
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

Szakmai gyakorlatomat 2013. augusztus 27. és 2013. október 8. között Helsinkiben a 
Diakóniai Intézet lakhatási szolgáltatásokat nyújtó intézményeiben töltöttem, azonban 
lehetőségem volt más szervezetek fenntartásában működő hajléktalan ellátó intézményeinek 
működésébe is betekintést nyernem. 

 

Szakmai beszámoló első felében néhány Finnországról szóló összefoglaló adatot, információt 
követően, megkísérlek átfogó képet adni a finnországi hajléktalanságról, illetve a 
hajléktalanság kezelésére, megszűntetésére tett intézkedésekről, majd gyakorlati 
tapasztalataimat, az általam megismert intézményeket mutatom be. 

HIVATALOS ELNEVEZÉS:  Finn Köztársaság (finn 
nyelven Suomen Tasavalta, svéd nyelven Republiken 
Finland) 

FÖLDRAJZI HELYZET:  Finnország Skandinávia 
keleti felén található. Területének egynegyede az 
Északi-sarkkörön túlra nyúlik. Keleten Oroszországgal, 
északnyugaton Norvégiával és Svédországgal határos, 
nyugaton a Botteni-öböl, délen a Finn-öböl határolja. 
TERÜLET:  338 425 négyzetkilométer (forrás 
2010.EY) 
NÉPCSOPORTOK:  finn 93,4 százalék, svéd 5,6, 
orosz 0,5, észt 0,3, roma 0,1 és számi (lapp) 0,1 
százalék (forrás 2010.12.11. World Factbook) 
VALLÁS:  evangélikus 82,5 százalék, ortodox 1,1,, 
egyéb keresztény 1,1, egyéb 0,1 százalék, felekezeten 
kívüli 15,1 százalék (forrás 2010.12.11.World 
Factbook) 
FŐVÁROS:  Helsinki (576 632 lakos, 2008. becsült 
adat) (forrás 2010.EY) 
HIVATALOS NYELV:  a finn és a svéd 

HIVATALOS PÉNZNEM:  euró (=100 eurocent) 2002. január 1. óta (a finn márkát váltotta 
fel)1  

Finnország földrajzi jellemzői 

Finnország Európa északi részén található, délnyugatról a Balti-tenger, délkeletről a Finn-
öböl, nyugatról a Botteni-öböl határolja. Szárazföldön határos Svédországgal, Norvégiával és 
Oroszországgal, tengeren pedig Észtországgal. Az ország területe 338000 km², ami 
Magyarország területének körülbelül három és félszerese. 

Finnországot az ezer tó országának is nevezik. Ez az elnevezés nem a legpontosabb, ugyanis 
187 888 tavat és 179 584 szigetet tartanak nyilván. A tavakon kívül a táj erdőkkel borított, a 
termőföld nagyon kevés. 

 

 

                                                           
1
 http://eu.mti.hu/orszagok/2239588/finn_koztarsasag/orszagismerteto 



Éghajlat  

Az éghajlat hideg, időnként kemény telek és viszonylag meleg nyarak által jellemzett északi-
mérsékelt. Hótakaró délen négy, északon hat-hét hónapon át fedi a tájat. A Golf-
áramlat hatására az éghajlat lényegesen melegebb, mint az Egyenlítőtől való távolságából 
következne. Finnország területének egynegyede az Északi-sarkkörtől északra fekszik. Itt 
figyelhető meg az éjféli nap jelensége. Annál tovább tart, minél északabbra megyünk. 
Finnország legészakibb pontján a Nap 73 napig süt nyáron egyfolytában, telente 51 napig nem 
kel föl. 

 

Éjszaki fény (aurora borealis) 

Népesség 

Finnország népessége 5,4 millió fő, a népsűrűség csupán 15,7 fő/km2. A lakosság jelentős 
része az ország déli részén, a főváros környékén él. Az ország további nagyobb városai 
Espoo, Tampere, Vantaa és Turku délen, Oulu pedig északon. 

A várható élettartam gyorsan növekszik, egy 2010-ben született lány várható élettartama 
valamivel több, mint 83 év, egy fiúé csaknem 77 év. Húsz évvel ezelőtt a lányok várható 
élettartama 79, a fiúké 70 év volt. 

Finnország népességének korösszetétele kihívások elé állítja az országot. A népesség gyorsan 
öregszik: 2010 végén 255 000 nyolcvan éven felüli élt Finnországban. Az idősek száma az 
elmúlt negyven évben megötszöröződött. 
 
Gazdaság2  
Finnországnak erősen iparosított, szabadpiaci gazdasága van. Egyik húzóágazata a 
külkereskedelem, a GDP több mint egyharmadát az exportbevételek adják. Az ország 
versenyképes iparága a feldolgozóipar, ezen belül a fa-, a fém- és a gépipar, a távközlés és az 
elektronika. A fán és egyes ásványkincseken kívül nyersanyag-behozatalra szorul. A 
mezőgazdasági termelés a klíma miatt behatárolt, az alapvető termékekből az önellátást 
biztosítja.  

A finn gazdaság legfontosabb szektora a szolgáltatási (65 %), melyet a feldolgozóipar követ 
(31 %). Az elsődleges termelés aránya 3 %. 

Finnországot a világ legversenyképesebb országai között tartják számon. Az ország továbbra 
is az élvonalba tartozik az oktatást és a szakképzést vizsgáló tanulmányok szerint, mivel több 
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évtizede nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra. Ennek köszönhetően a finnországi munkaerő 
gyorsan tud alkalmazkodni a változó környezethez, és szilárd alapot nyújt a magas szintű 
technológiák alkalmazására és az innovációra. Finnország egyben egyike a világ korrupció 
által legkevésbé megfertőzött országainak. 

Exportból származik az ország GDP-jének csaknem 50 százaléka, így a külkereskedelem az 
üzleti kultúra szerves része. 

Fejlettségi mutatók3 

 

                                                           
3
 http://www.finland.hu/public/default.aspx?nodeid=45206&contentlan=28&culture=hu-HU 

Népesség (2010.12.31.) 5 375 276 

Átlagos évi népességnövekedés (%, 2005-2010) 0,4 

Várható népesség 2030-ra (2009) 5,9 millió 

Nyelvek (2010) a lakónépesség 90%-a beszéli a finnt, 5%-a a svédet, 1%-a 
az oroszt anyanyelveként 

Vallás (2010) a lakosság 78% -a evangélikus, 1,1%-a ortodox.19,5% nem 
tartozik felekezethez 

Emberi fejlettségi index (2010) 0,87 

Emberi fejlettségi index szerinti rangsor (2010) 16 

Várható élettartam (2010) 80,1 

Életkor szerinti medián érték (2010) 41,4 

Alapfokú oktatásba beiratkozottak aránya (2009) 96 

Alapfokú oktatást teljesítők aránya, % (2009) 97 

HIV-fertőzöttség, 15-49 év közötti korosztály, (%,2009) 0,1 

Öt év alatti gyermekhalandóság 1000 élveszületésre (2009) 0,6 

100 000 élveszületésre jutó anyai halandóság (2005-2009) 4,7 

Nők által betöltött parlamenti képviselői helyek, (az összes hely 
százalékában, 2011) 

42,5 

Nők által betöltött parlamenti képviselői helyek, (az összes hely 
százalékában, 2011) 

