
 1 

Szakmai beszámoló 2015 

BMSZKI Szabolcs Átmeneti Szállás 

 

 

Készítette a Szabolcs utcai Átmeneti Szálló Team nevében: 

Lénárt-Székely Tünde Ellátási Egységvezető  

 

„Ha menekülnél, de nincs hova, van a világűrben egy kis szoba, ahol a bánat súlytalan. 

Ez az otthontalanság otthona….”  

Quimby: Az otthontalanság otthona 

A Szabolcs utcai Átmeneti Szálló és Egészségügyi Centrum harmadik életévét betöltve a 

BMSZKI legfiatalabb intézményeként sokak otthonává vált az otthontalanságban az elmúlt 

időszakban. A BMSZKI telephelyintézményei közül talán a legösszetettebb, működését 

tekintve kórházi részlegeket, lábadozót és átmeneti szállót egységesítő intézmény sok 

hajléktalan ügyfél utolsó otthonaként szolgált az otthontalanságban. 

Az intézmény kulturált körülményeket biztosító, több szakterületet: –szociális, - 

egészségügyi,- rehabilitációt – magában foglaló, komplex szolgáltatásaival áll a hajléktalan 

ügyfelek rendelkezésére. 

Vegyük sorra a 2015-ös év legfontosabb eseményeit vázlatszerűen: 

►  2015-ös év első részében folytatódott a különböző egységek közötti munkafolyamatok, 

összehangolása, a különböző nyilvántartási rendszerek csiszolása, és elkezdődött a 2015-ös 

évre tervezett legfontosabb célkitűzésünk megvalósítása. Egy esetkezelő szociális munkás 

mentálhigiénés munkakörben való áthelyezésével elkezdődött egy jelentős folyamat az 

intézmény életében: pszichoterápiás foglalkozások, személyre szabott, jól felépített 

mentálhigiénés munka és programszervezés. 
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► 2015. Január – Február a BMSZKI Utcai Szolgálatának átköltözése a Dózsa György úti 

központból, a Szabolcs utcába helyiségek kialakítása, raktárhelyiségek átköltöztetése, a 

mindennapi működés kialakítása, megszervezése.  

► 2015. Február a szomszédos telephelyen építkezés előkészítése az Igazságügyi Orvos 

szakértői Intézet Toxikológiai Kutató laboratóriumának Vágány utcába költözéséhez.  A 

2015-ös év egész működését meghatározta ez az építkezés, sok esetben negatívan 

befolyásolta az intézmény mindennapjait. A különböző közmű vezetékek építése, a 

közműszolgáltatás szüneteltetése sok bosszúságot, folyamatos rugalmasságot és 

mindennapi szervezést igényelt, ahhoz, hogy biztonsággal, balesetmentesen tudjuk 

üzemeltetni az intézményt.  

►   2015. Február 3-i Országos Hajléktalan Kérdőíves Felmérésben részvétel 

► 2015. Február 12. BMSZKI Szakmai Eljárásrendjének Monitorozása a Szabolcs utcai 

telephelyen  

►   2015. Március 26. Zsidó Egyetem első éves hallgatóinak látogatása intézményünkbe 

► 2015. Április 21.- Szeptember 15. A BMSZKI Központi Gyakornoki Képzésének 2 

programjának intézményünkben való szervezése, összekötve intézménylátogatással 

►   2015 Április – Május Önkéntesek bevonása az intézmény életében: ügyfél kíséret, 

ügyintézés, kórházi részlegen fekvő beteg látogatás, lelki gondozás 

►  2015 Március- Április Kapcsolat kialakítása és építése a XIII. kerületi Önkormányzat 

Szociális Ügyosztályával és a Gondozási központokkal a házhoz szállított Szociális ebéd 

lehetőségéről és a kerületi gondozóházi igénybevételi lehetőségekről gondozásra szoruló, 

kevésbé önellátó ügyfeleink részére. Együttműködési és segítőkész szándékkal találkoztunk, a 

kerület részéről, amelynek további folytatásában reménykedünk. 

►  2015 Április – Május a BMSZKI Szabolcs utcai Átmeneti Szálló és Egészségügyi 

részlegek telephelyi átmeneti szállói és orvosi vezetői pályázatának kiírása, elbírálása, az 

intézmény zavartalan működtetése az átmeneti időszakban  

► 2015 Május 19. Intézménylátogatással egybekötött tanácskozását tartotta a Hajszolt 

Kamara intézményünkben. 

►  2015. Május 11.-20-26. Június 09. BMSZKI Tanfolyama a Szabolcs utcai telephelyen 

intézménylátogatással egybekötve. „Határmezsgyék” avagy a szociális segítők kompetencia 

határai, feladatai, és együttműködési kötelezettségei az egészségügyi ellátásra szoruló 

hajléktalan emberek intézményi ellátásában. 

►  2015. Május 1-től 1 fő főállású kolléga 1 éves fizetés nélküli szabadságra távozott, 

munkáját az első időszakban megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott kollégával pótoltuk, 
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majd intézményen belüli belső áthelyezésekkel változtattunk munkakörökön, 

feladatellátásokon. 

►  2015. Május – Június a Szabolcs szociális munkás team két hajléktalan ellátó intézményt 

látogatott meg kapcsolatépítési céllal: Baptista Szeretetszolgálat Revip szállóját és a Hajlék 

Nélküliek Jövőjéért Alapítvány fenntartásában lévő átmeneti szállót. A mentálhigiénés 

kolléga feltérképezte a XIII. kerületi szociális foglalkoztatókat, idősklubokat, gondozási 

központokat, és a kollégákat, ügyfeleket megfelelő információval látta el. 

►  2015. Augusztus – Szeptember 2 fő megbízásos jogviszonyban dolgozó kolléga 

felvétele/kinevezése részmunkaidős és teljes munkaidős főállásba 

►   2015. Augusztus – Szeptember újabb egy fő gondozó-ápoló felvételére nyílt lehetőségünk 

ügyfélállományunkra való tekintettel, akik egyre jobban rászorulnak a gondozásra-ápolásra. 

►  2015. November –December Emberbarát Alapítvánnyal együttműködés kialakítása, havi 

egy alkalommal, zenés programmal és ételadománnyal egybekötött evangelizációs alkalmak, 

amelyek során az alkoholfüggőségről szándékozó ügyfelek megismerhetik az alapítvány 

célkitűzéseit.  Mentálhigiénés kolléga kapcsolatot tart a vezetővel és részt vesz a 

találkozásokon. 

►  2015. November - Felismerés Alapítvánnyal 1 éves együttműködés kialakítása heti 4 

órában pszichológus gyakornok kolléga csoportfoglalkozásokat és egyéni konzultációkat tart 

ügyfeleinknek/betegeinknek. Mentálhigiénés kolléga felméri az igényeket és szervezi 

betegeinket, ügyfeleinket keddenként ezekre az alkalmakra, csoportokon részt vesz. 

►  2015 December – Kihelyezett Szabolcs utcai Szociális munkás Team Szentendrén- 

városnézéssel, Karácsonyi múzeumlátogatással és vacsorával összekötve. 

► 2015 Karácsonyi ünnepségek ünnepi programokkal, meleg vacsorával és ajándékosztással 

- 2015. December 14. Emberbarát Alapítvány ünnepi műsor és ajándékosztás 

- 2015. December 16. Peller Károly az Operettszínház művészének Karácsonyi műsora 

- 2015. December 17. Karácsonyi ünnepi műsor a Pesthidegkúti Waldorf Gimnázium 

tanulóinak közreműködésével 

- 2015. December 21. Napfényes Élet Alapítvány Meleg vacsorával egybekötött 

Karácsonyi műsora és ajándékosztása az intézményben 
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Működési sajátosságok: 

A Szabolcs utcai Átmeneti Szálló 150 férőhelyen és három különböző részlegen biztosít 

átmeneti elhelyezést/egészségügyi ellátást megromlott egészségi állapottal rendelkező 

ügyfelek számára.  

 Idős (elmúltak 60 évesek, vagy rokkantsági/rehabilitációs/rendszeres szociális 

segélyben részesülők, krónikus betegek, de fekvőbeteg, vagy lábadozó ellátásra már nem 

szoruló, viszonylag önellátó) hajléktalanok ellátását biztosító átmeneti szálló férfiak és 

kisebb létszámban nők részére nyújt szolgáltatást 64 férőhelyen 2-3-4-6 ágyas szobákban. 

Bekerüléskor, vagy azt követően – az ügyfél egészségi állapotának, önellátó képességének 

függvényében – kötelező együttműködésként előírható a szociális otthoni kérelem beadása. 

Erre a részlegünkre önálló, az intézményünkben működő Felvételt Előkészítő Teamen 

keresztül lehet bekerülni, de a BMSZKI központi FET-ről is irányítanak hozzánk ügyfeleket. 

A szálló speciális jellegénél fogva a szociális munka (esetvezetés, csoportfoglalkozások), 

főként lakóink tartós bentlakásos (idős-, pszichiátriai-, hajléktalan otthon) elhelyezésére 

irányul. Ügyfeleink körében megpróbáljuk kialakítani azokat az életvezetési formákat, 

amelyek megkönnyíthetik a későbbi tartós bentlakásos beilleszkedést. Ennek érdekében a 

mindennapi élet ritmusát próbáljuk megtanítani a lakóknak azzal, hogy akinél indokolt 

rendszeres gyógyszeradagolást vezettünk be, ebédrendelésbe vontuk be, orvosi kezeléseket 

után követjük, különböző tartozásaik, rendezetlen behajtási cégek által támasztott 

követelések kifizetésében, ügyintézésekben segítjük. Próbáljuk annak a lehetőségét 

hangsúlyozni, és egyre nagyobb sikerrel, hogy az átmeneti szállón töltött időszak alatt 

előtakarékoskodjanak, mivel a térítési díjak sokkal nagyobbak az idősotthonokban, mint az 

átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben.  

Azon ügyfeleink esetében, akik nem jogosultak tartós bentlakásos intézményi elhelyezésre, 

különböző személyre szabott célok elérésére motiváljuk (elő takarékosság, önálló lakhatás-

munkásszálló, védett munkahelyek, rehabilitációs intézmény) és segítjük a továbblépési 

szándékát. 

 

 Átmeneti szállós - Krónikus Belgyógyászati /Ápolási részleg, olyan hajléktalan 

férfiak és nők részére biztosít 73 férőhelyen 2-4-7 ágyas szobákban fekvő beteg ellátást, 

akiknek a BMSZKI Krízis orvosa szerint indokolt a krónikus belgyógyászati, vagy ápolási 

részlegen történő ellátása/elhelyezése.  
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 Átmeneti szállós Lábadozó részleg 18 férőhelyén (krízis időszakban bővített 

férőhelyekkel) olyan hajléktalan ügyfeleknek biztosít elhelyezést, akiknek a fekvőbeteg 

ellátása már/még nem indokolt, de fokozott egészségügyi figyelemre, ápolás/gondozásra 

szorulnak. 

Az átmeneti szállós krízis és átmeneti szállós lábadozó részlegre a bekerülés a BMSZKI 

orvosán keresztül történik. Ezen a két részlegen, mivel egészségügyi részlegek nem kell 

intézményi térítési díjat és kauciót fizetni. 

 

Szolgáltatások köre az Átmeneti Szállós - Lábadozó és Fekvőbeteg részlegeken: 

- 2-4-7 ágyas mosdóval, zárható ruhásszekrénnyel, rendelkező kórtermekben történő 

elhelyezés 

- 24 órás orvosi ellátás/felügyelet, és szakszerű ápolás, gondozás 

- napi háromszori étkezés, és gyógyszerbiztosítás 

- rehabilitációt segítő gyógytornász, pszichiátriai szakorvos, fizikoterápiás kolléga által 

nyújtott és az intézmény részéről biztosított szolgáltatások 

- napi 8-10 óra szociális munka, amelyet érdemes két részre bontani: 

1. a hangsúlyozott intézményi és ügyfél dokumentáció adminisztrációja (okmányok 

beszerzése, az ügyfél korától egészségi/mentális állapotától függően valamiféle 

rendszeres jövedelemhez való juttatása, a továbbhelyezéshez/továbblépéshez szükséges 

körülmények biztosítása, de legalábbis elindítása, melyhez űrlapok, nyomtatványok 

tömkelegét kell kitölteni. Az esetek többségében a konkrét ügyintézéseket is maguk a 

szociális munkások végzik az ügyfél állapota miatt) 

2. a mentális segítésre (betegség elfogadtatás, adaptálódás elősegítése, hospitalizálódási 

folyamat megakadályozása, informálás, készségek, képességek növelése, 

csoportfoglalkozások, elbocsátásra való felkészítés). 

