Az Erasmus+ Off the Streets elnevezésű pályázat keretében 2019 novemberében három
munkatársunk 4 napot töltött el Brno-ban, hogy a cseh hajléktalan ellátást és
partnerszervezetünk, az IQ Servis munkamódszereit tanulmányozza. A szakmai látogatás alatt
Tamasi Judit, a stratégiai csoport munkatársa tolmácsolt és a fotókat is neki köszönhetjük. A
következőkben a szakmai tanulmányútról készült beszámolók olvashatók:

A cseh IQ Roma Servis munkája
Írta: Balázs Istvánné szociális munkás, BMSZKI Gyáli úti Átmeneti Szállás
Brno egy 398 000-es lélekszámú város, ahol a lakások egynegyede -mintegy 29.000 darab -,
önkormányzati kezelésben áll. A helyi önkormányzat célkitűzése, hogy a meglévő
lakásállomány egy részében szociális alapú lakhatási projekteket valósítson meg. Előzetes
felmérések szerint a városban 20 000 ember él mélyszegénységben, a hajléktalanoktól
valamivel jobb helyzetben. A hajléktalan emberek kétharmada roma származású.
A tapasztalatszerzésnek három szegmense kiemelendő az elhangzott ismeretanyag
tekintetében:




Egyedülálló, és párokat bemutató program
Családok lakhatása - Elsőként lakhatás megközelítés
Terepszemle az elhangzottak szerint

Vendéglátóink az IQ Roma Servis - továbbiakban IQRS – munkatársai voltak, akik kérésünkre
néhány mondatban ismertették a szervezetük jogállását. Az IQRS, jogvédő szervezetként
alapvetően a roma etnikum integrációjának elősegítésére jött létre, azonban tevékenysége
mára már jóval túlmutat mindenfajta etnikai, ill. funkcionális meghatározottságokon. 2020. év
végére garanciát vállaltak a családokat érintő hajléktalanság teljes felszámolására. A Cseh
Köztársaságban az állam jellemzően együttműködik a civil szervezetekkel. Amikor a Roma
Service megalakult, az első program a politikai és kapcsolati háló építése volt.
Egyedülállókat és párokat bemutató program: itt az a célkitűzés, hogy 58 embert helyezzenek
lakhatásba. Hét szociális munkás dolgozik a programban, utcás szakemberek segítségét
igénybe véve. Példaként elhangzott egy 25 éve utcán élő férfi esete, aki beteg, és addiktológiai
problémákkal küzdött, de lakáshoz jutott a projekt keretében. A beköltöző nem csupán anyagi
támogatást kapott a szociális munkásoktól: hetenként háromszor találkoztak, a szakemberek
orvoshoz kísérték, együtt főztek, vásároltak.
Jelenleg 65 bérlakást biztosít az önkormányzat, ebből 50 lakást a program kezel, 15 lakást más
célra használnak. A bérlők a rendszeres díjfizetés mellett időkorlát nélkül lakhatnak a
lakásokba, melyekre átlagosan 111 nap a várakozási idő. A komfortos lakások fürdőszobával
és konyhával felszereltek. A beköltözés ünnepi keretek között történik. Az első egy hónap
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általában jelentős stresszel jár, hiszen ezt a hatalmas változást jelent az addig fedél nélkül élő
emberek számára. A szociális munkás támogatása itt kiemelt jelentőséggel bír, mert mint
tudjuk, a pozitív krízis is krízis, és ebben a helyzetben talán még intenzívebb segítség kell, mint
a bajban. Segítő és kliens között erős és bizalmi kapcsolatnak kell kialakulnia. Amikor az
ügyfelek alkalmazkodnak az új körülményekhez, munkát keresnek és kialakul a napi rutinjuk.
Az új lakó beilleszkedik a lakóközösségbe. A lakók rendszerint fenntartással fogadják az új
ügyfeleket, de a közösségi szabályok elfogadása és tiszteletben tartása mellett hamar
elfogadják az új bérlőt.