42,5 

Tiszta vízzel ellátatlan lakosság, % (2009) 0 

100 főre jutó internethasználók (2010) 86 

Bruttó nemzeti jövedelem (GNI), aktuális USD árfolyamon 
(2010) 

253 billió 

Egy főre jutó GNI, aktuális USD árfolyamon (2010) 47,170 

Bruttó hazai termék (GDP) éves növekedése, % (2010) 3,6 

Államadósság a GDP %-ában (2010) 48,4 

(OECD)Hivatalos fejlesztési támogatás, a GNP %-ában 
(2010) 

Összesen 1 milliárd euro hivatalos fejlesztési támogatás, a GNP 
0.55%-a 

A költségvetés egészségügyi kiadásai a GDP %-ában 
(2009) 

8,0 



 

Hajléktalanság Finnországban 

A Finn Lakásfinanszírozási és Lakásfejlesztési Központ (ARA) 1987 óta gyűjti a 

hajléktalanságra vonatkozó adatokat, készít olyan elemzéseket, amelyek a hajléktalanügyi 

stratégia alapját jelentik. 1987. évben körülbelül 20000 ember volt hajléktalan, 2008. évre 

ez a szám 8000-re esett vissza.  

 

A hajléktalan emberek csoportjai: 
- Utcán, lépcsőházakban, éjjeli menedékhelyen lakó emberek  
- Másféle menhelyen, hajléktalanszállón lakó emberek   
- Más lakhatás híján különböző ellátási egységekben (otthonokban) és a szociális 

népjóléti szervek által fenntartott egyéb szálláshelyeken, rehabilitációs otthonokban 
vagy kórházakban élő emberek (kb. 1500 személy)  

- Hamarosan szabaduló fogvatartottak, akik nem rendelkeznek saját lakhatással  
- Saját lakás hiányában átmenetileg rokonoknál vagy ismerősöknél élő emberek   
- Családok és párok, amelyek felbomlottak, és ezért más lakásra van szükségük, vagy 

saját lakás hiányában átmeneti szálláson élnek.  

 

Hajléktalan emberek Finnországban 1987-2010 (Ara 2010) 
 

 
(http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland/statistics) 

A költségvetés egészségügyi kiadásai, USD (2009) 2,560 (EUR 1,841) 

A költségvetés oktatási kiadásai a GDP %-ában (2009) 6,6 

Korrupciós index (2010) 9,2 

Rangsor a korrupciós index szerint, 180 országból (2010) 4 

Demokrácia-index (2010) 9,19 

Rangsor a demokrácia-index szerint (2010) 7 

rangsor a sajtószabadság-index szerint , 175 országból 
(2010) 

1 



A hajléktalan emberek összetétele 
 

 

(Forrás: Finland National Report 2011) 
 

Kilakoltatott és börtönbüntetést töltő hajléktalan emberek számának alakulása 
 (1987-2008)  

 

 
(http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland/statistics) 
 
„1987 és 1996 között felére csökkent a hajléktalanok száma, ami részben a lakáspiac 

általános fejlődése miatt, részben pedig a hajléktalanság mérséklésére tett speciális 

intézkedések hatására következett be. Az 1990-es évek közepétől kezdve azonban lelassult a 

utcán, éjjeli menedékhelyen 
élők 
intézményben élők 
családnál, barátoknál élők 

hajléktalan családok 



hajléktalan emberek számának csökkenése; az ezredfordulón és 2008-ban pedig még 

emelkedett is. A hajléktalanság az akkori intézkedések ellenére sem szűnt meg. 2008-ra 

megoldódott a viszonylag könnyebben elhelyezhető emberek elszállásolása, de továbbra is 

megmaradtak a bonyolult szociális és egészségügyi problémákkal küzdő, tartósan 

hajléktalan emberek, akiknek a lakhatáson kívül jelentős mértékű egyéb szolgáltatásokra, 

támogatásra és/vagy megfigyelésre volt szükségük.” 4 

  

A hajléktalanság csökkentésének legfontosabb eszközének sokáig a megfizethető árú 
bérlakások arányának növelését tekintették Finnországban. 2001 és 2005 között két program 
indult a hajléktalanság csökkentésére: az egyik a hajléktalanság problémájával küzdő 10 
legnagyobb finn városra irányult, a másik Helsinkit célozta meg. A program keretében 1000 
új bérlakás létrehozását tűzték ki célul. 
 
 A 2001–2005. közötti programok már felismerték a lakhatási/utógondozói szolgáltatás 

jelentőségét. A lakhatás biztosítása mellett már több figyelmet fordítottak a komplex 

problémákkal rendelkező hajléktalan emberekre, nagyobb hangsúlyt a kiegészítő 

szolgáltatások fejlesztésére.  

 

A program eredményeinek értékelésénél megfogalmazták, hogy a hajléktalanok 

számának csökkentése érdekében olyan programot kell kidolgozni és megvalósítani, 

amelynek célja a tartós hajléktalanság megszüntetése azok körében, akiknek a leginkább 

szükségük van az utógondozói támogatásra 
 
2007. május 21-én a finn Környezeti Minisztérium összehívott egy tanácsadó testületet 
(Bölcsek Tanácsa), hogy előkészítsenek egy cselekvési programot a hajléktalanok számának 
hosszú távú csökkentésére. A testület azt javasolta, hogy legyen a kitűzött cél az, hogy a 
hosszú távú hajléktalanságot 2011-re a felére csökkentsék, 2015-re pedig teljes egészében 
felszámolják. 2007 októberében a Környezeti Minisztérium kijelölt egy program-
munkacsoportot, hogy felvázolja magát a programot. A finn parlament 2008. január 9-én 
elfogadta a programot. 
 

A program kiindulási pontja az „elsőként lakhatást”-elv alkalmazása volt, amely a program 
egészét átható gyakorlati iránymutatásként szolgál. 

„ A jelentés azt is leszögezte, hogy a hajléktalanság jellegének változásai miatt újfajta lakhatási, 
szociális és egészségügyi megoldásokra van szükség. Fejenként magasabb összegű támogatással 
kellett számolni, mint korábban, mivel a fennmaradó, nehezen elhelyezhető hajléktalan emberek 
intenzívebb támogatást igényeltek, mint azok, akiket már sikerült lakáshoz juttatni. A 
munkacsoport azonban azt is megállapította, hogy a projekt keretében hozott intézkedések 
költségei kisebb terhet fognak jelenteni a társadalom számára, mint ami abból fakadna, ha 
egyáltalán nem foglalkoznának a hajléktalansággal.”5 

                                                           
4 Juha Kaakinen, „A tartós hajléktalanság csökkentése Finnországban” fordítási munka Készítette: Nagy 
Orsolya   (TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001) kiemelt program 

 
5 5 Juha Kaakinen, „A tartós hajléktalanság csökkentése Finnországban” fordítási munka Készítette: Nagy 
Orsolya   (TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001) kiemelt program 
 

 



A program célja: 
  

• a tartós hajléktalan emberek számának felére csökkentése 2011. évre 

• fokozott intézkedések a hajléktalanság megelőzése érdekében  
 
Célként előírták, hogy 2011-ig 1250 új lakást, utó- vagy házi gondozói szolgáltatással 
egybekötött lakhatást, vagy egyéb ellátó helyet kell teremteni a tartósan hajléktalan emberek 
részére. 