 

Szolgáltatások köre az Átmeneti Szállón: 

- 2-3-4-6 ágyas, külön mosdóval rendelkező szobákban történő elhelyezés 

- zárható szobaszekrények 
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-  mosási lehetőség külön helyiségben és automata mosó és szárítógép a mozgásukban, 

önellátásukban korlátozottaknak 

- felszerelt konyhák, főzési lehetőséggel 

- kis társalgó TV készülékkel 

- további TV készülékek a folyosón, amelyet társalgóként is lehet használni 

- interjú szoba/szociális iroda 

- zárható rekeszekkel ellátott hűtő és ételszekrények 

- mozgássérült mosdók 

- hétköznap 24 órában esetkezelő szociális munkás 

- hétköznap napi 8 órában 1 fő gondozó-ápoló a 64 fő ellátottra 

- az intézményben működő BMSZKI 24 órás háziorvosi szolgálat 

- hétvégén 24 órás ápoló-gondozó/ szociális munkás ügyelet 

- 24 órás ügyeletes orvos, aki az átmeneti szállón lakó ügyfeleket is ellátja szükség 

esetén 

 

Személyi feltételek: 

A Szabolcs utcai Átmeneti szálló és Egészségügyi Centrum Szociális Munkás Stábja és a 150 

fős Intézményt működtető, munkaszervezésileg az intézményvezetőhöz tartozó kollégák: 

1 fő intézményvezető 

7 fő esetfelelős szociális munkás – mindannyian felsőfokú végzettséggel 

1 fő nyilvántartásokat vezető szociális munkás – felsőfokú végzettséggel 

1 fő mentálhigiénés szakember 

3 fő szociális asszisztens, akikből 2 főnek felsőfokú szakirányú tanulmánya folyamatban van 

1 fő szociális gondozó ápoló  

1 fő gondnok 

1 fő adminisztrátor/pénzügyes (térítési díj beszedés-pénzügyizárások stb.) 

1 fő karbantartó 

3 fő biztonsági szolgálatot/recepciós/tűzvédelmi és liftügyeleti feladatokat ellátó munkatársak 

Az intézmény komplexitásából - összetettségéből adódóan sokkal több szakirányú 

végzettségű dolgozóval rendelkezik, - főleg az egészségügyi részlegeket illetően, de arról 

külön számol be az egészségügyi részleg. 
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Személyi változások 2015-ben:  

2015-ben a különböző részlegeken kialakult stábok nagymértékben megváltoztak részben 

külföldi munkavállalás miatt – egy éves fizetés nélküli szabadság igénybevételével, részben 

tartós betegállományban lévő kolléga miatt, de sikerült a stábot bővíteni is, ami azt gondolom 

nagymértékben pozitív irányba terelte a kollégák mindennapi hangulatát. 

- Átmeneti - Lábadozó részlegen: 1 fő, napi 8 órás munkarendben 23-27 fős 

esetszámmal 

- Átmeneti - Orvosi Krízisszolgálat: 4 fő, napi 8 órás, 1 fő napi 4 órás munkarendben, 

23-27 fős esetszámmal. 

- 1 fő kolléga teljes munkarendben mentálhigiénés feladatokat látott el a 150 fős 

szállóra vetítve: csoportfoglalkozások, programszervezés, személyre szabott 

mentálhigiénés fejlesztés, nagymértékben hozzájárulva ezzel az esetkezelők és 

nővérek munkájához. Munkája része volt az esetkezelők helyettesítése is szabadság és 

betegállományban 

- Átmeneti szálló: 4 fő: 8/24 órás munkarendben hét közben, kiegészítve megbízási 

jogviszonyban dolgozó munkatársakkal hétvégén és ünnepnapokon. 

- Helyileg az Átmeneti szálló részlegen megtalálható, napi 8 órában 1 fő kolléga, aki az 

egész intézményre vetítve ügyintéző munkakört tölt be, ügyfelet kísér idősek 

otthonába, vagy orvosi vizsgálatokra, okmányirodai, és hatósági ügyintézéseket 

szervez és kivitelez az egész intézményre vonatkozóan, de betegség, szabadság esetén 

helyettesít a különböző részlegeken. 

A fent leírtak kiegészítéseként: az év elején, az egészségügyi részlegről 1 fő szociális munkás 

egy éves fizetés nélküli szabadságra távozott, akinek helyére részmunkaidőben került 

felvételre egy kolléga. Az orvosi krízis részlegen 1 fővel lett bővítve a stáb, aki 

részmunkaidős foglalkoztatásban segítette az orvosi krízisen lévő munkát. 

A biztonsági szolgálat, aki ellátja az egész épületre a portai/biztonsági és sok esetben a 

recepciós feladatokat is, nagy segítséget jelentenek az egész stábnak a zavarmentes 

működtetés biztosításában. 

 

Szakmai programokon való részvétel: 

- Szociális munka az Európai Unióban Szakmai műhely 
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- „Határmezsgyék” avagy a szociális segítők kompetenciahatárai, feladatai és 

együttműködési kötelezettségei az egészségügyi ellátásra szoruló hajléktalan emberek 

intézményi ellátásában tanfolyam 

- Interjútechnikák, 

- Jogosultságok és ellátások ismertetése alkalmazásuk a szociális munkában 

- „Hogyan bánjunk nehéz emberekkel?” Emberismeret a szociális munkában 

- Coaching a szociális munkában vezetői tanfolyam   

 

A szolgáltatást igénybevevők: 

 

Beköltözések száma a 2015-ös évben, havi bontásban (hó/fő/nemek aránya) részlegenként: 

 

A 2015-ös év beköltözési aránya hasonló a 2014-es évhez, havi bontásban sem mutatnak nagy 

eltéréseket a számok. Januárban a legmagasabb a beköltözők aránya az orvosi krízisrészlegre 

és részben a lábadozóra, ami egyrészt magyarázható az addig utcán lévő ügyfelek egészségi 

állapotának romlásával és a téli krízisidőszakra tekintettel a kórházak telítettségével is. 
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Jan Febr Márc Ápr Máj Júni Júl Aug Szept Okt Nov Dec 

Lába- 

dozó 

Nő  5 2 5 4 1 4 3 4 2 10 3 3 

Ffi 10 9 8 13 8 6 6 4 8 7 13 11 

Átme-

neti 

Nő  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Ffi 6 1 4 3 3 7 2 6 4 3 2 2 

Krízis 

Nő  5 2 3 5 3 4 1 1 2 1 5 4 

Ffi 20 10 19 9 15 24 13 12 15 16 21 9 

Össz 

 

46 24 39 34 30 45 25 27 31 37 44 30 
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Megnéztük a nemek arányát a beköltözők és az engedélyezett férőhelyszám függvényében/hó. 

Arra az általános következtetésre jutottunk, hogy a magasabb létszámban jelenlévő férfiak 

aránya a hajléktalan ellátásban, a mi intézményünkben is visszaköszön, akár még 

egészségügyi részre való beköltözés vonatkozásban is. 

A Szabolcs utcai intézménybe 2015-ben beköltöző ügyfelek érkezési hely szerinti megoszlása 

 

Albé

rlet 

Kórhá

z 

Utca/kö

zterület 

Isme

rős 

Könyves 

lábadozó 

Szobi 

lábadozó 

Áthely

ezés 

BMSZKI 

átmeneti  

Más 

átmeneti 

Fap

ad 

BMSZKI 

fapad  

Nem 

tudni 

Ön

ké

nt 

Ambula

ncia 

Dózsa 

FET 

Me

ntő 

Ügyeletes 

orvos 

Átm

eneti  5 2 2 5 2 1 

 

4 4 7 11 1 

     Kríz
is  

 

151 3 5 19 

  

9 

 

2 13 6 1 10 

   Láb

adoz
ó 

 

61 11 

 

5 

  

5 

 

4 6 2 2 40 

 

3 10 

 

Kiköltözések száma a 2015-ös évben, havi bontásban (hó/fő) részlegenként: 

  

Jan Feb Márc Ápr Máj Jún Júli Aug Szept Okt Nov Dec 

Lábi Nő  4 1 5 5 1 4 2 3 6 2 6 2 

 

Ffi 9 10 10 7 9 5 8 4 8 7 7 8 

Átmene

ti Nő  0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 

 

ffi 7 6 6 5 2 10 7 3 3 2 5 2 

Krízis Nő  4 1 4 2 1 5 1 3 0 1 5 2 

 

Ffi 17 14 13 16 16 21 14 12 20 13 20 9 

Összes 

 

41 32 38 35 29 45 32 25 39 25 43 24 

 

A hasonló férőhelyszámmal működő átmeneti szállókhoz képest a be és kiköltözők száma 

viszonylag magas az egészségügyi részlegeken, főleg krízisidőszakban a nagy igénybevétel 

miatt. A beköltözők egy része hosszabb időt tölt intézményünkben, az egy éves jogviszonyt 

meghaladóan is, mások, viszont rövidebb jogviszony alatt is továbbléptethetőek 
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A 2015-ös évben 412 hajléktalan ügyfél költözött be összességében az intézmény három 

részlegére és 408 személy távozott el intézményünkből. Óriási kihívást, munkaszervezést és 

folyamatos jelenlétet kívánt a meglévő stábnak ezt a fluktuációt a szakmai elvárásoknak és 

eljárásrend előírásainak megfelelően dokumentálni. A 2014-es év intézményi működéshez 

képest a 2015-ös év beköltözési-kiköltözési statisztikája némi növekedést mutat, ami egyrészt 

magyarázható azzal a ténnyel is, hogy évről-évre növekszik a krónikus beteg/ápolásra szoruló 

hajléktalan beteg ügyfelek száma. Másrészt egyre több olyan beteg ügyfél kerül be ápolási 

részlegünkre, aki folyamatos ápolásra, gondozásra szorul, demens, önellátásra képtelen, 

átmeneti szállón szociális munkás segítséggel sem tudja ellátni magát, kigondozása sok 

esetben lehetetlenség. A pénzbeli ellátások, jogosultságok megszerzése is meghosszabbodott, 

ami sok esetben akadálya az ügyfelek továbbléptetésének. 

A Szabolcs utcai intézményből 2015-ben kiköltözött ügyfeleink távozási helyei 

 

K

H 
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nt 
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ék 
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g 
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zó 
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KI 

Éjjeli 

Éjjeli 

Men

h 

Ism

erő

s 

Utca 
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enet

i 

5 
 

6 
 

24 4 2 
 

17 3 
       

Kríz

is 
9 25 6 13 34 10 3 

 
64 17 

 
1 8 19 5 

  

Láb

ado

zó 

3 2 7 17 2 5 
  

54 1 
  

3 27 5 4 3 

 

A távozási helyek kategóriákat két részre bonthatjuk. Egyrészt azok, akik – ha átmenetileg is 

– kiléptek a hajléktalanságból, másrészt azok, akik a rendszeren /egészségügyi rendszeren 

belül maradtak. A rendszerből sikeresen kilépők száma 84 fő (idősek otthona, család/barát 

munkásszálló) a nagyszámú kiköltözött lakóhoz képest nem a legjobb eredmény, de valójában 

az ügyfelek nagy része az egészségügyi szolgáltatások miatt vesz bennünket igénybe, és 

továbbléptetésük-állapotuk függvénye. Nagyon magas az év során elhunytak és ismeretlen 

helyre távozottak aránya. Az utóbbiak esetében az egyik felmerülő ok, hogy a fekvőbeteg 

részlegekről el távra kimenő betegek nem jönnek vissza, nem tudjuk hová mennek, az 

ambulanciával járó betegként nem tartják a kapcsolatot.  
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 2015-ben az intézménybe költözők Kormegoszlása 

 

 

18-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80< 

Krízis 11 30 76 89 12 1 

Lábadozó  17 35 55 32 10 0 

Átmeneti 0 0 5 32 7 0 
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Bánya

Krízis

Lábadozó

 
A kormegoszlást bemutató táblázat az 50-59 és 60-69 éves korosztály magas arányát tükrözi. 