Brnoban 3000 ember él utcán, és 200 felhívást tesznek közzé, amely a kiválasztási folyamat
része. Nem egyszerű a döntés, 200 felhívásból kell választani a beépített szűrők
figyelembevételével.
Családok Elsőként lakhatást programja: a programnál az alábbi szempontokra fókuszálnak,









a lakhatás emberi jog
választás és ellenőrzés a felhasználók számára
Lakásügyi- és Támogatási Osztály bevonása
fókuszban a helyreállítás
károk enyhítése
aktív részvétel, kényszerítés nélkül
egyéni tervezés
hosszú távú, rugalmas támogatás.

A segítő, támogató munka alapvető fontosságú az egész kiválasztási folyamatnál, és a
későbbiekben is. Az esetkezelés célja az önállóság és a tudatosság előmozdítása, mindez elég
rugalmas és megengedő módon, azonban van néhány- a lakhatás szempontjából alapvető –
szabály, mely betartása mindenki számára kötelező érvényű. A program fontos része, hogy a
kiválasztásra kerülő családok lehetőséget kaphassanak a hosszú távú lakhatásra.
Szempontként szerepel az iskola, orvos, óvoda és a különböző lehetőségek könnyű elérése a
városban. A segítő team mindig figyelembe veszi, hogy ki kivel tud együtt élni: ha rossz a közeg,
igyekeznek kezelni az együttéléssel járó nehézségeket. A szervezetnél fontosnak tartják a
roma családok segítését. A programban maradás feltétele, hogy a családok fizessék a bérleti
díjat és együttműködjenek a szociális munkásokkal. A lakóközösségben sajnos jelen van a
rasszizmus. Ezért is fontos az ott lakók felkészítése, érzékenyítése. Erre kiemelt figyelmet
fordítanak az új családok beköltözése előtt. Az együttműködés élethosszig tart a szervezet és
a lakásba beköltöző családok között.
A segítők egyik legfontosabb feladata az ügyfelek hangulati változásainak azonosítása és
csökkentése. Ennek egyik legjobb módszere az állandó személyes jelenlét és a segítő
beszélgetés. Ha az ügyfélnek nincs különösebb problémája, akkor hetente egy alkalommal,
probléma esetén naponta találkoznak (családon belüli betegség, munkahely elveszítése stb.)
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Ha eltűnik egy ügyfél, próbálnak utána menni, hogy lehetőség szerint bent maradjon a
programban.
A programban részt vevők 50 %-a egyedülálló anya, gyermekeik nevelőszülőktől, vagy
intézetből kerülnek vissza, miután a lakhatás kérdése megoldódott. Érdekesség, hogy az
elmúlt 2 évben összesen 15 gyerek született, 2 családnál. A programban figyelnek a gyerekek
iskolai előrehaladására, és – szükség esetén – felzárkóztatására. A program sikeresnek
mondható, hiszen a családok 80 %-a a lakásban maradt.
Terepszemle: először az IQ Roma Servis épülete kerül bemutatásra. Miközben az egyemeletes
épület helyiségeiben betekintést nyerünk, ismertetik a különböző funkciókat, programokat,
bemutatják a dolgozókat. Az I. emeleten található recepció, könyvtár, team szobák, tárgyalók,
elkülönített illemhelyek (példátlan tisztaságúak). A földszinten különböző klub- helyiségek,
ahol hátrányos helyzetű kisgyermekek felzárkóztatása zajlik, óvodai és iskolai beiratkozás
előtt. A fiatalok részére felvilágosító programokat szerveznek, az addiktológiai problémák
megelőzése céljából. A fiatalok zenét, táncot tanulhatnak a jól felszerelt tanodában. Az
épületben pályázatíró és jogász csoport működik. A háztartások szükségleteit pályázati
forrásokból és adományokból próbálják biztosítani. Tapasztalataik szerint az emberek szívesen
adakoznak, az adományok gyűjtését is innen koordinálják. Általánosan jellemző a központra a
rend, a tisztaság, valamint a jó infrastruktúra. Az intézményükben több team működik,
melyeket hatékonyság jellemez, s melyek hálózatokban gondolkodnak. A program elején
kiutalt támogatást a szervezet a háztartások működtetésére költi, mivel legtöbb ügyfél
gyakorlatilag üres kézzel, eszközök nélkül költözik a lakásokba.