 A program a lakásszám mennyiségi növelése mellett számos szakmai, minőségi fejlesztést , 
megelőző intézkedést is tartalmaz, mint például  a lakhatási tanácsadók tevékenységi körének 
bővítését, illetve egy országos fejlesztési projektet, amely a fiatalok számára létesít 
utógondozással egybekötött lakhatást. 

A program elindításakor a hajléktalan emberek harmada (2500 fő) volt tartósan hajléktalan, és 
2000-en éltek a Helsinki régióban.  

Fő csoportok a tartós hajléktalanokon belül, ami a támogatási igény nagyságát is 
meghatározta: 

- pszichikai és toxikológiai problémákkal küzdő férfiak és nők 
- különböző betegségekből eredő viselkedési zavarokkal küzdők 
- szerhasználó fiatalok és frissen szabadult elítéltek, illetve más, feltételesen szabadlábra 

helyezett személyek 
„A program a ’housing first’-elv alapján épül fel. A szociális és egészségügyi problémák 
megoldása nem szabható a lakhatás megszervezésének feltételéül: éppen ellenkezőleg, a 
szállás egy követelmény, amely azután lehetőséget ad az addig hajléktalan emberek többi 
problémájának megoldására. A lakóhely léte lehetővé teszi az életvezetési képességek 
megerősödését, és elősegíti a tervszerű cselekvést.”6 

A finn ’elsőként lakhatás’-modell fő elemei:  
- biztos és állandó lakhely bérleti szerződéssel;  
- a hagyományos menhelyek használatának visszaszorítása, és a menhelyek átalakítása 

utógondozással egybekötött, bérelhető lakóegységekké;  
- kilakoltatás megelőzése lakhatási tanácsadási szolgáltatás és anyagi támogatás révén;  
- egyéni rehabilitációs és szolgáltatási tervek készítése;  
- segítségnyújtás és útmutatás az általános népjóléti és közegészségügyi szolgáltatások 

igénybevételéhez;  
- polgári tevékenység: partneri támogatás és közösségépítés  

 
A program megvalósítása a kormányhivatalok és a hajléktalansággal küzdő 10 legnagyobb 
finn város által elfogadott szándéknyilatkozatokra támaszkodott. 

A kormány és az önkormányzatok közösen finanszírozták a programot. A kormány 80 millió 
eurót különített el a program számára strukturális beruházás formájában, és 10,3 millió eurót a 
programban résztvevő munkatársak bérezésére. A Finn Nyerőgép Szövetség (RAY) pedig 
további 18 millió eurót különített el pénzügyi támogatás céljára. 
                                                           
6  Juha Kaakinen, „A tartós hajléktalanság csökkentése Finnországban” fordítási munka Készítette: Nagy 
Orsolya   (TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001) kiemelt program 
 



 

A PAAVO I programban (A tartósan utcán élők számának felére csökkentése /2008-
2011/) indikátorként az újonnan létrehozott (épített, felújított) lakások számát használták. A 
program számszerűsíthető eredményei teljesültek több mint 1600 új lakás készült el a 
program időtartama alatt, azonban ez nem járt a tartósan hajléktalanok számának felére 
csökkenésével. 

A program keretében létrehozott lakások egy része elszórtan helyezkedik el, egy része 
azonban közös lakótömbben, ezeket hívják támogatott lakó tömböknek (supported housing 
unit). A legnagyobb ilyen lakótömbben 125 különálló apartman található, egyedülálló tartósan 
hajléktalan emberek számára (Itt töltöttem a gyakorlatom nagy részét /Aurora House/). Ezek a 
lakótömbök lehetőséget adnak intenzív támogatásra azoknak a hajléktalan embereknek, akik 
súlyos egészségi, illetve mentális problémákkal küzdenek. A korábban hajléktalan szállóként 
működő emeletes házakat valamennyit bezárták és átalakították. 2008-ban 600 ágy volt 
hajléktalanok számára, ez a szám 2012-ben 200 alá csökkent, az az álláspontjuk, hogy a 
szállók nem képesek a privát élettér biztosítására, ami nélkül viszont nem lehetséges a 
rehabilitáció. A program kertében létrehozott új lakótömbökben a program időtartama alatt 
200 fő új támogató munkatársat alkalmaznak. 

Az ARA (The Housing Finance and Development Centre of Finland) legfrissebb adatai 
szerint 2012.év végén Finnországban 450 hajléktalan családot és 7,850 egyedülálló 
hajléktalan embert tartottak nyílván. Az egyedülálló hajléktalan emberek száma 300 fővel nőtt 
az előző évihez képest (3.7%), ez a növekedés Helsinkiben 700 fő volt, tehát az ország más 
területein 400 fős csökkenés volt tapasztalható. 

  

 



A Finnországban élő hajléktalanok több, mint a fele Helsinkiben él, 2012. novemberében 
4100 egyedülálló hajléktalan és 300 hajléktalan család élt a fővárosban. Az egyedülálló 
hajléktalanok aránya 20%-kal, a hajléktalan családoké 35%-kal nőtt az elmúlt évhez képest. 
Minden 4. hajléktalan 25 éven aluli. 

2012. év végén a nyilvántartott hajléktalanok több, mint a harmada volt tartósan hajléktalan 
(long-term homeless) 2630 fő, közülük 1450 fő élt Helsinkiben. Ez a szám 175 fővel 
emelkedett az előző évhez képest, a 2008-as számhoz képest 100 fővel csökkent. 

 

 

PAAVO II: A tartós hajléktalanság megszűntetése (2012-2015) 

A kormányzati szinten támogatott program megvalósítására évente 110 millió euro áll 
rendelkezésre.  Fontos új beavatkozási terület a hajléktalanság megelőzése és a fiatalok 
társadalmi kirekesztődésének megelőzése.  

Amir ől keveset beszélnek, de annál komolyabb problémát, új kihívásokat jelent 

Az egyedülálló hajléktalan bevándorlók száma 2011-ben 1000 fő volt, ez a szám 2012-re 
1500 főre emelkedett. Ma Finnországban a hajléktalan családok közel fele bevándorló. 
Többnyire bulgár és román családok, legalább ¾-ük roma származású. 

 

 

 

 



A fogadó intézmény bemutatása7 

 

A Helsinki Diakonissza Intézet egy közhasznú 
alapítvány. Támogatóival együtt, az Intézet egy 
szociális vállalkozási csoportot alkot, amely 
szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, 
valamint oktatási szolgáltatásokat nyújt. 

Az intézmény kb.1600 embert alkalmaz, éves 
bevétele 140 millió euró körül mozog. A 
kialakításra kerülő szolgáltatások, csakúgy, 
mint a tréningek és képzések, amiket az 
alapítvány ajánl, a speciális szükségletű 

csoportok igényeire reagálnak. A működés és a munkamódszerek fejlesztése csakúgy, mint 
azok tesztelése, többnyire projektekben és a diakóniai központú képzésben valósul meg. 

Fő szolgáltatási területek: 

1) Lakhatási programok 

Filozófiájuk:„A lakhatás olyan alapjog, amit nem kell kiérdemelni” 

Tevékenységük legfontosabb elemét a hosszú távú hajléktalanság csökkentését szolgáló 
programok működtetése jelenti. 