Ami az első korosztályt illeti még aktív korú populációt jelent, ám egészségi állapot és 

képzettség tekintetében munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetben lévő populációba 

tartozik. Különböző egészségkárosodott személyeknek járó szociális alapon adható segélyek, 

vagy rokkantsági ellátások megszerzése a cél a továbbléptetésük érdekében, de egészségi 

állapotuk meghatározó szempont. Ami a második korosztályt illeti életkori /egészség/mentális 

- állapotbeli sajátosságok határozzák meg továbbléptetésüket és komplex – összetett képet 

mutat Szabolcs utcai intézményi szinten. A tartós bentlakásos elhelyezés a fő cél azon 

ügyfelek esetében, akik gondozásra-ápolásra szorulnak, de olyan ügyfelek is vannak, akik ezt 

nem vállalják, és továbblépésük akadálya az, hogy nincsenek tisztában saját egészségi 

állapotukkal, képességeikkel az önellátást illetően. 

A gondozásra, ápolásra szoruló, főleg a daganatos, utolsó stádiumban lévő betegek nagy része 

az intézményben marad életük végéig, azért a nagyszámú elhalálozási szám a távozotti 

létszámban. 
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A férőhely kihasználtság alakulása a 2015-ös működési évben 

  Jan Febr  Márc Ápr Máj Jún Júl Aug Szept Okt Nov Dec 

Férőhely-

jelentés 
169 161 162 161 162 162 155 157 149 161 162 168 

Engedélyezett 

férőhelyek 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

% Megoszlás 112,6 107,3 108 107,3 108 108 103,3 104,6 99,3 107,3 108 112 

 

Az év folyamán végig „teltházzal” működtünk, az engedélyezett férőhelyeken felül teljesítve. 

Krízisidőszakban a Lábadozó részen +10 főnek biztosítottunk ellátást. 

169

161 162 161 162 162

155 157

149

161 162

168

135
140
145
150
155
160
165
170
175

Ér
té

ke
k

Férőhely kihasználtság 2015-ben

Férőhely jelentés

Engedélyezett

 

2015-ben beköltözők intézményben töltött napjainak alakulása 

 

 

 

A táblázat átlag oszlopa jól mutatja a benntöltött időintervallumot. Ez jól tükrözi, hogy az 

egészségügyi részlegeken rövidebb idő áll a szociális munkás rendelkezésére a kitűzött célok 

megvalósítására. Ugyanakkor meghatározó az egészségi és önellátási képesség, mert az 

átlaghoz képest, vannak olyan ügyfelek, akik majdnem 1évig, vagy annál is többet 

tartózkodnak az egészségügyi részlegeken. 

 

 Átlag Min Max 

Átmeneti  162 10 358 

Krízis 94 0 352 

Lábadozó 64 1 338 
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Mentálhigiéné és Programszervezés a Szabolcs utcai Intézményben – Vári-Hegedűs Olga 

Lehetőségem nyílt a Szabolcs utcai részlegen elkezdeni azt a fajta mentálhigiénés 

munkát, amit esetkezelőként hiányoltam az intézmény működéséből. Igényét az támasztotta 

alá, hogy egy elég speciális terület a hajléktalan ellátás szempontjából. Itt ezen a részlegen 

idős és sok esetben nagyon beteg emberek nyernek elhelyezést. A napjaik nagy részét fekve 

ágyukban töltik. Kimozdulni szobájukból, csak dohányozni és esetleg egy-egy kávé erejéig 

hajlandóak. Intézményünkbe kerülve jellemző állapotukra, hogy gyakran elvesztik az aktív 

érdeklődésüket az őket körülvevő világgal kapcsolatban. Fokozatosan szűnnek meg a társas, 

baráti kapcsolataik. Egyre jobban és fokozatosan szűkül be minden kapcsolatrendszer 

körülöttük. Érdektelenné válnak, mind a mikro-, mind a makró környezetre. Szükségleteik 

alacsony szintre csökkennek. Egy teljesen új életforma előtt állnak, idősotthoni elhelyezés 

esetén, ami ismeretlen, és tudjuk, hogy ami ismeretlen az gyakran félelmet is kivált. Ezáltal 

hárítanak, nem akarnak tudomást venni róla. Mi meg segítőként próbáljuk meggyőzni, hogy 

miért is olyan jó neki az, az ismeretlen világ. Ezért fogalmazódott meg bennem közel egy éve 

hogy szükség lenne más módszertani munkaelemre is, ami ezt a fontos és nehéz problémát 

áthidalhatja ezeknél az embereknél.  

A mentálhigiéné nem csupán a pszichés megbetegedések és magatartászavarok 

megelőzése, hanem a lelki egészségvédelem is, mégpedig pozitív értelemben, mindazoknak a 

folyamatoknak, tevékenységeknek az összessége, amelyek az emberi személyiséget és 

közösségi kapcsolatot erőssebbé, fejlettebbé teszik. 

A lelki egészség megőrzésének fókuszában az interperszonális kapcsolatok, csoportos 

viszonyok, intézmények, szervezetek kerülnek. Így lehet a legnagyobb viselkedésváltozást 

kiváltani az egészség irányába. 

A mentálhigiéné lényege a szemléletmód: megelőzés, fejlesztés, kapcsolat- és hálózatépítés. 

Ez a hajléktalan személyek esetében is nagyon jól alkalmazható. Ezekre próbáltam építeni a 

jelen célcsoport esetében a munkámat is. Fontosnak tartottam a kapcsolatfelvétel 

fokozatosságát, hagytam időt a megismerkedésre, az intézmény légköréhez való 

hozzászokáshoz. Jól kiismerje magát, az ügyfél. Hagytam időt még a kettőnk 

kommunikációjához. Kezdetben olykor voltak esetek, amikor csak arra törekedtem, hogy 

minél többet lásson. De nem kezdeményeztem a köszönésen kívül semmilyen beszélgetést. 

Majd mikor már egyre több szemkontaktus alakult ki akkor kezdtem el a kommunikációt is. 

Fontosnak tartottam, hogy soha nem egy saját általam kitalált programra invitáljam először a 

lakóinkat. Ez ennél a célcsoportnál azért fontos, mert idős emberekről van szó. Így kevésbé és 
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talán nehezebben vonhatóak be bizonyos foglalkozásokra, programokra. Igyekeztem mindig 

megismerni az egyént. És ezekre szolgáltak a beszélgetések, interjúk. Ki is ő vagy esetleg ki 

is volt ő valamikor. Ezek gyakran egy-egy általa ismert könyvről vagy újságcikk 

megbeszéléséből indult ki. Kinél, rövidebb kinél hosszabb volt ez az időszak. Utána meg 

kellett vizsgálnom, fel kellett mérnem a beszélgetésekből, a nyitottságból, hogy mennyire 

vonható be közösségi programokba, vagy csak egyénileg lehet egyelőre vele foglalkozni. Az 

ágyban fekvő betegeink, akik már nagyon rossz egészségi állapotban vannak, másfajta 

munkafolyamatot igényeltek: több időre és több „lépcsőfokra” volt szükségem a velük való 

munkában. Időt adtam arra, hogy együttműködőek legyenek velem. Ebben a folyamatban is 

szorosan együttdolgozok az esetkezelő szociális munkásokkal. Egymásnak adunk át heti 

rendszerességgel információt. Fontos, mert az esetkezelő is más jellegű munkát végez az 

ügyféllel és az én munkám is más, de mind a két terület hordoz az ügyfél érdekében 

információkat, amelyek egymásra épülnek. 

Az alkalmazott foglalkozásoknál a legeredményesebbnek a saját titkos kert létrehozását 

tartottam. Akvarell papírra nyomtattam ki ábrákat, amelyek rejtettek el információkat, de 

leginkább ki kellett festeni a lakóknak. Alkalmaztam zenét ezeknél a foglalkozásokon. Feladat 

volt maguknak kitalálni a színeket, amiket használni kívánnak, színkeverési tanácsot is 

kaptak. De igazából csak az elején láttam el őket instrukciókkal utána ők már maguk saját 

kreativitásukat alkalmazták. Nagyon felszabadultan és egyre bátrabban alkottak, így a feladat 

hozzásegítette a lakókat az önbizalom növeléséhez is.  

 

A másik terület foglalkozás szempontjából, a női csoport volt. Észrevettem, hogy sokkal 

gyakrabban depressziósabbak a nők. És beszélgetések folyamán gyakran kijött az, hogy a 
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nőiességük tekintetében sok problémájuk van. Erre is alakítottam egy csoportot. A 

foglalkozások fókuszába a szépség a színek, és a harmónia került. 

 

 A foglalkozások célja az, hogy a kreatív munkafolyamattal, egy olyan állapotot idézünk elő, 

ahol az ügyfeleink, nem a napi aktuális problémájukra összpontosítanak, hanem jó 

hangulatban, kellemes környezetben, szabadon tudnak koncentrálni az alkotásaikra. Az 

alkalmazott színek egyfajta jelzés is a foglalkoztatás vezetőnek, hogy épp jelen pillanatban, 

milyen lelkiállapotban van az ügyfél. A foglalkozás hozzásegít ahhoz, hogy nem a 

hagyományos interjútechnikát alkalmazzuk, ezáltal olyan információkhoz juthatunk 

segítőként, amely hasznos lehet a további szociális munka kapcsán. 

Igyekeztem minél színesebb gyöngyöket kitenni a foglalkozáson, célom, ezzel az volt, hogy a 

színek által egyfajta harmóniát építsek be a kliens aktuális hangulatába. Nagyon érdekes volt, 

mert többen először a fekete színt keresték, de aztán rákényszerültek arra, hogy a színes 

gyöngyökkel kalkuláljanak, variáljanak, és szinte mindenki meg volt elégedve a 

végeredménnyel. A végére már azon gondolkodtak, hogy melyik ruhájukhoz melyik 

kiegészítőt vegyék fel. A foglalkozásokon elkezdenek egymással beszélgetni, megnyílnak 

egymásnak, és segítenek egymásnak.  

    

Megszereztem támogatónknak, a Nők Lapja Central Médiacsoportot. Azért gondoltam ezt az 

újságot járatni az intézménybe, mert ez az a korosztály, akik ezt az újságot még aktív 

korukban, olvasták forgatták, lettek kedvenc újságíróik. És nagyon jó beszélgetési téma az 

ügyfeleknél. Itt építettem be a beszélgetéseimbe azokat a témákat, azokat a kérdéseket, 

amelyek arra irányultak, hogy milyenek is voltak még akkor, amikor aktívak voltak. Amikor 

még értékelték őket, amikor még fontosak voltak valakinek, fontos volt az, amit csináltak. 

Érdekes és mindig jó hangulatú beszélgetések voltak ezek. Olyan élmények ébredtek fel és 

érzések ezzel a módszerrel, amivel mosolyt csaltam az arcokra és talán a szívekbe.  
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Az aktívabb korosztályt beszélgető körbe vontam be, mindig más és más témába. Akár 

idézetekről, veresekről beszélgettünk, vagy képekről kellett elmondani ép aktuális 

gondolataikat. Itt igyekeztem egy kicsit komolyabb, erősebb csoportkohéziót létrehozni. Ami 

önsegítő körré fejlődött. Lehetőséget adott a csoporttagoknak megismerni egymást. Egy idő 

után megnyíltak egymásnak a csoportban a foglalkozások kapcsán. Olyan feladatokat kaptak, 

ahol meg kellett ismerniük egymást, beszélgetni kellett egymással, el kellett kezdeni 

kapcsolatokat felvenni. Igény alakult ki a rendszeres foglalkozásra.  

 

Sikerült támogatást kérnünk a Fővárosi Növény- és Állatkerttől, ahová 10 fővel el tudtunk 

látogatni. Nagyon élvezték a programot. Sokat beszélgettünk. Érezték, hogy egy kicsit 

színesebb és különlegesebb ez a napjuk, mint ahogy szokott lenni. Sokat nevettek, és egész 

nap mosoly volt az arcukon.  