A városi terepszemlén 2 családot látogattunk meg, akik a pályázati program keretében
jutottak lakhatáshoz. Elsőként egy 4 gyermekes roma családot, a belvárosban. A családfő
tudott magyarul, gyökerei hazánkhoz kötik. Az otthonuk 80 m2-es, háztartási gépekkel és
bútorokkal ellátott. Elmondásuk szerint boldogok, és úgy érzik, révbe értek. A másik család 10
gyermekes, szintén roma család. A lakásuk 150 m2-es, az óvárosi lakóövezetben lévő társasház
I. emeletén helyezkedik el. Az anya fogadott bennünket, a gépekkel felszerelt, komfortos
lakásban. A beköltözés óta nem volt nézeteltérés a szomszédokkal.
Távozásunkkor kísérőnk elmondta, hogy egy-egy városrészben 2-3 bérlakás található. Nincs
szegregáció, a beköltöző családok jól alkalmazkodnak az új helyzethez, és rövidebb hosszabb
idő alatt a lakókörnyezet is elfogadja őket.
Konklúzió, saját tapasztalataim: elgondolkodtató, hogy míg Brnoban a lakások negyede
önkormányzati kezelésben áll, addig Magyarországon a közel 4 milliós lakásállomány 91,6 %a magántulajdonú. (KSH –Társadalmi helyzetkép 2010). A politikai támogatottság az „Első
lakáshoz jutás” esetében kardinális kérdés, az együttműködés, a hajléktalanság állapotának
megszüntetése össztársadalmi érdekként működik. Az a célkitűzés, hogy 2020-ra már nem lesz
hajléktalan ember Brnoban, teljesen reálisnak tűnik a tapasztalatok alapján. Ugyanakkor
mélyen elszomorít, hogy Magyarország és ezen belül Budapest helyzetéről ezt nem
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mondhatjuk el. Ha nem történik ebben – elsősorban politikai szemléletváltozás -, még a
reményeink is elveszhetnek, és taposhatunk a stagnálás állapotában. Jó gyakorlatnak látom
Brnoban, hogy nincs ún. gettósítás, ehelyett a város minden részében kijelölésre kerülnek
otthonok, az „Elsőként lakhatás” program keretében. Az is tény, mely szerint mindkét félnek
teljesíteni kell, hozzáállás tekintetében, úgy az odaköltözőnek, mint a fogadónak. A
számadatokból látható, és egyértelműen jónak minősíthető az integrálódás kérdése. Egy nem
mindennapi tapasztalat (szívet melengető) amikor az Óvárosban egy XIV. században épült,
gyönyörűen restaurált épület előtt álldogálva, vezetőnk egy 100-m-re található, I. emeleti
lakásra mutatott, ahová két évvel korábban 10 gyermekes roma családot költöztettek. Az
édesapa dolgozik, az anya többnyire a gyermekekkel és a háztartással foglalkozik, de szívesen
vállal alkalmi munkát. Szociális munkások heti rendszerességgel látogatják Őket és a felmerülő
akadályokban segítséget nyújtanak. Ha végig gondoljuk 10 gyermek, a későbbiekben 10 önálló
családot jelenthet, így hatványozódhat a jó gyakorlat, és bőségesen megtérülhet a ma kapott
segítség és befektetés Brno jövőjét illetően.

Brno, lakhatási programok
Írta: Poórné Rozsnyai Zsuzsanna szociális munkás, BMSZKI Gyáli úti Átmeneti Szállás
A BMSZKI a korábbi évek gyakorlatának megfelelően most is kereste a lehetőséget,
hogy külföldi szervezetek működésére rálátása legyen a munkatársaknak, szakmai
tapasztalatokat szerezzenek. A Tempus Közalapítvány támogatta az ötletet, és az Erasmus+
"Off the streets" projekt keretében 2019 novemberében Brno-ba az IQ Roma Servis civil
szervezethez látogattunk el.