Lakhatási szolgáltatásaik az emberi méltóság tiszteletben tartásán alapulnak. Az „elsőként 
lakhatás” módszerét/alapelveit alkalmazva dolgoznak, ahol a lakhatásra olyan alapvető 
jogként tekintenek, amit nem kell kiérdemelni. Hiszik, hogy a lakhatás megteremtése a 
rehabilitáció alapja. „Ez az oka, amiért mi nem várjuk el a lakóinktól, hogy változtassanak 
életmódjukon, ahogy azt sem várjuk el, hogy legyenek teljesen szermentesek azért, hogy 
bekerülhessenek egy lakásba.” 

2) Szerhasználókkal folytatott munka 

Éjjel-nappali tanácsadást és ellátást biztosítanak a kábítószer-használók minden 
korosztályának és családjaiknak egész Finnországban. Azonban a gyakorlati tevékenységet 
elsősorban a Helsinki régióban végzik. 

A kutatás és a nemzetközi együttműködés is lényeges részét képezik tevékenységüknek. 

 

 

                                                           
7 https://www.hdl.fi/en/ 



3. Development services/Fejlesztési szolgáltatások 

Filozófia: „Mi bátran alkotunk valami újat. Szolgáltatásainkat a közösség azon tagjai 
számára fejlesztjük, akik ilyen vagy olyan okból, rosszabb helyzetben találják magukat, mint a 
többiek.” 

A Diakonissza Intézet stratégiai fókusz területeket hangsúlyoz projektjeiben. Jelenleg a 
legfontosabb beavatkozási területeik: a társadalmi kirekesztés megelőzése a gyermekek és az 
ifjúság körében, a méltóságteljes öregkor és állampolgári aktivitás. 

4. Education services/Képzési szolgáltatások 

Az oktatási, képzési tevékenység az intézet alapításával egyidős (1867). 

Helsinki Diakonia College 

Az intézmény olyan hozzáértő szakembereket képez, akik elkötelezettek arra, hogy segítsék 
és szolgálják az embertársaikat. A végzett diákok a szociális és egészségügyi szektorban, a 
turizmus, a vendéglátás területén, illetve a pénzügyi szektorban dolgoznak. 

Diaconia University of Applied Sciences/ Diakónia Alkalmazott Tudományok Egyeteme 

Az egyetem kiváló minőségű, innovatív képzési programokat működtet. Képzési irányok: 
diakónia, ápoló, jelnyelvi tolmácsolás, community interpreting /közösségi közvetítés?/, 
szociális munka, ifjúsági munka. Az egyetemnek 3000 diákja van. 

5. Children and Families services/ gyermekekkel és családokkal végzett munka 

A családokkal végzett munka során arra összpontosítanak, hogy olyan támogatást nyújtsanak, 
amely hozzásegíti a családokat ahhoz, hogy saját erőforrásaikat mozgósítsák és új megküzdési 
stratégiákat dolgozzanak ki. 

6. Day activities/ Nappali szolgáltatások 
A nappali szolgáltatások tevékenységükben az alacsony küszöb elvét követik, könnyű 
hozzáférést biztosítanak minden rászorulónak. 

 

Gyakorlatomat a Helsikni Diakóniai Intézet lakhatási programokat megvalósító 
részlegében töltöm. 

Tevékenységük legfontosabb elemét a hosszú távú hajléktalanság csökkentését szolgáló 
programok működtetése jelenti. 

Lakhatási szolgáltatásaik az emberi méltóság tiszteletben tartásán alapulnak. Az „elsőként 
lakhatás” módszerét/alapelveit alkalmazva dolgoznak, ahol a lakhatásra olyan alapvető 
jogként tekintenek, amit nem kell kiérdemelni. Hiszik, hogy a lakhatás megteremtése a 
rehabilitáció alapja. „Ez az oka, amiért mi nem várjuk el a lakóinktól, hogy változtassanak 
életmódjukon, ahogy azt sem várjuk el, hogy legyenek teljesen szermentesek azért, hogy 
bekerülhessenek egy lakásba.” 



 

Aurora-house 

Gyakorlatom legnagyobb részét az Aurora house-ban 
töltöttem, ami egy 8 emelet épület, korábban szállodaként 
működött. Az épületben összesen 125 apartman található, ahol 
szintenként különböző állapotú, korábban tartósan 
hajléktalanként élő egyedülálló lakik. Az épület alagsorában 
mosoda, uszoda és természetesen szauna található. Szintenként 
közösségi tér és étkező áll a lakók rendelkezésére.  

Valamennyi lakó határozatlan idejű lakásbérleti szerződéssel 
rendelkezik (ugyan olyannal, mint bárki más, aki Helsinkiben 
bérelt lakásban lakik), életük végégig maradhatnak az 
apartmanjukban. A szerhasználat és az alkoholfogyasztás a 

közösségi helyiségekben nem megengedet, de a saját lakásában mindenki azt csinál, amit 
akar. A lakók az épületben szabadon mozoghatnak, azonban a látogatóknak csengetniük kell 
és a személyzet engedi be őket. Az épület folyosói és közösségi terei be vannak kamerázva, 
minden apartmanban vészcsengő van felszerelve. Az épületben a személyzet (így én is) 
szabadon mozoghat, azonban az irodát pánik-gomb nélkül elhagyni nem lehet. 

Az épületben élő emberek többsége a legrosszabb állapotú, tartós hajléktalanok közé tartozik. 
Többségüknek nem ez az első támogatott lakhatása, ők azok, akik nem képesek a klasszikus 
(scattered housing) housing first lakhatásban élni, elhelyezésük úgynevezett hosing-unit 
típusú lakásokban biztosítható. 

Supported housing (1-3. emelet) 

A támogatott lakhatásban a lakók csaknem teljesen függetlenül gondoskodhatnak 
önmagukról, szervezhetik saját életüket. A cél a tartós lakhatás biztosítása, a bérlők 
biztonságának garantálása, a lakók támogatása a mindennapi életükben. Ők viszonylag jobb 
egészségi állapotban vannak, többnyire súlyos alkoholproblémákkal küzdenek. 

Intensive supported housing (6-8. emelet) 

Az intenzív támogatott lakhatásban élők nem képesek 
arra, hogy az életük minden területét önállóan irányítsák, 
szükségük van arra, hogy a mindennapi életükhöz 
segítséget kapjanak. 

A 6. emeleten élők csaknem valamennyien HÍV 
fertőzöttek, sok közöttük, aki emellett Hepatitis B. illetve 

C fertőzésben is szenved. Többségük a hosszan tartó drogfogyasztás miatt mentálisan és 
fizikailag is rendkívül leépült állapotban van. Egy részük a mai napig rendszeres 
droghasználó, emellett többségüknek súlyos alkoholproblémái vannak. Ezen a szinten 
található a személyzet irodája (6-8. emelet), a szakmai team állandó tagjai: szociális munkás, 
ápoló, szociális gondozó.  



Esetükben a legfontosabb feladat az egészségi és mentális állapot szinten tartásának 
biztosítása. Reggelijük és ebédjük a központi konyháról biztosított, vacsorájukról 
önmaguknak kell gondoskodniuk. A gyógyszerek az intézmény térítésmenetesen biztosítja, a 
tűcsere programot egy másik intézménnyel együttműködve biztosítják. Az apartmanon belül 
többnyire önellátóak, de vannak olyanok is, aki fizikai, illetve mentális állapotuk miatt ápoló 
segítségre, illetve irányításra szorulnak.  Gyakorlatom alatt legtöbb időt ezen a szinten 
töltöttem. Próbáltam segíteni a napi feladatok ellátásában, részt vettem közösségi 
rendezvényeken. Ezen a szinten egy olyan lakó van (43 éves férfi), aki beszél angolul, vele 
több alkalommal is beszélgettem. Először csak általánosságokról beszélgettünk, később már 
arról is sokat mesélt mi történt vele, hogyan lehet az utcán 8 évet túlélni. 