 

Zenei programok az intézménybe 

A zene mindig jó hatással van az ember lelkére. Azt is szokták mondani „minden napra 

legyen egy dalod”. Valahogy itt is el lehetne ezt mondani. Elkezdtem zenei programokat 

szervezni az intézménybe. Karácsonykor sikerült elhívni Peller Károly operett énekest, aki 

egy fantasztikus műsort adott a lakóinknak. Bevonta őket az előadásba, interaktívvá tette a 

programot. Ami számomra érdekes volt és feltűnt, hogy érezték, hogy most jön hozzájuk 

valaki, így az előadásra, aki tehette ünneplőbe öltözött. Biztosítottunk egy alkalmat számukra,  

amellyel olyan helyzetet idéztünk elő, amikor ők még igénybe vettek ilyen és hasonló 

programokat. Nagyon érdekes volt így látni ügyfeleinket. Úgy gondolom több volt ez a 

program annál, mint egy egyszerű zenés műsor, emlékek keltek életre, emberi érzések 

erősödtek meg. Nagyon fontosnak tartom a színvonalas zenei programok megszervezését, 

mivel ez is e munkafolyamat eredményességét erősíti. A zene minden esetben hat a lélekre, a 

pozitív kedélyállapotra, és arra itt nagy szükség van.  
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Önkéntesek bevonása a Szabolcs utcában: 

2015. évben fogadtunk önkénteseket az egyetemről, és jelentkeztek külsős személyek is, 

munkájuk nagy segítség volt számunkra. Bizonyos feladatot levettek a vállunkról. Volt olyan 

önkéntes, aki kifejezetten az ágyban fekvő betegeink mellé jött beszélgetni heti egy 

alkalommal. A fiatalabbak vidámságot hoztak a kortermekbe, szívesen beszélgettek sétáltak a 

betegekkel, egyfajta lelki terápia volt az ügyfeleinknek. Rendszerességet teremtett az 

életükbe. Elkezdtek figyelni valamire, jó volt várni valakire a hét egy napján. Azt gondolom 

ezek nagyon nagy dolgok az olyan embereknél, akiknél a külvilággal való kapcsolat teljesen 

bezárt, talán már meg is szűnt. És mégis van valaki, aki megjelenik az életükbe. Akivel 

nevethet, beszélgethet, bizalmába fogadhatja. És olykor még hasznos információval is 

elláthatja az esetkezelő szociális munkását, amely a kliens érdekét szolgálja. Ebben a 

munkafolyamatban a koordináció volt a feladatom. Vezettem az önkénteseket az épületen 

belül, kik azok a betegeink, akiknek szüksége van egy kis beszélgetésre, sétára. Beszélgettem 

az önkéntesekkel, hogy éltek meg egy – egy találkozást a hajléktalanjainkkal. Ők hogy látják 

most az állapotát, és rájuk milyen hatással volt a beszélgetés. Figyeltem azt is, hogy ki milyen 

szinten mélyedjen bele ebbe a kapcsolati rendszerbe, ki milyen szinten van erre felkészülve. 

Mert a hallgatók ezt változatosan élték meg. Volt, aki inkább kifejezetten kérte, hogy 

aktívabbakkal szeretne foglalkozni, volt, akinek nem okozott gondot egy utolsó stádiumos 

rákos beteggel való beszélgetés rendszeres látogatás sem. Ezekre nagyon kellett figyelnem. Ez 

sok beszélgetést igényelt az önkéntesekkel. Így azt gondolom mindig szervezetten 

megfelelően előkészítve ment ez a munkafolyamat. Meg volt a megfelelő folyamatossága. 

Bejáratódott, ügyfelek megismerték megszokták az önkénteseinket. Az egészségügy szívesen 

fogadta őket, mert nekik is valahol segítséget nyújt ez a látogatás, beszélgetés. Lekötjük a 

lakóink figyelmét addig sem a betegségre, cigarettára, kávéra gondolnak. Jó hatékonysággal 

működik az intézményünkben az önkéntesek bevonása.  

 

Ami nehézséget okozott az elmúlt évben a munkámban: 

Ez a munkaterület eszközöket kíván a foglalkozásokra. Sajnos ezekből volt kevesebb. 

Többnyire, úgy próbáltam megoldani, hogy vagy megkerestem cégeket adományként tudjak 

szerezni, például a gyöngyökhöz így jutottam hozzá, vagy az újságokhoz, amelyek sok 

dologhoz felhasználhatóak. Vagy saját magam oldottam meg privát úton. Azt gondolom 

hatékony módszertani munkához megfelelő feltételek kellenek. Csak egy példával szeretném 

szemléltetni a problémámat, amely a munkám során szembesültem. A „titkos kert” festési 

foglalkozáson kezdetben fénymásolt A4-es papírra nyomtattam az ábrákat azt festettem, 
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színeztettem a lakókkal. Majd azt tapasztaltam, hogy ez sem élvezetet sem örömet nem jelent 

nekik. Nem látszódik az, aminek kellene a módszerrel látszódni. Majd tovább vittem a 

folyamatot és szereztem akvarell papírt és azon vittem a feladatot az ügyfelekhez.. A hatás 

teljesen más volt. Két órán keresztül festettek, színeztek, mert élvezték, mert meglátták, hogy 

ők is tudnak minőségi munkát végezni. Meg lett az eredménye. Jól telt el kellemes 

környezetben és hangulatban a délután. Jobb kedvük lett, kaptak pozitív megerősítést, és amit 

elkészítettek büszkén tették ki a falra, hogy lássa más is, hogy ők mit készítettek. Fantasztikus 

volt látni őket ebben az állapotban. Azonban sajnos folyamatosságot nem tudtam biztosítani a 

dolognak, mert nem volt rá eszközöm annyi. Ennél a munkánál nagyon fontosak a minőségi 

hatékony fejlesztő eszközök. Annál is inkább, mivel felnőtt,  idős emberekkel dolgozunk, és 

hogy a foglalkozások kapcsán ne érezzék azt, hogy az „óvodába” akarjuk visszavinni őket. 

Havi szinten, de legalább negyedéves szinten lenne szükség egy elkülönített költségvetésnek, 

amely ehhez a munkához teremtené meg a feltételeket. Azt gondolom az elkezdett munkával 

elindult valami, de még hosszú az út hogy minőségében kiteljesedjen. Én magam fontosnak 

tartom egy új módszer megteremtéséhez a megfelelő befektetést, mert csak az hoz új és 

látványos eredményeket. Hiszen ez a munka az ellátottjaink lelkén keresztül „dolgozik”, és 

azt gondolom, minden segítő tevékenység onnan indul, és csak utána lehet áttérni a fizikai 

problémákra. Ehhez a munkához felmértük előzetesen az igényeket, megvizsgáltuk azt a 

célcsoportot, akikre kidolgoztuk a programot. Egy év elteltével azt mondhatjuk, hogy 

elkezdődött valami a Szabolcs utcában, amit szívesen fogadtak a lakóink. Fontosnak tartja a 

kollektív munkacsoport. A fent említett nehézségek ellenére is úgy gondolom érdemes 

folytatni és új utakat kitaposni ezen a területen.  

 

Jövőbeli tervek, innovatív ötletek: 

Jövőbeli tervem, hogy az intézménybe beindítani egy külső-belső színházat. Felvettem a 

kapcsolatot a „Hovatovább kikötő” vezetőjével Sutka Balázzsal. Aki egy improvizációs 

színházi módszerrel dolgozik. A nézőkkel való beszélgetés kapcsán rögtönzött jeleneteket hoz 

létre szobaszínház keretein belül. Az elhangzottakból megelevenedik egy jelenet a színpadon 

szavak nélkül. Mozgás, gesztus, zene segítségével létrejönnek viszonyok és helyzetek. A 

spontán megszülető jelenetekben a nézők belső világa különös módon visszatükröződik. A 

módszert azért tartanám fontosnak, mert mivel már a beszámolóm elején is utaltam rá ezen a 

részlegen olyan ügyfelekkel kerülünk kapcsolatba, akik előtt minőségi életváltozás várható. 

Sokan várakoznak idősotthoni elhelyezésre. És gyakran megfogalmazódik bennük a kérdés: 

„HOVATOVÁBB? 
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Talán a sikeresebb munkához hozzásegíthet egy külső alternatív módszer is. Sutka Balázs 

előzetes megbeszélések alapján, azt mondta szívesen vállal egy kísérleti csoportot, amiből 

kiderülhet alkalmazható-e eredményesen ennél a célcsoportnál a módszer. Előzetes felmérés 

megtörtént. Jelenleg a technikai egyeztetések zajlanak. 
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ELŐZŐ ÉVI SZAKMAI MUNKA ÁTTEKINTÉSE A 2015. ÉVI MUNKATERV 

ALAPJÁN 

- 2015-ben kiemelt cél/feladat az intézmény zavartalan, kiegyensúlyozott működtetése, 

ennek érdekében a különböző egységek közötti működési sajátosságok harmonizálása, 

sok esetben egységesítése, a kiszámíthatóbb energia és költséghatékonyabb működtetés 

érdekében 

- Ezen célkitűzésünknek abban az értelemben nem tudtunk eleget tenni, hogy egy 

kompetens intézményi gondnok kinevezésével a működési sajátosságoknak megfelelőbb, 

kiszámíthatóbb, költséghatékonyabb és munkaköri kompetencia szempontjából 

behatárolhatóbb intézményi működést biztosítsunk. Nagyon sok időt és energiát vettek el 

a szakmai feladatok rovására azon műszaki, karbantartási, intézményműködtetési 

problémák megoldása, elhárítása, amelyek ezen feladatok és ebből adódó a különböző 

egységek által különbözőképpen értelmezett, a probléma megoldására adott /vagy nem 

adott megoldások nézetkülönbségeiből adódtak. 

- A különböző munkafolyamatok az intézmény különböző szintjein eltérő kompetenciák, 

ismeretek meglétét feltételezte, ami a gyakorlati kivitelezésben gyakran okozott 

nézetkülönbségeket. Az átmeneti szállós eljárásrend, nyilvántartási rendszer teljesen 

másfajta döntésmechanizmusok alapján lévő működést feltételez, mint, amit az 

egészségügyi részlegeken. az egymáshoz való alkalmazkodás nagyon meghatározta, és 

próbára tette a stáb harmadik évét is, ami gyakran nem volt konfliktusmentes. 

- Intézményünk szomszédos, telekhatáros telkén, közös kapubejárattal 2015. februártól 

építkezés előkészítése, majd folyamatos építkezés zajlott az Igazságügyi Orvos szakértői 

Intézet Toxikológiai Kutató laboratóriumának Vágány utcába költözéséhez.  A 2015-ös év 

egész működését meghatározta ez az építkezés, sok esetben negatívan befolyásolta az 

intézmény mindennapjait. A különböző közmű vezetékek építése, a közműszolgáltatás 

szüneteltetése, parkolóhelyeink és gazdasági útvonalunk folyamatos elfoglalása, sok 

bosszúságot, folyamatos rugalmasságot és mindennapi szervezést igényelt, ahhoz, hogy 

biztonsággal, balesetmentesen tudjuk üzemeltetni az intézményt.  

- Mindezek ellenére bár nem zavartalanul, és nem kiegyensúlyozottan, de sikerült 

biztonsággal működtetni az intézményt. 
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- 2015-ben felül kell vizsgálni, és megfelelő válaszokat/megoldásokat találni intézményi 

szinten arra a nyilvánvaló tendenciára, hogy önmagukat ellátni nem/vagy csak részben 

tudó emberek gondozására, vagy önellátó idős emberek ellátására van nagyobb igény az 

idősek átmeneti szálló részlegen, mert a 2014-es év teljes mértékben az első szempontot 

erősítette. 

- Ebben a célkitűzésünkben a „felülvizsgálat megtörtént”, megfelelőhöz közelítő 

megoldások vannak, de egy rendszer problémáját 64 fős átmeneti szálló részen nem 

tudjuk kezelni. Nyilvánvaló, hogy nagyobb szükség van önmagukat ellátni nem/vagy csak 

részben tudó emberek gondozására, a kérdés az, hogy milyen munkaköri létszámmal és 

milyen ügyfélszámmal vagyunk képesek biztonsággal működtetni az ellátást. Plusz egy fő 

gondozó felvételét engedélyezte a vezetés, ezáltal hétköznap napi 12-13 órában óriási 

segítség lehet az ügyeletet is ellátó esetkezelő szociális munkásoknak. Egyelőre megbízási 

jogviszonyban lévő munkatárssal biztosítjuk ezt a szükségletet kevesebb óraszámban, de 

rövid időn belül megfelelő munkatárs felvételével megvalósíthatónak látjuk ezt a 

célkitűzést.  

 

- 2015-ben kiemelt feladat megoldani az átmeneti szálló részen azon idős, alacsony 

jövedelmű, mozgásukban korlátozott, demens ügyfelek gondozását, ellátását, akik már 

nem igényelnek kórházi ellátást, de még nem nyertek felvételt tartós bentlakásos 

intézménybe.  