Brno (németül Brünn, magyarul Berén) Morvaország fővárosa, Csehoroszág második
legnagyobb városa terület és népesség szempontjából is, a 380.000 lakosával. A Svitava és
Svratka összefolyásánál fekszik, regionális központként funkcionál, agglomerációval együtt
800.000 lakosával. Kundera szülővárosa. Felsőoktatási központ is egyben, a 13. felsőoktatási
intézményével és a hozzá tartozó 33 karral. A város szimbólumai a Spilberk vár, +a Szent Péter
és Pál katedrális, mindkettő az óvárosban a Petró hegyen. Brno egy másik fontos építménye a
funkcionalista Tugendhat-villa, mely szerepel az UNESCO világörökségi helyszíneinek listáján
is. De ezen kívül is tele van műemlékkel, ezek egy hét állandó gyaloglással
bejárhatók. Autóbusz van, de kevés, közlekedési dugót nem láttam, talán azért, mert 11
villamos vonalával próbálják megoldani a városi közlekedést.
Ami azonnal feltűnik, hogy a városnak „van gazdája”, tiszta, gondozott, rendezett. A már
említett műemlékeken kívül tele van hangulatos, színes házakkal.
Tanulmányutunk helyszíne az IQ Roma Servis, 1997-ben létrejött független, átlátható civil
szervezet. A szervezet a Cseh Köztársaság legkiemelkedőbb civil szervezetei közé tartozik,
nemzetközileg is elismert szociális szakember gárdával. Céljuk a roma, illetve a nem roma,
hátrányos helyzetű fiatalok, egyedülállók, párok társadalmi integrációja.
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Maga az intézmény a belváros szélén jó állapotú, karbantartott, infrastrukturálisan jól
felszerelt házban működik. A társadalmi integráció érdekében nagyon sokféle szolgáltatást
nyújtanak: utcai szociális munka, lakhatási tanácsadás, segítségnyújtás az álláskeresésben,
gyermekek felzárkóztatása. Ez utóbbi sokféle formában létezik, felzárkóztató oktatás,
korrepetálás, szülőknek tanácsadás. A gyermekeknek adottak a tanulószobák, könyvtárak,
szórakozási, sportolási lehetőségek. Kézműveskedni, rajzolni, alkotni is lehetőségük van, a
legsikerültebb munkák a falat díszítik. Sok közösségi programot is működtetnek, ezekbe a
szülőket is bevonják, például közösen főzőcskéznek felszerelt konyhájukban. Külön szülői
programokat is szerveznek, jogvédő tevékenységet is ellátnak.
Szolgáltatásaik ingyenesek, Brnón kívül a környező Dél-morvaországi települések lakói is
igénybe vehetik. Évente közel 2000 rászoruló személynek nyújtanak személyre szóló
segítséget. Nevelőszülői hálózatot is működtetnek.
Társadalmi tevékenységük is jelentős, az ügyfelekkel folytatott közvetlen munka mellett állami
és nemzetközi szinten is tevékenykednek. Olyan helyi és nemzeti kampányokat szerveznek,
amelyek bemutatják a romáknak szóló sokszínű és magas színvonalú oktatási programokat.
Eseti és rendszeres alkalmakat szerveznek mind a szakemberek, mind a nyilvánosság számára,
közösségi tevékenységeket a roma embereknek, előadásokat, workshopokat,
szemináriumokat a szakembereknek. A nyilvánosság számára kulturális –oktatási
tevékenységeket kínálnak.
Foglalkoztatnak önkénteseket is, ők leginkább a gyermekek és fiatalok szabadidős
programjaiban vesznek részt.
Mi az Elsőként lakhatás programot tanulmányoztuk, ebben a projektben egyedülállók és
családosok is részt vesznek. Brno-ban a lakásállomány kb 25%-a, 29.000 lakás az
önkormányzat tulajdonában vagy kezelésében van, ezekben összesen kb. 100.00 ember él.