 A 7-8.emeleten valamivel jobb állapotú, de megítélésem szerint olyan maradandó 
egészségkárosodásban szenvedő (többnyire mentális) emberek élnek, akik valamennyien 
súlyos alkohol (7. emelet), illet drog (8. emelet) problémákkal küzdenek. 

Sheltered housing (4-5. emelet) 

Többnyire idős, fizikailag és szellemileg leépült hajléktalan emberek laknak ezen a két 
szinten, összesen 38 fő. A szakmai team létszáma 18 fő (szociális munkás, nővér, szociális 
gondozó). Részükre teljes ellátást biztosítanak, a mindennapi életben folyamatos támogatásra, 
segítsége szorulnak. A gondozáson, egészségügyi ellátáson van a hangsúly. Ez a helyen olyan 
állapotú emberek élnek, akik nálunk Hajléktalanok Otthonban kerülnek elhelyezésre. 

A team vezetőjének elmondása szerint egy lakó ellátásának (lakbér, teljes ellátás, személyzet 
bérköltsége) költsége 3000 euro havonta. Az átlagos jövedelmük (néhányuknak öregségi 
nyugdíj, többnyire azonban a mindenki számára garantált alapnyugdíj, lakhatási és egyéb 
támogatások) 1000-1200 euro, ebből 254 euro a zsebpénz, a többit az ellátásukért fizetik, a 
fennmaradó, többnyire 2000 euro feletti összeget a város fizeti az intézménynek. 

 

Cecilia House 

Gyakorlatilag az Aurora House egy szárnyaként működik, a két épületrészt egy belső folyosó 
köti össze, a lakók azonban külön bejáraton közlekednek. Az épületben 28 apartman található, 
ahol jelenleg 27 nő és egy férfi él. Supported House-ként működik, ami a gyakorlatban azt 
jelenti, hogy a földszinti irodában 24 órában nővér, illetve szociális gondozó dolgozik. A 
lakók többsége az apartmanon belül önellátó, de néhányan a takarításhoz, tisztálkodáshoz, 
illetve egyéb dolgaik intézéséhez segítséget kérnek. Csaknem valamennyi lakó súlyos alkohol 
problémával küzd, jelentős arányuk pszichiátriai megbetegedésben is szenved (többnyire 
alkoholos eredetű). 

Ebben a házban volt lehetőségem több lakót az otthonában is meglátogatni, illetve egy lakóval 
több alkalommal is beszélgetni. 

 

 

 



 

Hirundo 

Egy napot töltöttem ebben a nappali 
intézményben, amit szintén a HDI tart 
fenn. Az intézmény EU-s bevándorlóknak 
nyújt alapszolgáltatásokat. Az 
igénybevevők többnyire románok és 
bolgárok, 90%-uk roma származású. Az 
intézményben 3 szociális munkás dolgozik, 
valamint 2 fő kisegítő személyzet 
félállásban. A szociális munkások románul, 
illetve bolgárul is beszélnek. A 
szolgáltatások igénybevétele ingyenes, 
lehetőséget biztosítanak tisztálkodásra, 
mosásra, főzésre, internet használatra, 

pihenésre. Ami azonban a legfontosabb az információnyújtás, hivatalos ügyek intézéséhez 
való segítségnyújtás. A finn nyelvet nem beszélik, így a hatósági ügyintézés lehetetlen 
számukra a szociális munkások segítsége nélkül. 

Hetente egy alkalommal önkéntes orvos is rendel az intézményben. 

 

A szociális munkások elmondása szerint egy 
időszakban átlagosan 800 fő van a városban. 
Többségük szelektív hulladékgyűjtésből, 
üvegvisszaváltásból, koldulásból él. Nagy részük 
nem az egész évet tölti az országban, télre 
jelentős részük hazamegy. Többnyire autóval 
érkeznek az országba és éjszakáikat az autóban 
töltik. Folyamatosan más-más helyen próbálnak 
ingyenes parkolót találni. 

Komoly problémát jelent esetükben, hogy többségük nem biztosított, így szociális, illetve 
egészségügy ellátásra sem jogos (csak sürgősségi ellátásra). Finnországban több ellátás, 
támogatási forma is gyakorlatilag alanyi jogon jár, ennek feltétele azonban a biztosítotti 
jogviszony, ami alanyi jogú, ha valaki fiin állampolgár. Ha valaki más EU-s országból 
érkezik, akkor lesz jogosult valamennyi szociális és egészségügyi ellátásra, ha legalább két 
évre szóló munkaszerződése, illetve lakcíme van. Néhány ellátásra rövidebb idejű 
munkaszerződéssel (4 hónap) is jogosulttá válik valaki.  

A központban dolgozó szociális munkásokkal az esti órákban arra is volt lehetőségem, hogy 
terepre menjek. Ha információt kapnak arról, hogy új emberek érkeztek felkeresik őket, 
illetve a többiektől próbálnak információt szerezni róluk. Legtöbben a város központjában 
lévő vasútállomás körül koldulnak, kukáznak. 

 

 

 



A finn hajléktalanügy stratégia egyik fontos eleme volt a hajléktalan szállók bezárása, illetve 
átalakítása önálló lakóegységekre. Ennek ellenére kíváncsi voltam, hogy néz ki egy klasszikus 
éjjeli menedékhely a városban, amiből már csak néhány maradt. 

 

Egy szabad délután felkerestem a Hietaniemenkatu Service 
Centre-t, amit a város tart fenn és éjjeli menedékhelyet, 
átmeneti szállást, illetve nappali melegedőt működetnek egy 
épületben, amit 2008-ban újítottak fel. Időpontot szerettem 
volna velük egyeztetni, hogy megnézhessem az intézményt, 
azonban olyan szerencsém volt, hogy az első szociális 
munkás, akivel találkoztam azonnal a segítségemre volt és 
bemutatta az intézményt. 

 Az igénybevétel feltétele: Helsinki lakcím. Az éjjeli 
menedékhelyen külön férfi és nő lakóegység van, összesen 
kb. 40 fő elhelyezésére van lehetőség. A férfi részlegen egy 
csupaszabb (csempézett falak, matracok) úgynevezett „wet”  
szoba van és egy komfortosabb „dry”  szoba. A szolgáltatásai 
a magyar éjjeli menedékhelyével azonosak (kivéve persze, 

hogy még itt is van szauna!!). A nappali melegedőben kb. naponta 100 adag meleg ebédet 
biztosítanak. Az átmeneti szállás 28 férőhelyen, minden lakónak külön szobája van. Térítési 
díjat kell fizetni, a bérleti szerződés itt határozott idejű. 

 

 

               

wet shelter      dry shelter 

 

 

 

 

 

 



 

Önkéntes munka a HURSTI-ban 

Az egyesülettel egy a Cecilia House-ban lakó 
hajléktalan nő révén kerültem kapcsolatban, akit 
egyik nap elkísértem. Ő is és még sokan a HDI 
lakói közül rendszeresen járnak ide ingyen 
élelmiszerért. 