- Teljes mértékben nem tudtuk megoldani ezen ügyfelek gyorsabb felvételét/bekerülését 

tartós bentlakásos intézménybe, de átmeneti szálló részünkön mindenképp prioritást 

élveznek, hisz ők azok, akik lakhatására, gondozására/ápolására más hajléktalan ellátó 

intézményeknek sincsen megoldási stratégiájuk, vagy ha igen nagyon kis létszámban. 

 

- 2015-ben is fontos célkitűzés a közös eset és feladat megbeszélések kialakítása/folytatása 

az egészségügyi részlegekkel, a „közös nyelv elsajátítása és használata”. A gondozási 

tevékenységek, nyilvántartásai, eljárásrendi előírások fejlesztése, elmélyítése, a 

pontosabb adminisztráció megvalósítása! 

 

- Amit 2014-ben sikerült megvalósítanunk, 2015-ben tovább fejlesztettük, hogy 

egységesítettük az adminisztrációt mindkét részlegen, és a kórházi részlegen dolgozó 

szociális munkások is csak a BMSZKI eljárásrendjében előírt átmeneti szállós 
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dokumentációt vezetik a gondozási folyamat során. Az egészségügyi részlegekkel 

kialakítandó közös eset és feladat megbeszélések célkitűzésünk nem valósult meg, 

egyrészt az orvosok túlterheltsége, másrészt az előre egyeztetett közös időpontok 

lehetetlensége miatt. Minden esetkezelő szociális munkás napi kapcsolatban áll adott 

kórházi részleg kezelő orvosával, napi vizitek során egyeztetnek az ügyfelek szociális 

ügyviteléről, úgy látjuk, bár hasznosnak találnánk a közös esetmegbeszélők kialakítását, 

de kivitelezése korlátokba ütközött az elmúlt időszakban. 

 

- 2015-ben továbbra is kiemelt célkitűzés a kapcsolatépítés szakmán belül, a kerületi 

önkormányzati hivatalokkal, a különböző fenntartású tartós bentlakásos 

intézményekkel és önkéntesek bevonása az intézmény életében! 

- 2015-ben ennek a célkitűzésünknek a megvalósításában próbáltunk maximálisan részt 

venni, mivel nagy szükségét éreztük a kapcsolatépítésnek ügyfeleink sokrétű ellátásának 

érdekében. Felvettük a kapcsolatot a XIII. Kerületi Önkormányzat 

Szociális és Köznevelési Osztályával és Szociális Szolgáltató Központtal. Sikerült 

gyümölcsöző kapcsolatot kiépíteni, aminek köszönhetően ügyfeleink közül 25 főnek 

házhozszállítással biztosítanak szociális étkeztetést. További kapcsolatépítési lépések 

történtek a kerületi szociális foglalkoztatókkal és gondozóházakkal, elsősorban a 

kölcsönös megismerésre és ügyfeleink elfogadtatására alapozva. 

 

- 2015-ös év legfontosabb célkitűzésének tartjuk egy módszertanilag jól felépített 

mentálhigiénéi munka kivitelezését, amely biztosítaná a szabadidő kulturált eltöltésének 

feltételeit, a személyre szabott bánásmódot, szükség szerinti pszichoterápiás 

foglalkozást, hitélet gyakorlásának feltételeit. Mindezen céljaink elérésében bízunk 

abban, hogy munkaszervezésileg és munkaerő kapacitásunk bővítésében támogatást kap 

intézményünk, és főállásban tudja rendszeresen és következetesen végezni ezt a munkát 

egy erre képzett és gyakorlattal bíró kolléga. 

- A 2015-ös év legfontosabbnak tartott célkitűzését sikerült megvalósítanunk, és a 

beszámolóban részletesen kifejtettük hatását ügyfeleink intézményünkben töltött 

mindennapjaira. A jövőben szeretnénk finomítani, több csoportot, pszichoterápiás 

foglalkozást elindítani a mentálhigiénés munka keretében.  
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Szabolcs utcai Átmeneti Szálló és Egészségügyi részlegén dolgozó szociális munkás 

kollégák beszámolói a 2015-ös évről: 

 

Szűcs Nimród 

A Szabolcs utcai Átmeneti Szálló 2015-ös legnagyobb változása szállónk koedukálttá 

tétele volt. A női férőhelyek létrehozása rögtön egy erős lépéssel, Emma néni beköltözésével 

kezdődött. Sem a tárgyi sem a személyi feltételek nem voltak teljes mértékig megfelelőek 

arra, hogy ügyfelünket maradéktalanul ellássuk. Átmeneti szálló révén, lakóinknak bizonyos 

szintű önellátással kell rendelkeznie. 

Ez az önellátási képesség igen tág fogalom, amiért is lehetséges az, hogy több lakónknak 

jelentős mértékű segítségre van szüksége az „életvezetési tanácsokon” kívül. Saját maguk 

ellátása a bevásárlás az étkezés az ételek elkészítése a főzőlap használata, a ruházkodás, 

személyi higiéniájuk és környezetük tisztántartása sokuknak esik nehezére, igényelnek egyre 

több odafigyelést. Ebben nagy segítségünkre van gondozónő kollegánk. Az évközben 

megszerzett szociális étkeztetés nagy segítség, ami minden hétköznap biztosít egyszeri meleg 

ételt a szolgáltatást igénybevevőinek. De ez a lehetőség csak korlátozott számban érhető el 

számunkra, így lakóink közül a legrászorultabbak kapják.  

Vannak, akik effektíve jó nyugdíjjal rendelkeznének, de a különböző jogcímeken történő 

levonások, a tartozások, hitelek törlesztése után gyakran csak a minimális összeg marad. Az ő 

számukra a szociális étkeztetés nem elérhető. Ez rosszabb esetekben a lakó rossz egészségi 

állapotával párosul, nehezen közlekedik, így a népkonyhákat sem biztos, hogy igénybe tudja 

venni. 

Ügyfélkörünket az előző évekhez hasonlóan az idős nyugdíjas, rokkantnyugdíjas 

hajléktalanok alkotják. Egészségük megromlott, ami nem csak életkorukból adódik, hanem az 

életmódjukból is. Ezért továbbléptetni új szállót találni nem mindig egyszerű feladat, mert 

ezen emberek komplexebb ellátást igényelnek. Számunkra nagy előnyt jelent a házon belüli 

orvosi, háziorvosi szolgálat. A munkába állás, önálló lakhatásra való felkészítés, esetlegesen a 

családhoz való visszagondozás kevéssé járható út.  

A saját helyzetükkel, egészségi állapotukkal és lehetőségeikkel tisztában lévő ügyfeleinknek 

az idősek otthonai elhelyezés lehet alternatíva a hajléktalanságból való kikerüléshez. Az itt 

töltött idő alatt felkészítjük őket az otthonokban való lakhatáshoz, hogy valóban tartós 

elhelyezésben részesüljenek. 
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 Ez egy, egyre időigényesebb és nehezebben járható út. A sokszor több éves várakozást a 

törvényi szabályozás miatt nem mindig tudják itt kivárni, pedig, meglátásom szerint egy 

biztos környezet megteremtése az ilyen típusú elhelyezésüket jobban megalapozná, 

biztosabbá tenné. Nem beszélve arról, hogy a bekerüléshez szükséges négy órás gondozási 

szükségletet elérteknél nem hathat motiválóan a határozott idejű jogviszony. 

A saját korlátaikat nem látó ügyfeleinket próbáljuk felvilágosítani és szembesíteni milyen 

választási lehetőségei vannak. Az idősek otthonai elhelyezés csak egy lehetőség, amit az új 

gondozási szükséglet felmérésével úgy érzem, nehezítenek. Nem csak az idősotthon 

megbízottja vészi a vizsgálatot, hanem az ügyfelünk kezelőorvosát is bevonják e folyamatba.   

 

Toldy Orsolya 

Az elmúlt évet hajszolt, stresszes évnek éltem meg. Oka: az állandó készenléti állapot 

a sorozatos váratlan és a rendeltetésszerű működésünktől eltérő helyzetek megoldására. 

A 24 órás ügyeletes szociális munkával egy időben kellett az esetkezeléseket is megoldanunk 

és olyan feladatokat, ami más munkakörben dolgozók feladata lenne (ápoló, gondozó, 

takarító). 

A Szabolcs utcai intézmény I. emeletén folyó munka nehézségeit a következőkben látom: 

Egyre betegebb ügyfelek kerülnek hozzánk, az ügyfélkörben lassan már nincs különbség az 

egészségügyi részlegek és az I. emeleti átmeneti szállás szint között. Különbség van viszont 

abban, hogy az I. emeleten nincs ápoló személyzet. 

Nem működtünk szabályszerű átmeneti szállásként. Nem olyan ügyfeleink voltak, akik „kis 

segítséggel” önálló életvitelre képesek. Megszaporodott az amputált lábú, kerekes székes 

ügyfeleink száma. Volt eset, mikor olyan ügyfelet kellett felvennünk, aki ápolásra-gondozásra 

szorult, vagy azért, mert máshová nem vették fel, vagy azért, mert az egészségügyi részlegen 

már nem tudtak érte többet tenni, viszont újabb betegeknek kellett a hely. 

Igazgatói utasításra koedukálttá vált az intézmény, mindez egy olyan hölgy érdekében történt, 

aki ápolásra-gondozásra szorult. Kétszáz kiló fölötti súllyal, mindkét alsó végtagján amputált, 

inzulinos cukorbeteg, később pedig már légzési nehézségei miatt oxigénpalackra is szorult. 

Idősotthoni elhelyezést elutasította, mindenképpen önálló lakást akart az önkormányzattól, 

holott lakásából épp az önkormányzat lakoltatta ki. Az ebéd befizetés lehetőségével sem 

kívánt élni, egyáltalán nem volt önellátó. 

Az ágytála tartalmát egy műanyag vödörbe gyűjtötte, hogy kevesebbszer kelljen kivinni a 

WC-be, mert az odajutás is óriási nehézségekbe ütközött. Őt és környezetét az ügyfél 
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állapotának súlyosbodásával és súlyának gyarapodásával már képtelenek voltunk rendben 

tartani. A kerekesszékébe már nem fért bele, így nem tudott a zuhany alá bejutni. Az 

elektromos kocsijával beszorult a fürdő ajtajába. Csak az ajtó levételével tudtuk kiszabadítani.  

Ha kórházba utalta a szállóorvos, egyszerre több mentő és több mentős jött ki, hogy 

megoldják a mentőkocsiba való berakását. 

Ágytálából kilöttyenő vizelete az ágyat összeszennyezte. Az ügyfél óriási mérete miatt 

pelenkát nem tudtunk ráadni, csak alá teríteni, ami viszont kicsúszott. Szinte már állandóan 

vizeletes ágyban volt kénytelen az ülni, hiába cseréltük alatta naponta a lepedőt és a vizelet 

felfogására használt egyéb textíliákat. Később, amikor katétert kapott az ügyfél, akkor a 

katéter zsákot kellett ürítgetnünk. 

 Mivel „önellátó”-nak nevezett részlegünk ekkora kihívásra nincs berendezkedve, 

megpróbáltuk a hozzátartozókat is bevonni az ügyfél ellátásába (fürdetés, rendrakás, 

bevásárlás, élelem biztosítása, ágytálazás, öltöztetés, gyógyszer és pelenka felíratás, -kiváltás, 

tisztába rakás, ágyáthúzás, ügyintézés), de próbálkozásunk kudarcba fulladt. Sok időnk és 

energiánk ment el a hozzátartozók szálló működését felbolygató, folytonosan konfliktusokat 

generáló viselkedésének kezelésével. 

Hétköznapokon napközben egy 8 órás munkaidőben dolgozó gondozónőnk a takarító 

segítségével próbált rendet tenni és az ügyfelet rendbe hozni, egy megbízásos 

ügyeletes/gondozó pedig vasárnapokon. De hétköznap délelőtt, este és éjszaka, valamint 

szombatonként és a gondozónő szabadsága alatt az ügyeletes szociális munkásra hárult e 

feladat. 

Ügyfeleink leromlott állapota miatt a szociális otthoni beköltöztetésen felül más esetek okán 

is megjelent a szállítás szükségessége. 

Volt rákos betegem, akinek időpontra kellett járnia kemoterápiás kezelésre. Amikor le volt 

gyengülve, nem tudott önállóan bemenni a kezelésre, de a beteg szállító nem szállít időpontra. 

Többször megesett, hogy délutánra értek volna a kórházba ügyfelemmel, de tudták, hogy 

akkor már nincs ott orvos, ezért el sem vitték. 

