát 500 

főben határozzuk meg. 2015. 12. 31-re elértünk a 752 fő regisztrált személyt, akik összesen 

6240 alkalommal regisztráltak.  

 

Szolgáltatások részletezése: 

1. ételmelegítési lehetőség tartósan közterületen tartózkodók részére; 

2. tisztálkodási lehetőség, fürdés, borotválkozás, hajvágás, személyi higiéné javítása; 

3. mosási lehetőség; 

4. szociális ügyintézés, információnyújtás, szociális munka; 

5. tévénézési lehetőség; 

6. számítógép és internet használat biztosítása; 

7. Alupack automata biztosítása, helyszíni kifizetéssel automatából (Returpack Kft.); 

8. álláskereső listák nyilvánossá tétele- napi frissítéssel, munkába állók segítése; 

9. egészségügyi ellátáshoz hozzájutás segítése; 

10. csoportfoglalkozásokon való részvétel: angol nyelvtanuló kommunikációs csoport; 

11. kertészeti csoportban való részvétel - kertgondozás, kertépítés megtanulása; 

12. filmklub és nyitott kert alacsonyküszöbű szolgáltatás. 

A program 2016.06.30-ig folyik.  

 

2/a.) Realitáskontroll csoport - részlet Füzesi-Kulcsár Szilvia csoportvezető beszámolójából: 

A Realitás-kontroll mentálhigiénés csoport hiánypótló lehetőséghez juttatta ügyfeleinket, 

hiszen számukra hétről-hétre szocio-és pszichoterápiás jellegű önsegítő és önszerveződő 

közösség szerveződött 2014 májusa és 2015 márciusa között. A csoport elsősorban megtartó 

erőt (holding) tudott biztosítani, leginkább az alkoholfogyasztó hajléktalan kliensek részére.  
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Célunk volt mentálhigiénés szemléleti keretben, az egészséges lelki élet és az 

ártalomcsökkentő attitűd fokozatos kialakítása. Realitáskontroll-csoport - lehetőség a 

szenvedélybetegség leküzdésére. 

William Glasser kaliforniai pszichiáter G.L.Harringtonnal közösen fejlesztette ki a „realitás-

terápiát”, melyet 1962-ben módszer specifikusan ismertettek a segítő szakemberek felé. 

Szociálpszichológiai szemléletű csoportunk lényege, hogy a klienseket hozzásegítsük az 

elveszett képességeik és készségeik józan átélésére, a szerhasználat csökkentése, önismeretük 

mélyítése, reális-énkép hozzásegítése. A 40 alkalmas foglalkozás sorozat eredményesen 

zárult. 

  

3.) Emberi Erőforrások Minisztériuma kábítószerügyi pályázat 

3.a.) Hídépítés önmagunkhoz és a külvilághoz - Hídépítők csoport (Koós Judit csoportvezető 

beszámolója) 

A program 2015. szeptember 22-én kezdődött, minden héten, keddi napon 17.00 órától 19.00 

óráig került megtartásra a foglalkozás. A program 2016.03.31-el zárul majd. 

A Hídépítők programban az egyes alkalmak elemei nagymértékben egymásra épülnek, így 

igyekeztünk megoldani, hogy az ott megjelenő személyek állandóak legyenek, és lehetőség 

szerint minden alkalommal jelen legyenek.  

Ahogy egyre többször találkoztunk, és egyre többet dolgoztunk magunkkal, egyre inkább 

működött a rendszeresség is. A foglalkozásokon jellemzően 8 – 14 fő volt jelen, ebből 3-4 fő 

tekinthető állandó résztvevőnek, aki minden foglalkozáson jelen volt. A kezdő 

csoportból volt, aki betegség, kórházi kezelés miatt esett ki egy időre, volt, aki másik 

intézménybe került áthelyezésre, de sajnos olyan is akadt, aki elhunyt ezen időszak alatt.   

A program indulásakor minden résztvevő egy névvel ellátott iratmappát kapott, amibe a 

folyamatok során keletkezett iratait, saját tesztjeit, rajzait, idézeteit, egyéb iratokat mindig 

eltehette, és a későbbiekre is megőrizhette.   