Egyesületet 1960-as években egy híres finn 
társadalmi aktivista Veikko Hursti alapította. 
Célja, hogy élelmiszer és ruha adományokat 
biztosítson rászorulóknak. Az alapító halála után 
az egyesület működtetését fia Heikki Hursti és 
unokája vette át. Mindkettőjükkel személyes is 

tudtam találkozni. Hetente két alkalommal élelmiszert osztanak, alkalmanként 2000-3000 
főnek. (Már reggel hosszú sor kígyózik az egyesület épülete előtt.) Gyakorlatilag valamennyi 
Helsinkiben működő élelmiszerlánccal kapcsolatban állnak, onnét szállítják az élelmiszereket. 
Három főállású munkatársuk van, emellett alkalmanként kb. 20 önkéntes segít a beérkező 
élelmiszerek szortírozásában, csomagolásában, szétosztásában. Az élelmiszerek között 
minden megtalálható (kenyér, péksütemény, hús, felvágott, zöldség, gyümölcs). Gyakorlatilag 
bárki kaphat az érkező adományokból, időnként ellenőrzik, hogy KELA kártyája van-e az 
illetőnek (KELA állapít meg és folyósít minden nem biztosítási alapú pénzben ellátást, 
támogatást). 

Gyakorlatom alatt minden péntek reggel 8 órára mentem, hogy én is, mint a többi önkéntes 
segítsek az előkészítő munkálatokban és az élelmiszerosztásban. Heikki Hursti és a lánya 
mindig ott voltak, ők koordinálták a munkát és a szünetben (9,30) az önkénteseket kávézni, 
illetve reggelizni hívták. Úgy gondolom, az ő személyes jelenlétük teszi ezt a helyet olyanná, 
amilyen. 

A heti rendszerességgel történő élelmiszerosztás mellett közösségi akciókat is szerveznek, 
például karácsonyi ünnepség a Töölö Sportcsarnokban, szabadtéri koncertek, ”ingyen 
konyha” a Hakaniemi téren  a finn függetlenség napján (december 6.). 

 

Czitizen Arena 

Ez a nappali intézmény a Diaikóniai Intézet központi telephelyén található, ahol a legtöbb 
„unit” típusú „housing first” apartman is. Pontos számot nem tudok, de 4-5 lakótömbben, 
tömbönként kb. 80-120 lakás található. A nappali intézmény szolgáltatásait elsősorban az 
ezekben lakó embereknek nyújtják, de nyitott intézmény, bárki a környék lakói közül is 
látogathatja a programokat. Az intézményben egy szociális munkás és 2 programszervező 
dolgozik.  

A nappali központban nem végeznek esetkezelés, ügyintézés jellegű munkát, fő célja, hogy a 
szabadidő hasznos eltöltéséhez segítséget nyújtson. Heti programtervvel dolgoznak, amelyet 
valamennyi, a Diakóniai Intézet által fenntartott szolgáltatónak rendszeresen megküldenek. A 



központ naponta 9-15 óra között van nyitva, de havi rendszerességgel szerveznek esti 
programokat is (pl. karaokee est). Naponta átlagosan 40-50 fő fordul meg az intézményben. 

Ottlétem alatt részt vettem papírmasé maszk készítésben, illetve két alkalommal 
bekapcsolódhattam a heti rendszerességgel működő „recycling workshop”-ba. A 
foglalkozásokat egy „külsős” képzőművész tartja és amellett, hogy különböző tárgyak 
elkészítési technikáját megtanítja a résztvevőknek az újrahasznosítás fontosságáról, 
lehetőségeiről beszél (képekkel illusztrálva). Ezeken a foglalkozásokon az alkotáson, az 
együttléteken van a hangsúly, nem fontos, hogy amúgy ki milyen életet él, hogy működik a 
mindennapokban. 

Számomra nagyon pozitív élmény volt, hogy az ügyfeleket mennyire egyenrangú félként 
kezelik ezeken a programokon. Többször is találkoztam olyan ügyféllel, akit már korábbról 
ismertem az Aurora House-ból és itt sokkal felszabadultabbnak, nyitottnak láttam, mint az 
intézményben ahonnét jött.  

Kaalo 

Szintén a Diakónia Intézet központi telephelyén működő nappali intézmény. Az országban az 
egyetlen olyan hely, ahol kimondottan roma ügyfeleknek nyújtanak szolgáltatásokat (finn 
romáknak). Itt is szerveznek kulturális, szabadidős programokat, de itt  hangsúlyos szerepet 
kap a szociális munka is. Fontos érdekképviseletei szerepet látnak el, emellett segítséget 
nyújtanak szociális és egyéb ügyintézésben. Különböző integrációs programokat, tréningeket 
működtetnek. 

 

Kuninkaankallio, Espoo 

 

A Helsinki Diakoniai Intézet fenntartásában 
működő „unit” típusú elsőként lakhatást 
biztosító intézmény Espooban. Két 
lakótömbben összesen 108 apartman található, 
ahol jelenleg 110 fő, korábban Espooban 
tartósan utcán élő ügyfél lakik. Működési 
filozófiájában teljesen megegyezik az Aurora 
House-val, van azonban két szint, ahol speciális 
szolgáltatásokat nyújtanak. Itt olyan, többnyire 
idősebb emberek élnek, akik komoly 

memóriazavarban, demenciában szenvednek, többségük folyamatos gondoskodásra szorul. A 
folyosó zárt, onnét kimenni csak felügyelettel lehet, de a szinten belül szabadon mozoghatnak 
a lakók. Folyamatos egészségügyi ellátás biztosított, de az apartmanokon belül próbálják 
amilyen szinten csak lehetséges meghagyni a lakók függetlenségét, privát szféráját. A 
tájékozódást különböző eszközökkel segítik pl. minden apartman ajtaján a név mellett nagy 
színes kép található, a különböző funkciójú helyiségek eltérő, élénk színűre festették. 



Az épület többi szintjén, illetve a másik tömbben  „supported housing” típusú apartmanok 
találhatók. A munkatársak elmondása szerint az átlagéletkor alacsonyabb, mint Helsinkiben és 
valószínűleg ebből adódón a droghasználat gyakoribb probléma a lakók között, mint az 
alkoholfüggőség.  Amellett, hogy a magánszféráját mindenkinek tiszteletben tartják itt is 
fontos szerepet kapnak a közösségi programok, a különböző fórumok. 

 

Substance Abuse Work (Munkkisaarenkatu 16.) 

Az Aurora House-ban töltött gyakorlatom során sok 
kétség merült fel bennem azzal kapcsolatban, hogy 
valójában ezek a szolgáltatások „Housing first” típusú 
programok-e. A klasszikus housing first-tel szemben, itt 
nem különálló, a város különböző pontjain található 
lakásokban élnek az ügyfelek, hanem úgynevezett unit-
okban. Az idő múlásával kezdtem megérteni, hogy a 
Finnországban tartósan utcán marad hajléktalan emberek 
(akik a korábban megvalósított programokon is kívül 
maradtak) többsége olyan maradandó fizikai, illetve 
mentális egészségkárosodásban szenved, hogy esetükben 
tartós megoldást (most is úgy gondolom, hogy inkább 
kezelést, mintsem megszűntetést) ez a típusú ellátás 

jelenthet. Azt fontos hangsúlyozni, hogy a lakhatási szolgáltatás (határozatlan idejű 
lakásbérleti szerződésen alapuló, ugyan olyan jogosultságokkal, mint bárki más, aki az 
országban bérlakásban lakik) teljesen elkülönül az egyéb szolgáltatásoktól és az a filozófia, 
miszerint: „A lakáshoz való jog olyan alapjog, amit nem kell kiérdemelni ” maximálisan 
érvényesül ezekben a unitokban. Korábban már írtam, hogy az Aurora House-ban az egyes 
szinteken különböző állapotú lakók élnek, így pl. a 6. emeleten valamennyi lakó HÍV pozitív, 
többségük jelenleg is aktív szerhasználó. A 7-8. szint lakói között is jelentős arányban vannak 
intravénás droghasználók. 