Néhány még járókerettel is nehezen közlekedő, vagy kerekes székes ügyfelünk vizsgálatokra 

való eljutására is megoldást kellett találnunk. Egyre többször „házilag” tudtuk csak megoldani 

ezt a problémát: céges autó igénylésével, amihez ráadásul még kísérőt is kellett biztosítanunk. 

Kérdések merültek fel bennünk, amikre még keressük a választ: 

Ha lejár a kerekes székes ügyfeleink jogviszonya, hová lehet továbbléptetni őket, ha 

elutasítják az idősotthoni elhelyezést? 

Hová léptethetjük tovább az önálló életvitelre már nem képes, de szociális otthont el nem 



 26 

fogadó ügyfeleket? 

2015 decemberében szigorították a gondozási szükséglet vizsgálatot. Az új szükséglet felmérő 

lap kérdései és az azokra adható pontszámok összege leszűkíti a szociális otthonra jogosulttá 

válók körét és házi segítségnyújtás keretébe rendeli a kevesebb gondozást igénylők ellátását. 

A hajléktalan ellátó intézményekben élők ebből az ellátásból kiesnek. A hajléktalan ellátó 

intézményekre hárul ennek a feladatnak az ellátása. E csoport esetében is felmerül a kérdés, 

hogy hová léptethetjük tovább őket, ahol megfelelő ellátásban részesülhetnek? Vagy: 

tartogathatjuk-e őket addig, míg olyan állapotba kerülnek, hogy idősotthoni ellátásra 

jogosulttá válnak? Sőt még tovább: amíg végül szociális otthoni elhelyezést nyernek? 

Intézményi működési problémák: 

- Egész évben küzdöttünk a csótányokkal, poloskákkal. A hivatásos irtók eljárása alacsony 

hatékonyságúnak bizonyult. 

- Ellátmánybeli hiányosságok, késések miatt az alapvető dolgokat nem tudjuk a lakóknak 

biztosítani, vagy csak akadozva: nem tudunk az olvasó lámpákhoz égőt adni. A rossz 

minőségű szekrénykulcsok műanyag feje gyakran eltörik, a kulcs fémrésze sokszor elvész, 

cserezár hiánya miatt nem tudtuk a szekrények zárhatóságát folyamatosan biztosítani. 

- Csak délutánig van takarító a házban. Ha a lakók összepiszkítják a liftet, folyosót nem 

tisztázott, hogy a feltakarítás kinek a feladata. (Ápolónőé? Szociális munkásé? Biztonsági 

őré?) 

 

Német István 

A Szabolcs u. telephely átmeneti részlegén nyitás óta dolgozom szociális munkásként. 

Az elmúlt évben a 24 órás munkarendben párhuzamosan láttam el az ügyeleti- esetkezelői 

feladatokat. 

A hét éves hajléktalan ellátásban szerzett tapasztalataim során bátran mondhatom, hogy a 

Szabolcs u. telephelyen csak olyan segítő tud hosszú távon, megmaradni, és pozitívan 

tevékenykedni, aki lelkileg a mindennapokban el tudja fogadni az emberi nyomorúságot, a 

szenvedést, és az elmúlás látványát. A napi ügyeleti teendők ellátása mellett, főként az 

ügyintézésre, és a mentálhigiénés beszélgetésekre helyeztem a hangsúlyt. 

 Az elmúlt évben az I. emeleten 3 db. 3 ágyas, 1 db. 4 ágyas, illetve 1 db 6 ágyas 

lakószobának voltam a szobafelelőse- esetkezelője. 

 Az említett lakószobákban fő feladataim közzé tartozott, hogy a higiénés viszonyokra is nagy 

figyelmet fordítsak (a lakók ruházatának mosása, szükség szerint teljes ruhanemű biztosítása, 
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az ágynemű rendeltetésszerű használata, fej-ruhatetű, rüh, ágyi poloska, csótány rendszeres 

ellenőrzése stb.) A napi 8 órás gondozónőt többszöri alkalommal tehermentesítettem a magas 

ügyfélszámra való tekintettel. 

 Az átmeneti szállós munkámban intézményi szinten több sikert is fontos megemlítenem:  

Pozitívumnak tartom, hogy az I. emeleten működő FET egy kézbe került. Továbbá a XIII. 

kerület által biztosított szociális ebédet 4 fővel sikerült megerősítenünk, így az Ezüst Kor 

Idősek Klubjából naponta 25 főnek érkezik kiszállítással meleg ebéd (a döntésben 

mindenképpen előnyt élveznek a 30 ezer Ft alatti jövedelemmel rendelkező ügyfelek).  A 

mentálhigiénés munka az átmeneti és a krízis szolgálat részlegein sokat javult (a fő munkatárs 

napi jelenléte, a későbbiekben az önkéntes pszichológus látogatási alkalmai). 

Pozitívumnak tartom, hogy a szociális otthonokkal, mentálhigiénés munkatársakkal 

(előgondozást végző kollégákkal) a továbbiakban is egy zökkenőmentes munkakapcsolat 

kialakítására került sor. További sikernek tudhatom, hogy a telephelyen az újonnan érkező 

orvosokkal, nővérekkel, ápoló kollégákkal is nagyon jó munkakapcsolatot alakítottam ki.  

A Szabolcs u. átmeneti részlegen a mindennapokban a következő ügyintézések voltak 

túlsúlyban: a taj kártya pótlása- érvényesítetése, rehabilitációs ellátás- öregségi nyugdíj iránti 

kérelem benyújtása, szociális ebéd ügyintézése, közgyógyellátási kérelem benyújtása, 

gyógyszer ingyenesítés stb., illetve a továbbhelyezéshez- továbblépéshez szükséges 

körülmények biztosítása.  

Első, de nem utolsó sorban fontos megemlítenem, hogy ügyfeleim az idős otthoni elhelyezést 

a behívás után 100%-an elfogadták. 

Negatívumként értékelem, hogy sajnálatos módon a BMSZKI Szabolcs u. telephelye sem 

mondhatja el magáról, hogy az újonnan belépő kollegák, kitartóak, és hosszú távon aktív 

munkavállalóként szeretnék erősíteni a teamet, mely gyakran megzavarja az intézmény 

működését, és az ügyfél –kliens bizalmat. A napi 8 órás kolleganő áthelyezésé az I emeletről, 

még nehezebbé tette az ügyeleti munkavégzést. 

Intézményi szinten fontosnak tartanám egy főállású pszichológus jelenlétét, mely nagyban 

tudná segíteni ügyfeleinket a traumák feldolgozásában. 

 

Závodszká Réka 

A 2015-ös évben az ügyfelekkel való esetmunka, ügyintézés kapcsán, több területen is 

kipróbálhattam magam.  
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A közvetlen esetmunka mindennapos, megterhelő adminisztrációja a napi munka jelentős 

részét öleli fel, emellett kevés idő jut az ügyfelekre, problémáik átbeszélésére, ami rendszerint 

érinti egészségi állapotukat. Véleményem szerint elsődleges lenne ezzel foglalkozni, főleg 

olyan esetekben, amikor az ügyfél gyógyíthatatlan betegségben szenved.  

Sajnos az iratok pótlása, a jövedelemhez juttatás, egyéb teendők mellett nehéz elfogadnom, 

hogy magával az emberrel nem tudok elegendő időt dolgozni.  

Ennek kapcsán az általam preferált esetmunka nem tudott megvalósulni, az ügyfelekkel való 

ügyintézéseken túl a személyes beszélgetések háttérbe szorultak.  

Voltak mélypontjaim, amikor úgy éreztem, az általam végzett munka értéktelen, nem tudok 

megfelelni az elvárásoknak. Ennek oka nem az, hogy nem szereztem megfelelő ismereteket, 

hanem az, hogy a munka e része az ügyfélmennyiség és az esetleges helyettesítések miatt 

majdnem megvalósíthatatlan. Még ha alaposan és lelkiismeretesen is akarok dolgozni, 

szintén oda jutok, hogy tulajdonképpen kizárólag ügy intézek az ügyfelek érdekében.  

Ennek okát abban látom, hogy nincs megfelelő szociális munkás létszám, aki a szálló lakóival 

foglalkozna.  

Az év második fele, amikor, bár szintén ügyintézések sorát végeztem, sokkal könnyebbé tette 

a mindennapokat, mert több mozgáslehetőségem volt annak kapcsán, hogy személyesen 

kerestem fel pl. rehabilitációs szakigazgatási szervet, segélyirodát és a kerületi okmányirodát. 

Az orvoshoz, idősotthonba való kisérések is közelebb álltak hozzám. Az egyes kísérések 

alkalmával, az ügyféllel való beszélgetésekből sikerült olyan plusz információt szerezni az 

ügyféltől, amelyet aztán átadva könnyebbé tette a szociális munkás és ügyfél további közös 

munkáját. 

Fontosnak tartom a különböző Intézményekkel való jó kapcsolat kialakítását és megtartását, 

hisz mindannyian az ügyfeleink érdekeit kell, hogy szem előtt tartsuk. 

Volt lehetőség olyan személyes kontaktok kiépítésére, ami lerövidítette az ügyintézések 

idejét, ez nagyban segítette a munka hatékonyságát.  

Az év végéhez kapcsolódó ünnepségek lebonyolításában való segítés szintén szabadabb teret 

biztosított, eredményesebbnek találtam, ennek hatása a lakókon is tapasztalható.  

Több ügyfél is jelezte örömét, megköszönte fáradozásunkat amiatt, hogy egy kórházi 

közegben is képesek voltak felhőtlenül érezni magukat.  

2016-ban szívesen folytatom a megkezdett munkát, továbbra is fontosnak tartom, hogy azokat 

a kapcsolatokat építsem, ami megkönnyíti az ügyfél érdekében tett ügyintézéseket. 
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Pálfi- Nyakas Nikoletta 

A 2015-ös év január és szeptember eleje között munkámat a Szabolcs utca Átmeneti 

Szállójának I. emeleti részlegén töltöttem. Szeptember elejétől kerültem át a Krizis részlegére. 

Az I. emeleti átmeneti szálló részlegén munkám során értelemszerűen az 50 év feletti 

korosztályával találkoztam. Jövedelmük rendszerint öregségi nyugdíj, ezen kívül nagyon 

sokan részesültek rokkantsági ellátásban, időskorúak járadékában valamint aktív korúak 

ellátásában. Az esetkezelések egy részét a szociális otthoni kérelmek benyújtása és az azzal 

járó tervezés, megbeszélés és felkészítés tette ki. Egy másik rész az ügyfelek különböző 

jogosultságainak megszerzéséből, jövedelemhez, segélyekhez való juttatásából, 

közgyógyellátási igazolvány igényléséből,s mindezek dokumentálásából és 

adminisztrációjából   állt.  Feladatkörömből adódóan szükség volt egyes ügyfelek egészségi 

állapotának nyomon követésére, orvosi időpontok kérésére, a pszichiátriai és addiktológiai 

betegek megfelelő szakemberhez irányítására, s szükség esetén az ügyfél elkísérésére.  Az új 

lakók felvételekor minden alkalommal készítettem egy életinterjút, melynek során 

megismerkedhettem az ügyfél múltjával, életével, problémáival és erőforrásaival. Ez már 

része volt a későbbi segítő beszélgetéseinknek, mely segítségül illetve alapjául szolgált az 

ügyféllel végzendő esetkezelő munkámnak. Munkámat mindig mindenkor igyekeztem 

emberséggel, az ügyfelekhez való tisztelettel, irántuk való megbecsüléssel és az 

egyenrangúság figyelembe vételével végezni. Fontosnak tartom, hogy az egyébként is 

kiszolgáltatott élethelyzetben élőkkel ne érzékeltessük még jobban, hogy ők az alárendeltek, 

kitaszítottak, s szerencsétlen helyzetbe kerültek. Úgy gondolom, hogy a segítséget, 

támogatást kérőknek fontos, hogy legyen egy olyan biztos pont életük e szakaszában, ahová 

bizalommal fordulhatnak segítségért. Ennek szellemében próbáltam munkámat végezni, s a 

segítő beszélgetéseket az egyenrangúságon alapuló kommunikáció „eszközével” végezni, az 

ítélkezést és bírálást minél inkább távol tartani. 