 A beszélgetős, véleménykifejtős játékokat, feladatokat a csoport nagyon nagy része mindig 

szívesen fogadta. Egy-két személy kivételével nem okozott nehézséget saját magukról, a 

múltjuk egy-egy részletéről beszélni, azzal dolgozni. Ahogy haladtunk előre az időben, és 

mélyebbre az önismereti munkában, egyre inkább vállalták akár a saját gyengeségeik 

megmutatását, megfogalmazását is. Nagy figyelemmel, együttérzéssel voltak képesek egymás 

iránt lenni a közös munkákban.  
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Nagy tetszést váltott ki minden dráma játék, mozgásos feladat, és nagyon szívesen fedezték 

fel annak a „tanítását”, játékosságát. Utána mindig élénk beszélgetés folyt a tapasztalatokról, 

érzésekről, amikkel a játékokban részt vettek.  

Általános tapasztalat, hogy az írásos feladatokat, munkákat nem szívesen vállalják. Így 

esetenként a tervezettől eltérő feldolgozási módszereket választottam egy - egy témánkhoz, 

ami nem igényelt jegyzetelést.  

Ezzel szemben a montázskészítést, a rajzolást, ragasztást, egyéb kézműves munkát igénylő 

foglalkozásokat szívesen vállalták. Így több féle „maradandó” munkájuk is készült, amik 

a későbbiekben, a Kék teremben ott maradhattak, emlékeztetőül.  

Az adventi időszakban két alkalommal is a foglalkozások idején időt szántunk kézműves 

karácsonyi ajándékok készítésére. A csoportfoglalkozásokon fontos szempont mindig az 

őszinteség, az egymás véleményének tiszteletben tartása, ugyanakkor megengedett a vita, a 

nézetek ütköztetése, amire az utóbbi alkalmaknál többször is sor került, pl. a „Mindennapi 

félelmeink, botlásaink”, vagy a „10 tipp az önbizalom erősítéséhez” témák feldolgozása 

alkalmával. Vélhetően ez annak is tulajdonítható, hogy egyre inkább megismerték egymást, és 

egyre bátrabban meg merik/tudják fogalmazni saját álláspontjukat.  

A decemberben megszervezett mozi- illetve színházlátogatás nagy izgalmat váltott ki minden 

résztvevőből. Nagy gonddal készülődtek, igyekeztek minden tekintetben megfelelni az ezeken 

a helyeken való megjelenési elvárásoknak. Mindenki a saját lehetőségeihez mérten felkészült 

és nagy érdeklődéssel vett részt a programokon. 
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3.b.) Biztos pont csoport 

Célunk volt egy olyan támogató jellegű, mentálhigiénés és drogprevenciós szabad interakciós 

csoport megszervezése, amelynek feladata, hogy néhány olyan egyszerű eszközt adjon a 

résztvevők kezébe, amivel változtathatnak az életükön. Hogy szocializálja a résztvevőket a 

csoportmunkára és a változás gondolatára. Alapvetően segítséget nyújthat az előrelépésben az 

önálló életvitel felé, a változás motivációjának felerősítésével. Kaselyák Gergő pszichológus, 

és Hajdú Krisztina klinikai szakpszichológus vezetésével 2015. 09.01- és 2016.03.31 között 

mentálhigiénés csoportot és egyéni tanácsadást szerveztünk a KAB-ME-15B 22161 pályázati 

azonosító számú pályázat keretei között. 

 

 

Szakmai tervek 2016-os évre: 

1. Az átmeneti szálláson élők körülményeinek javítása. Bogármentesítés, felújítások, 

karbantartások elvégeztetése, fizikai környezet, szolgáltatási infrastruktúra javítása.  

2. A tervezett nappali melegedő kialakításának megvalósítása - szakmai program, 

célfeladat, szolgáltatások.  

3. Mentálhigiénés segítségnyújtás kiterjesztése egyéni és csoportos formában ügyfeleink 

részére. 

4. Munkatársak szakmai feladatellátása - humánus, emberközpontú szemlélet formálás. 

Önálló, hatékony feladatvégzés.  

5. Egészségügyi segítségnyújtás megerősítése igénybevevőink részére. 