 Gyakran hallottam a lakóktól, hogy mennek a „Munkkisariba”, megtudtam, hogy a HÍV 
pozitív, illetve Hepatitis fertőzött lakók részére tűcsere program működik az intézményben. 
Ekkor kértem Pirjot (ő koordinálta a feladataimat), hogy amennyiben lehetséges szeretném 
meglátogatni azt az intézményt, ahova a lakók járnak. 

A központ egy hat emeletes épületben működő nappali intézmény, ahol a különböző szinteken 
eltérő szolgáltatásokat nyújtanak. A nap nagy részét én a 3. emeleten töltöttem, de az épület 
többi szintjén is végigvezettek, bemutatták a szolgáltatásokat. 

Az intézmény szerhasználati szolgáltatásokat nyújt éjjel-nappali tanácsadás (24 órában 
elérhető ingyenes krízisvonal), a hét valamennyi napján a város különböző pontjain (heti 
azonos menetrend szerint) mobil egységén keresztül, illetve hétköznapokon a nappali 
intézményben. 



Legfontosabb szolgáltatások a nappali intézményben: 

- anyag elvonási kezelés  
- rehabilitációs kábítószer kezelés 
- ópioid terápia (elsősorban fenntartó methadon kezelés) 
- egészségügyi tanácsadás (orvosi rendelés, illetve folyamatos ápoló jelenlét, 

laboratórium) 
- speciális szolgáltatások HIV pozitív droghasználók (ingyenes tűcsere, HÍV gyógyszer, 

óvszer) 
- hetente két alkalommal az Auróra kórház orvosa és szociális munkása biztosít 

rendelést, illetve tanácsadást (ebben a kórházban biztosítják szükség esetén a 
detoxikálást, elvonást, illetve a HÍV, valamint Hepatitis fertőzöttek, AIDS betegek 
kórházi kezelését) 

Egyéb szolgáltatások: 

- ingyenes reggeli, ebéd 
- közösségi helyiség TV-vel, folyóiratokkal, számítógép/internet használati lehetőség 
- lakószobák (napközbeni alvásra, pihenésre biztosít lehetőséget ) 

Speciális szolgáltatások szintenként: 

1. emelet: nappali intézmény azoknak az aktív droghasználóknak, akik nem motiváltak a 
változtatásra. Legfontosabb célja az ártalomcsökkentés, illetve az alapvető fizikai 
szükségletek kielégítése. Működik tűcsere, metadon kezelés, orvosi ellátás. Mindezek 
mellett közösségi programok és étkezés biztosított a szinten. Azok az igénybevevők, 
akik súlyosan megsértetik az intézmény működésének szabályait egy ideig nem 
használhatják a közösségi tereket, de a szükségeses gyógyszereiket, metadon kezelést, 
illetve a tűcserét számukra is biztosítják. 

2. emelet: ezen a szinten egyéni és csoportos terápiás programok működnek azoknak az 
ügyfeleknek, aki motiváltak a változtatásra. A kezelésre, terápiára szerződést kötnek 
és párhuzamosan biztosított a gyógyszeres kezelés az egyéni, illetve csoportos terápia. 

3. emelet: szolgáltatásai az 1. emeletével azonosak, azzal a különbséggel, hogy itt 
valamennyi ügyfél HÍV pozitív. Az intézménnyel általában az Auróra kórházon, 
illetve a mobil egységen keresztül kerülnek kapcsolatban. Itt különösen fontos a 
bizalmi kapcsolat kialakítása az ügyfelekkel, annak érdekében, hogy hajlandóak és 
motiváltak legyenek arra, hogy a HÍV gyógyszereiket folyamatosan beszedjék, illetve 
együttműködjenek az orvossal. Átlagosan kb. 50-60 fő fordul meg az intézményben, 
közülük kb. 30 fő áll metadon kezelés alatt. 

A metadon kezelés célja és folyamata: 

„A helyettesítő kezelés célja egy adott szer fogyasztásának megszüntetése/csökkentése, főként, 
ha a szer illegális, vagy egy adott fogyasztási mód ártalmainak, így az egészségre ható 
ártalmak (pl. a közös fecskendő-használatból eredő HIV, HCV fertőzés) és a szociális 
következmények, kriminalizáció csökkentése. A helyettesítő kezelést sokszor kíséri egyéb, pl. 
pszichoszociális kezelés. 



A szubsztitúciós kezelés során a fogyasztott kábítószer (pl. opiátok) agonistáját (pl. metadont), 
vagy részleges agonistáját (pl. buprenorfin) alkalmazzák a függőség kezelésére orvosi 
felügyelet alatt. Helyettesítő szereket rövid detoxikációs vagy hosszú távú fenntartó kezelés 
részeként írhatnak fel. A rövid távú kezelés pár héttől több hónapig is tarthat, a hosszú távú 
kezelés határozatlan ideig, akár a kliens élete végéig is.” 

http://www.kk.pte.hu/servlet/download?type=file&id=380 

A szociális munkások és az ápolók elmondása szerint a kezelésben résztvevők többsége 
hosszú ideje, gyakran több évtizede heroin függő. A kezelés legfontosabb célja az 
ártalomcsökkentés, az intravénás szerhasználat mértékének a csökkentése, az egészségi 
állapot romlásának megakadályozása. 

A kezelés menete: 

A methadon mennyiségét az orvos határozza meg (35mg-tól, de volt néhány olyan ügyfél is, 
akinek a napi adagja 300 mg felett volt). A folyósról nyílik egy ajtó, amelyen keresztül egy 
kb. 3 négyzetméteres helyiségbe lép az ügyfél, a helyiség szemközti falán egy üvegablak, pult 
található. Ennek a pultnak a másik oldalán van a nővérszoba, ahol egyszerre legalább két 
nővérnek kell lennie, itt mérik ki a szükséges metadon adagot, illetve előre elkészített 
tasakokban névre szólóan adagolják az egyéb gyógyszereket. A methadon bevétele előtt 
szondát kell fújni, alkoholos állapotban nem adják ki, illetve ellenőrzik azt is, hogy a 
gyógyszereket, illetve a metadon a helyiségben lenyelje a kezelésben résztvevő. 

4. emelet: Ezen a szinten találhatók a különböző laboratóriumok, illetve itt rendel az 
infektológus szakorvos. A szolgáltatások ingyenesek, bejelentkezni az 1., illetve 3. 
emelet ügyfélpultjánál lehet. 

5-6. Rehabilitációs programok, csoportterápiák működnek ezen a két szinte. 
 