A tavalyi év szeptember elejétől a Krízis részlegen végzem munkám, ahol tapasztalatom 

szerint a klasszikus szociális munka kissé háttérbe szorul, és elsősorban ügyintézésekből 

tevődik össze. A betegek aktuális szociális helyzetén, élethelyzetén való javítás áll a szociális 

munka közép pontjában, így az iratokhoz, okmányokhoz, jövedelemhez, és a segélyekhez 

(települési támogatás, orvosi segély) való juttatás az egyik fő feladatom, a másik pedig a 

betegek elhelyezéséről való gondoskodás. Ez az életkortól és egészségi állapottól függően 

jelentheti a szociális otthoni kérelmek elindítását, átmeneti szállóra, éjjeli menedékhelyre 
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esetleg családhoz való elhelyezését. Ehhez gyakran szükséges a társszervezetekkel és 

szociális intézményekkel való kapcsolatfelvétel. 

Az ápolási osztályon végzendő munka természetéből kifolyólag zömében ügyintézés, 

melyhez nagy örömömre sok segítséget jelent az egyik kolleganő munkája, így a munkához 

szükséges iratokat is viszonylag gyorsan be tudjuk szerezni. Sajnálattal tapasztaltam azonban, 

hogy látványos, kézzelfogható és számon kérhető ügyintézések mellett milyen kevés 

jelentőséget kap a négyszemközti, rendszeres személyes beszélgetés. Ez nyilvánvalóan a 

betegek egészségi helyzetének és a nagy fluktuációnak is köszönhető. Sok esetben nem lehet 

a betegágy mellett mélyebb beszélgetéseket folytatni. A betegek sajátos élethelyzetben 

vannak, állandó gondoskodásra szorulnak. 

Mindezek ellenére a 2016-os évben szeretném a munkámba beépíteni, amennyire csak lehet 

több időt és energiát fordítani a segítő beszélgetésre, mely nélkül véleményem szerint nincs 

valódi segítő kapcsolat. Terveim szerint az eddig meglévő munkám mellett, akivel csak lehet, 

készítenék egy részletes életútinterjút.(Az ehhez szükséges ismereteket a 2015-ös évben az 

Interjútechnika c. tanfolyamon volt szerencsém elsajátítani.) Ez alapjául szolgálna a későbbi 

rendszeres négyszemközti beszélgetéseknek. 

Ezen kívül havi egy alkalommal a fent járó betegekkel, természetesen önkéntes részvétellel 

egy „beszélgetős” csoportot, melynek célja a verbális és nem verbális kommunikációs 

készségek fejlesztése lenne. Mindemellett hatása lehet a társak elfogadására, az összetartozás, 

együttesség megélésére, továbbá mód nyílhat egymás megismerésére lehetővé téve ezzel a 

jobb alkalmazkodást és a konfliktusmentességet. 

Decmann Bertalan 

Februárban kezdtem el dolgozni a BMSZKI Könyves fapadon. Előtte sohasem 

foglalkoztam hajléktalanokkal, így kihívás volt számomra az új környezet és az új ügyfélkör. 

Hamar megszoktam, megkedveltem a munkát és az ügyfeleket. Ebben persze sokat 

segítettetek a kollégák, akik hamar befogadtak és segítettek mindenben. Két hónap után 

lehetőségem volt megnézni a BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi részlegét. Az intézmény 

gyors megtekintése után láttam, hogy az itt végzett munka teljesen más, mint amivel eddig 

találkoztam. Itt leginkább idős, beteg emberekkel találkoztam, olyanokkal, akik teljesen 

másféle szociális munkát igényelnek. Májusban váltottam és ide, a Szabolcs utcai részleg 

krízis osztályára kerültem. Nővérek, orvosok, kórtermek, betegek, teljesen más volt a 

környezet. Májusban körülbelül 22 ügyfél már elkezdett munkáját vettem át Olgától. Külön 

köszönet illeti Olgát, aki rengeteg mindenben segített nekem, ő nélküle nem is tudom, hogy 
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boldogultam volna a rengeteg adminisztratív munkával. Én úgy érzem hamar meg tanultam 

Katika doktornővel együtt dolgozni, és a nővérekkel is megértettük egymást. 

Az augusztusi szünetem után szeptembertől újabb feladatokkal kerültem szembe. Az egyetem 

miatt már nem volt időm napi 8 órában végezni a munkát, a klienseim száma is lecsökkent, 

illetve új irodába is kerültem. Sok változás, melyhez úgy érzem sikerült alkalmazkodnom. 

Szeptembertől viszont Orsi lett az, aki mindig mellettem volt és bármilyen kérdésemre 

válaszolt. Minden tiszteletem az övé, hogy elviseli azt, hogy néha ugyanazokkal a kérdésekkel 

faggatom. Orsi sokat segít szakmailag, nagy tapasztalata van már abban, amit csinál, így 

bátram szoktam hozzá fordulni kérdéseimmel. 

A 2015-ös évet úgy jellemezném, hogy új, kihívással teli, és mozgalmas. 

Nehézség volt a sok adminisztrációs, papírmunkához való hozzászokás. Mindenhez 

papírok tömkelegét nyomtatni, meghatalmazásokat gyártani, amikhez az ember előbb utóbb 

hozzá szokik, de akkor általában megváltozik, egy törvény vagy csak gondolnak egyet a 

kormányhivatalban és másnap teljesen más iratokat kell benyújtani. Illetve sokszor 

ügyintézőtől is függ, hogy éppen mit kell a kérelemhez csatolni. 

Biztos vagyok, hogy jó pár dolog van, amin változtatnom lehetne, illene, kellene. 

Örülök, hogy olyan munkatársaim vannak, akik szólnak, ha valamit rosszul csinálok. 

Többször volt, hogy rossz papírokat adtam be, rossz helyen írattam alá, rossz helyre akartam 

feladni stb. Így, hogy figyelmeztetnek tanulni, tudok, és legközelebb már igyekezni fogok 

nem elkövetni  ugyanazt a hibát. Eredményeim sikereim vannak, már egy jól kitöltött 

meghatalmazás is nagy öröm néha számomra  Munkámat 2016-ban szeretném még jobban, 

gördülékenyebben megvalósítani, hogy újabb sikereim lehessenek. 

Amiket leírtam hibákat, eredményeket szerintem legegyszerűbben úgy tudok 

változtatni, hogy mindent leírok pontosan, hogy mit és hogyan kell intézni. 

Eredményességhez szerintem hozzátartozik az is, hogy minden dolgot időben el kell végezni. 

Nem éri meg halogatni a dolgokat, mert csak egyre több lesz. Észrevettem, ha mindent 

azonnal időben elvégzek sokkal könnyebb dolgom lesz a későbbiekben. Szeretem a fontosabb 

dolgokat reggel azonnal elvégezni, így mire munkaidőm lejár már nyugodtan léphetek ki az 

ajtón tudva, hogy ma megtettem mindent, amit tudtam. 

Az ügyfelek szerencsére nem szoktak panaszkodni az intézmény működésével 

kapcsolatosan. Néha megjegyzik, hogy ez a nővér így ez a nővér úgy ezt csinált azt csinált ezt 

mondott azt mondott. Több ügyfél is jelezte már, hogy korábbi szállásán (más BMSZKI 

intézmény) nem kapott hasonló segítségeket. Nem kapta meg a figyelmet, ügyei nem 

haladtak, a szociális munkás nem tájékoztatta ügyeinek állapotáról. Az ügyfelek azt is észre 
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szokták venni, hogy az intézményben tartózkodásuk alatt egészségi állapotuk hamar javulni 

szokott, még olyanok is mondták ezt akik, kórházból kerültek hozzánk. 

A 2016-os terveim között a pontosság jutott elsőre eszembe. Ez alatt értem az 

adminisztratív feladatok tökéletes elvégzését lehetőleg hiba nélkül. Pontosság mellet a 

folyamatos munka az ügyfelekkel. Minél hamarabb iratpótlás, jövedelem szerzés és további 

elhelyezés biztosítása. 

 

Soós Péter 

2015 második felében kezdtem dolgozni az átmeneti szállón és ez alatt a rövid idő 

alatt, azt hiszem sikerült maradéktalanul megismerkednem a szálló mindennapi működésével. 

Ez elég komoly kihívásnak bizonyult, ugyanis az előző munkahelyemen külön üzemelt a 

szállásnyújtás és az esetkezelés. 

Az intézményben való munkámat személy szerint hatalmas kihívásnak éltem meg, ugyanis ez 

az első munkám nálam jelentősen idősebb hajléktalanokkal. Ebben a helyzetben igyekeztem a 

–korkülönbség ellenére – megfelelő, szakmai viszonyt kialakítani ügyfeleimmel és a többi 

lakóval is.  

Nehéz sikerről, sikertelenségről beszélni az év kapcsán, ugyanis kevésnek érzem az időt, amit 

itt dolgoztam eddig.  

A 2016-os év egyik legkomolyabb feladatának az ügyfelekkel kapcsolatos további 

esetmunkában való fejlődést gondolom. A segélyek, jogosultságok útvesztőjében való 

kiigazodást tűztem ki célul, ezt a területet szeretném teljes mértékben megismerni, 

megtanulni. 

Az idősotthoni elhelyezés menetét a 2015-ös évben megismertem, de nehézség a jövőre 

tekintve, hogy a megváltozott gondozási szükségletvizsgáló lap ellehetetleníti a hajléktalan, 

főleg alacsony jövedelmű emberek idősek otthonába való bekerülését. A jövőben, 

véleményem szerint, erre megoldást a hajléktalan otthonok létrehozása, vagy az átmeneti 

szállón tölthető idő – bizonyos kor feletti – meghosszabbítása jelenthet.  

 

Kovács Zsófia 

2015 júniusától vagyok a Szabolcs utcai lábadozón. A beszámolóm erről az időszakról 

fog szólni. Az eddigi munkakörömben az ügyfelek általában már iratokkal, jövedelemmel 

rendelkeztek illetve a TAJ biztosítottságuk is rendben volt.  
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A lábadozón végzett munka és az ügyintézések köre: 

Az iratpótlással a jövedelemszerzéssel kapcsolatban és a TAJ jogosultság kérdésében is 

gyarapítani kellett az ismereteimet. A gyámhivatali és az okmányirodai működéssel az 

időskorúak járadékának és aktívkorúak járadékának ügyintézőivel rendszeres a 

kapcsolattartás, amit nagyon megkönnyít a segítőkészségük. Gyakori, hogy az ügyfelek más 

ellátónál félbehagyott ügyeket hagynak és a szálak összekötése után lényegében pénzhez, 

szociális otthonhoz jutnak viszonylag rövid időn belül. Iratpótlás, TAJ érvényesítés, hogy a 

kiadott gyógyszerek ingyenesíthetőek legyenek és a jövedelemszerzés, mert jellemzően a 

bekerülők nem rendelkeznek semmilyen jövedelemmel. Az ismerősökkel való kapcsolattartás 

is gyakori a lábadozón, telefonálási lehetőség biztosításával.  

Az eljárásrend és a lábadozó 

A lábadozón az eljárásrend ugyanaz, mint az átmeneti szállón. Az átmeneti szállós 

adminisztráció így a lábadozós ügyfelek számára félrevezető vagy legalább is 

értelmezhetetlen. A felvétel orvosi döntésen alapszik, főként egészségügyi indokok alapján és 

a gyógyulási folyamat vége az intézményi jogviszony megszűnését elindító ok. Abban az 

esetben, ha a 4 hónapos intervallumokat tartaná a lábadozó, ellehetetlenülne a működése. 

Ennél az ellátási formánál nem ügyfelek, hanem betegek vannak, az előbbi egy mellérendelő 

pozíció az utóbbi egy passzívabb a betegek számára kevesebb mozgásteret nyújtó közeg.  

A BMSZKI ellátórendszerén belül működésünk sokrétű és sajátos. Ha olyanok kerülnek be a 

lábadozóra, akik a BMSZKI-ban rendelkeznek élő jogviszonnyal sok kérdés merül fel, amit 

csak korrekt kommunikációval lehet zökkenőmentesen megoldani. Ennek a kérdésnek az 

anomáliái miatt megállapodtunk abban, áthelyezéssel fogjuk a kérdést minden esetben 

megoldani és elvárjuk azt, a kezelés leteltekor ésszerű időn belül vegye vissza az átmeneti 

szálló a lakóját. Ennek ellenére a 3 napra vagy egy hétre kórházi ellátást nem igénylő 

egészségügyi probléma esetén, nem érdemes a jogviszonyt áthelyezni. 

Megoldhatatlan ügyek: 

Egyre több román állampolgár kerül az intézménybe iratok nélkül, egészségügyi jogosultság 

nélkül. Ha ők nem tudnak visszatérni Romániába rendezni az irataikat, itt nem lehetnének. 