 
A mobil egység szolgáltatásait: 

- tűcsere 
- ingyenes óvszer, kötszer, fertőtlenítő szer biztosítása 
- sebellátás 
- HÍV / Hepatitis teszt ambuláns elvégzése 

 

 

Stoori&Sali 
 

Szintén a Helsinki Diakióniai Intézet fenntartásában 
működő nappali intézmény Helsinki keleti 
városrészében (Itkakeskus)  hajléktalan, illetve a 
környéken élő egyéb hátrányos helyzetű emberek 
számára. Működésében, szolgáltatásaiban talán ez 
hasonlít leginkább egy klasszikus nappali melegedőre, 
azzal a különbséggel, hogy itt nagyobb hangsúlyt 
helyeznek a közösségi programokra.  
 
A naponta megforduló ügyfelek száma 150 fő körül 



mozog, alacsony küszöbű intézmény, bárki igénybe veheti a szolgáltatásokat, a szermentesség 
sem feltétel. Az igénybevevők 30-40%-a drogfüggő, itt működik tűcsere, illetve van egy 
nővérszoba, ahol elsősorban sebellátás, a tűhasználatból eredő fertőzések kezelése történik. 
 
Reggelit, illetve ebédet itt is biztosítanak, azonban itt ezért fizetni kell (szinbólikus összeget 
0,5-1 euró) , ezen kívül ingyen hajvágási lehetőség, mosoda, zuhanyzó és egy pihenő szoba (5 
ággyal) áll az ügyfelek rendelkezésére. 
 
 
Sali: Egy speciális szoba csak női ügyfelek részére. A helyiségben található egy olyan sarok, 
ahol kanapó, kényelmes fotelek kerülhet elhelyezésre. Itt lehetőség van kényelmes, nyugodt 
körülmények között kávézni, újságot olvasni, elfeledkezve a problémákról csajos 
beszélgetéseket tartani. A helyiség másik részében található egy pipere asztal nagy tükörrel, 
kozmetikai szerekkel, körömlakkokkal stb. A hely kialakításának ötletét az adta, hogy az itt 
dolgozó szociális munkások úgy gondolták, hogy attól, hogy egy nő hajléktalanná válik, utcán 
él még szüksége van arra, hogy nőnek érezhesse magát. Ennek egyrészt az objektív feltételeit 
biztosítják ebben a helyiségben, másrészt olyan hangulatot próbálnak teremteni a közös 
„csajos” beszélgetések során, hogy legalább egy rövid időre megfeledkezhessenek a 
problémáikról az ide betérők és nőnek érezhessék magukat.  
 
 

            
 
 

 
Sanervakoti 
 
Gyakorlatom utolsó hetét egy olyan „housing 
unit”-ban töltöttem, ahol 79 fő súlyos 
egészségkárosodásban szenvedő korábban 
Helsikiben hajléktalanként élő egyedülálló 
ember él. A lakók 65 év alattiak, többségük agyi 
történés, illetve egyéb súlyos mentális 
megbetegedés miatt folyamatos gondozásra, 
ápolásra szorul. Még a legsúlyosabb állapotban 
lévő lakók részére is próbálnak otthonhoz 
hasonló környezetet biztosítani. Az otthonban 

dolgozó személyzet létszáma 46 fő, akik 24 órás felügyeletet és ellátást biztosítanak a 
lakóknak. 
 



                      
 
 
 
 

A Vailla Vakinaista Asuntoa Ry munkatársainak és Szabó Editnek köszönhetően lehetőségem 
volt betekintést nyerni a Vva ry fenntartásában működő utcai szolgálat működésébe 
betekintést nyernem, valamint egy csodálatos napot tölthettem el VALTIOSAARI szigetén. 

 

Utcai munka 

 

Az utcai szolgálat két főből áll (egyetlen 
Finnországban!), munkaidejük 19-7 óráig tart. 
Működésüket a RAY finanszírozza, akiknek havi 
rendszerességgel beszámolót kell készíteniük az 
elvégzett tevékenyységekről. 

Egy adott időszakban átlagosan 60 fővel állnak 
kapcsolatban, többségüket személyesen ismerik. 
Elmondásuk szerint egyre kevesebb olyan hely van, 
ahol életvitelszerűen élnek utcán emberek. Több 
olyan helyet is felkerestünk, ahol előfordulhatnak 

hajléktalan emberek (nyilvános WC-k, bevásárlóközpont lépcsőháze), de ezen az estén 
senkivel sem találkoztunk. Sajnos a gépjármű meghibásodása miatt a terepmunka hamarabb 
véget ért, mint ahogy arra mi számítottunk.....  

 

VALTIOSAARI 

Egy „rehabilitációs”sziget, ahol csak a szermentesség az elvárás. 

A sziget Helsinki város tulajdonában álla, amelyen egy épület csoportot az alapítvány 
ingyenes használatába adott. A lakóépületeket, a közösségi házat és a szaunát is az ügyfelek 
újították fel. A szigetre a VVA azon ügyfelei mehetnek, akik vállalják a szermentességet. Az 
ott tartózkodás időtartama nincs meghatározva, mint ahogy az sem, hogy mit kell csinálni, 
nincsenek terápiás foglalkozások. Nincs állandó felügyelet, szakképzett személyzet sem a 
szigeten, bár az alapítvány munkatársai rendszeresen meglátogatják az ott tartózkodókat. A 
lakók önellátóak, közösen főznek, látják el a házak körüli teendőket. Ez az a hely, ahol a 
környezet és a nyugalom gyógyít……. 



       

 

Befejezésül: 

 

A legfontosabb dolog, amit a hat hetes gyakorlatom alatt megtanultam az emberi méltóság 
minden körülmények közötti tiszteletben tartása, az ügyfél patnerként kezelése. 

A HDI alapelve, miszerint a lakhatás olyan alapjog, amit nem kell kiérdemelni, nem csak 
szlogen szintjén jelenik meg az intézmény működésében, minden munkatárs tevékenységét ez 
az alapelv vezérli. 

Finnországban az elmúlt évek kormányzati startágiáinak köszönhetően (PAVO-I, PAVO-II) 
sikerült jelentősen csökkenteni a tarósan utcán élők számát. Komoly problémát jelent azonban 
továbbra is azoknak a hajléktalan embereknek az ellátása, akik súlyos mentális problémákkal 
küzdenek, illetve új kihívásként megjelent az EU-s tagállamokból érkező hajléktalan emberek 
ellátásának kérdése. 

 

Elsőként lakhatás-e a finn modell? Gyakorlatom kezdetén komoly dilemmát okozott 
számomra, hogy elsőként lakhatásnak tekintő-e a HDI által többnyire alkalmazott módszer, 
ahol ugynevezett „unit”-okban, lakótömbökben biztostják a hajléktalan emberek lakhatását, 
ellátását. A hetek múlásával egyre érthetőbbé vált számomra, hogy azoknak a tartósan utcán 
élő hajléktalan embereknek, akik súlyos egészségkérosodásban szenvednek (többnyire 
mentális betegségek) nem lehet ennél emberhez méltóbb magoldás. Ezekben a 
lakóegységeben is teljesen elkülönül a lakhatási szolgáltatás (határozatlan idejű bérleti 
szerződés) és a szociális- valamint egészségügyi gondoskodás, mindenkinek megvan a saját, 
intim lakótere, azonban a segítő team is folyamatosan rendelkezésre áll. Mindezek mellett 
természetesen működnek az ugynevezett scattered house-ok is, ahol azok a hajléktalan 
emberek élnek, akik intenzív, „házhoz vitt” szakmai segítséggek képessé tehetők az önálló 
életre…………… 

 

 

 

 