Ezekben az esetekben a Román Nagykövetség lenne jogosult az iratok pótlására viszont az 

pénzbe kerül, amit Magyarországon iratok nélkül semmilyen jogcímen nem tudnak kapni. A 

Román Nagykövetség és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügymenete egy ponton 

üti egymást. A román személyi igazolvány kiadásához Romániában lakcímmel kellene 

rendelkezni, a román útlevél kiadásához pedig más országban kellene lakcímmel rendelkezni. 

A bevándorlási hivatal addig, amíg nem jelentkezik be a személy a regisztrációs kártyáért 
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érvényes román iratokkal, nem ad lehetőséget a magyar lakcímkártya kiadására. A TAJ 

jogosultság kérdése is összetett és bonyodalmas csak kevés esetben megoldható pl. akkor, 

oldható meg, ha Romániában az illetőnek érvényes egészségügyi biztosítása van, mert akkor 

az OEP kirendeltségénél meg lehet kérni az egészségügyi biztosítás áthelyezését. A Román 

Nagykövetséggel és az Állampolgári és Bevándorlási hivatallal való kommunikáció keretei 

szűkek. A román állampolgár ügyfelekkel, akik állapotuk miatt nem viselhetik körülményeik 

terheit, nem tudunk mit kezdeni. Ha nincs személyazonosítójuk, nincs jövedelmük nincs 

egészségbiztosításuk, jogosultságuk lakcímbejelentésre és szociális otthonba való 

jelentkezésre nem tudunk gyógyszert ingyenesíteni számukra. Felvettem a kapcsolatot más 

kollégákkal a BMSZKI-nál és más szervezetekkel, mert nem hittem, hogy nem lehet valami 

módon megoldani ezeket a kérdéseket. Kiderült, nagyon sok kolléga küszködik ezekkel a 

problémákkal és megoldhatatlanok számukra. Szerencsés volna egy efféle esetekre 

rendszeresített módszertani munka vagy párbeszéd.  

Más természetű, de ugyanennyire vakfolt jellegű kérdés az intézményben ellátott ügyfelek 

kutyái. Bekerülnek az intézményekbe oltatlan, ellátatlan állatok, póráz, nyakörv nélkül. Az Ő 

ellátásuk is infrastruktúra igényes és munkaórákat kell ráfordítani a kérdés bármilyen 

kimenetelű megoldására. Legfőképp azért, mert intézményként nem magánemberként 

ugyanazok a kérdések másként merülnek fel, másrészt mert a kutyáját nem megfelelően ellátó 

gazdával az intézmény óhatatlanul szembekerül. Ha az Ügyfeleket támogató intézmény 

vagyunk ezeket a kérdéseket is fel kell vállalni és az ügyfél hiányosságait ezen a téren is ki 

kell pótolni, ami pénzt, belefektetett időt, technikai feltételek megteremtését jelenti. Ha ezen a 

ponton nem tekintjük az ügyfél személyes problémájának a kérdést, akkor pedig az ügyfél 

ellátása kerül veszélybe. A feladat negálása bár érthető, de módszeres viszonyulást biztos nem 

eredményez és ellentétet szül a BMSZKI intézményei között is. Egy intézményünkben lévő 

kutya ellátatlansága nem az ügyfél felelőssége csak. Néhány kérdés megoldható saját 

berkeken belül állatvédők bevonásával, de ez ad- hoc megoldás, meglehetős hiányosságokkal. 

Ha „kennelek” lettek felépítve az intézmény által, várjuk a további intézkedéseket, ami 

biztosítja az ellátásukat.  Tüdőszűrő az ügyfeleknek, oltási kiskönyv, chip megléte a kutya 

beengedési feltétele?  

Elhelyezési lehetőségek változása 2015-ben  

2015-ben a szociális otthoni elhelyezés rendje megváltozott. Korábban az elhelyezési igény 

minősítésére alkalmazott pontrendszerben jelen voltak olyan a hajléktalan élethelyzettel 

összefüggő kérdések, amelyek lehetővé tették kevésbé leromlott állapotú ügyfelek felvételét 

Budapest Főváros idősotthonaiba. Azt eredményezte a változás, hogy az életkori sajátosságaik 
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miatt a segítségre szoruló nyugdíjas ügyfeleink kilépési lehetőségei a hajléktalanellátó 

rendszerből drasztikusan leszűkültek.  

Ez szükségessé teszi a hajléktalan ellátás idomulását a helyzethez.  

Kétféle, papíron is megjelenő elhatárolás próbálja kiszűrni az önellátásra kevésbé képes 

ügyfeleket a hajléktalan ellátásban, az egyik a Baptista Szeretetszolgálaté, aminek orvossal 

való kitöltetésével lehet jelentkezni az átmeneti szállóra és a BMSZKI-nál a jogviszony 

egyéves lejáratakor a továbbköltözés ellen ható orvosi igazolás, ami a rossz egészségi 

állapottal indokolja a jogviszony hosszabbítást. Az igény világos, hosszabb jogviszonyok 

szükségesek, mint két év, és a nem önellátók számára plusz szolgáltatások. 

 Azoknak, akik nem önellátóak, de az idős otthonhoz szükséges mértéket nem éri el az 

állapotuk és olyanoknak, akiknek érvényes idős otthoni kérelmük van beadva, várólistán 

szerepelnek, de még 1-2 év a bekerülés. A Szabolcs utcai 64 ágyas átmeneti szállórész a 

kibővített (és további bővítésre váró) szolgáltatásokkal tökéletes, azonban nagyságrendjét 

tekintve elenyészően kevés. Csak a krízisről és a lábadozóról jelentkező ügyfelek is fel tudnák 

tölteni a férőhelyeket, és amikor külső jelentkező bekerül a várólistáról a krízis és a lábadozó 

részlegen akad el a felvétel.   

Társintézmények és a nyugdíjas ellátottak: 

A teljesség igénye nélkül áttekintettem a társintézmények időseket ellátó intézményeit. 

A Baptista szeretetszolgálat intézményeiben nincs életkori megkötés csak a Revipben. A 

Reviczky Gyula utcában 55 év felettieket vesznek fel. A Baptista Szeretetszolgálat önellátókat 

vesz fel minden intézményében, amit igazolni egy általuk kiadott, orvos által kitöltött 

igazolással lehet. A Grassalkovich szálló egyik épületében korábban túlnyomó részt 

nyugdíjasok voltak felvéve mostanra ez a csoportosítás megszűnt, a felvétel 

folyamatosságának biztosítása érdekében. Itt is a nyugdíjas ügyfelek esetében fő cél a 

hajléktalan ellátásból való áthelyezés az idősotthonokba volt a fő stratégia. Bár a nyugdíjas 

korosztálynak vannak speciális ellátási igényei, amik az életkor miatt lépnek fel nincs erre 

külön gondozást egészségügyi ellátást támogató személyzet. 

A Menhely Alapítvány a Vajdahunyad 3 szám alatt lévő hajléktalan férfiak idősotthona 24 fő 

befogadására képes. A 2015-ös évi beszámolójuk szerint 10 főt a lábadozójukról vettek fel. A 

lakók, mint írják, az utcán életveszélyben lennének. Ez a meglátás lényegre látó. Azért kell ez 

az intézménytípus a sajátos szolgáltatásaival. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Távíró utcai intézménye ahol nyugdíjasokat látnak, el 36 

fővel működik. Szintén a hajléktalan ellátás és a szociális otthoni ellátás kombinációja. Bár az 

intézmény fennállása minden évben-veszélyben van, töretlenül működik 1997 óta. 
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A kerekes székes ügyfeleket pedig a legtöbb intézmény nem tud fogadni. Sem a Vajda sem a 

Távíró sem a Baptista Szeretetszolgálat 55 éven felülieket fogadó intézménye. 

A hajléktalan ellátás speciális abból a szempontból, hogy a lakosság életét megkönnyítő 

otthonápolást és a maximum két évre igénybe vehető gondozóházi szolgáltatást nem veheti 

igénybe. Nem fogadják az ügyfeleinket a nyugdíjas klubok sem.  

Mivel a Fővárosnál a hajléktalan ellátás egy osztályhoz tartozik a szociális otthonokkal 

bizonyára nyilvánvaló, hogy a szociális otthonba kerülés lehetőségének szűkítése a 

hajléktalanok számára a másik ágon problémákat szül. 
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Eredményeink 2015-ben 

- Intézményvezetőként a legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy a sok bosszúságot és 

fejtörést okozó szomszéd telken folyó építkezés ellenére, ami az intézmény működését 

nagymértékben befolyásolta, biztosítottuk az intézmény zavartalan működését. A 

felmerülő problémákat próbáltuk orvosolni, amelyben óriási szerepük volt a szociális 

munkásoknak, és a biztonsági szolgálatnak, akik ellátják a recepciós, tűzvédelmi és lift 

ügyeletesi feladatokat is 24 órában és sok esetben a karbantartási feladatokat is 

- Eredménynek tartom, hogy a különböző ellenőrzések során úgy szakmailag, mint 

működési szempontból megfeleltünk az előírásoknak, és nem találtak olyan jellegű 

problémákat, amit nem lehetne orvosolni, megoldani. 

- Reális eredménynek tartom a mentálhigiénés kolléga munkáját, amelyet nagyon nehéz 

számokkal, statisztikával kimutatni, de elindult egy olyan folyamat, amelyet tovább kell 

fejleszteni, mert meghatározó lehet ügyfeleink személyes életében, beilleszkedésük, 

továbblépésük, munkatársakkal való viszonyukban, konfliktuskezelésükben. 

- Eredménynek tartom továbbá, hogy az átmeneti szállós eljárásrendnek megfelelő 

nyilvántartásokat, ha nem is teljes mértékben, de elsajátították az új belépő kollégák, és a 

havi férőhelyjelentésünk a nagy fluktuáció ellenére 99%-os egyezőséget mutat a Kenyszi 

nyilvántartással. Igaz, hogy ezt csak úgy sikerült megvalósítanunk, hogy egy szociális 

munkás kolléga teljes mértékben-kézben tartja a különböző nyilvántartásokat és gond 

esetén közbe lép, de ennek az az ára, hogy nem tud részt venni az esetkezelésekben. 

- Eredménynek tartom, hogy az intézmény különböző részlegei között áthelyezett szociális 

munkás kollégák megtalálták helyüket és a kezdeti konfliktusoktól sem mentes időszak 

ellenére szakmai működésükben egyértelműen igazolódott az intézményvezetői döntés 

szükségszerűsége.  
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2016. Évi Szakmai Munkaterv 

 

Célok: 

- 2016-ban kiemelt cél/feladat az intézmény zavartalan, kiegyensúlyozott működtetése, 

ennek érdekében a különböző egységek közötti működési sajátosságok harmonizálása, sok 

esetben egységesítése, a kiszámíthatóbb energia és költséghatékonyabb működtetés 

érdekében 

- 2016-ban fontos cél az intézmény különböző feladatkörű részlegeinek műszaki és 

üzemeltetési feladatainak ellátására, összehangolására, ellenőrzésére és egy egységként 

való kezelésére egy kompetens gondnok és pénzügyi munkatárs felvétele, aki 

megszervezné, felügyelné az üzemeltetéssel, anyaggazdálkodással, pénzügyi 

adminisztrációval, karbantartással járó feladatokat. 

- 2016-ban is fontos célkitűzés a közös eset és feladat megbeszélések kialakítása/folytatása 

az egészségügyi részlegekkel, a „közös nyelv elsajátítása és használata”. A gondozási 

tevékenységek, nyilvántartásai, eljárásrendi előírások fejlesztése, elmélyítése, a pontosabb 

adminisztráció megvalósítása 

- 2016-ban továbbra is kiemelt célkitűzés a kapcsolatépítés szakmán belül, a kerületi 

önkormányzati hivatalokkal, a különböző fenntartású tartós bentlakásos intézményekkel és 

önkéntesek bevonása az intézmény életében! 

- 2015-ös év legfontosabb célkitűzését tovább folytatva 2016-ban a mentálhigiénés 

segítségnyújtás lehetőségeit bővítve egyéni és szervezett tematikus csoportfoglalkozások 

keretében. A bizalomra épült egyéni ventilációs célzott beszélgetésektől a gyógyíthatatlan 

betegség lefolyásában megélt poszt traumás stressz segítése rendszeres feladat. A 

tematikus szervezett csoportfoglalkozásokkal célkitűzésünk az emberi önérzet fenntartása 

mellett a közösségi élmény megélésének lehetősége is.   

 

 