Ebből is látszik, hogy sokkal nagyobb a mozgásterük, mint nekünk. Itthon a rendszerváltás
után a prioritások között szerepelt, hogy az önkormányzat minél előbb igyekezett
megszabadulni a volt tanácsi bérlakásoktól, elsősorban azért, hogy a szükséges felújítási
munkálatok költségeit az új, addigra tulajdonossá vált korábbi bérlők fizessék. Kedvezményes
vásárlási konstrukcióiknak köszönhetően nagyon lecsökkent a bérbe adható lakások száma,
ezért is lenne létfontosságú új bérlakás program kialakítása, a régi, még meglévő lakások
felmérése, rendbehozatala, új ingatlanok építése.
Brno-ban az önkormányzat fontosnak tartja, hogy a lakásállomány egy részében teljesen
szociális szempontú lakhatási projektet valósítsanak meg. Felkérték az országos hatáskörű
Platforma-t, hogy működjenek közre egy lakáspolitikai irányvonal kialakításában. A Platforma
egy olyan szakemberekből álló szervezet, amely azokat az egyéneket, közszereplőket,
szervezeteket tömöríti, akik kiállnak amellett, hogy a lakhatás emberi alapjog, és ezt nem nagy
intézményekben, hanem lakásokban kell megvalósítani.
Pontosan szám nincs arra vonatkozóan, hogy hány hajléktalan ember, vagy család él Brnóban,
közterületen, vagy intézményekben elhelyezve. A hajléktalan családok számát egy 2016-os
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felmérésben 421-re becsülték, ez 2-3000 ember, 92%-uk több mint 6 hónapja hajléktalanként
élt (de átlagosan 8 éves hajléktalan múlttal rendelkeztek), kétharmaduk roma.
Magyarországon is ez a tendencia erősödik, Győri Péter a 2017-es balatonföldvári
konferencián elmondott, a Február Harmadika Munkacsoport tanulmányát ismertetve
kiemeli, hogy ma, Magyarországon egy roma embernek ötször nagyobb esélye van, hogy
hajléktalan legyen, mint a nem roma társainak. 15 éve még minden ötödik „cigány” volt
hajléktalan Magyarországon, ma minden harmadik, számuk meredeken emelkedik, különösen
a nők és a fiatalok körében.
Családok és egyedülállók (elsőként) lakhatási programja
Brno-ban, a szervezet látókörébe került, veszélyeztetett élethelyzetben lévő személyek közül
véletlenszerűen választották ki a program résztvevőit, ennek az „adhoc” kiválasztásnak az volt
a logikája, hogy véletlenül se olyan egyedülállókat, vagy családokat válasszanak ki, akikkel a
korábbi segítő munka alatt kiderült, hogy „könnyebb esetek”, illetve együttműködőbbek a
többi ügyfélnél. Végül 50 (roma és nem roma) család kapott lehetőséget arra, hogy
önkormányzati bérlakásokba költözzön. Az első lépés, hogy a programba bevont családokat
ünnepélyes keretek között értesítik a lakásba való beköltözés lehetőségéről.
A második találkozásnál egy strukturált interjút készítenek.
Fontos szempont, hogy a kiválasztásra került személyek illetve a családok végig részt vesznek
a folyamatokban, elmondják a véleményüket, a döntési folyamatban ők maguk is részt
vesznek. Megfogalmazzák az elképzeléseiket, hogy hol, milyen lakásban szeretnének lakni.
Ezeket a szempontokat figyelembe veszik a kiválasztásnál, ami sok esetben nem egyszerű
feladat. Kevés alkalmas lakás van, mert sok szempontot kell mérlegelni egy lakás
kiválasztásánál. A jó megközelíthetőség éppoly fontos, mint az iskolák, óvodák, orvosi
rendelők közelsége. A lakóközösség kiválasztása is fontos az integráció szempontjából.
A felkészítés során sokféle segítséget nyújtanak a szociális munkások: a tanácsadás és a segítő
beszélgetés biztosítása mellett az ügyintézésben, az iskolakeresésben, de még a bútorok
beszerzésében is közreműködnek.
A beköltözés után is aktív szociális munka zajlik, próbálják az új lakókkal megismertetni és
elfogadtatni az együttélés szabályait. Átbeszélik a család korábbi, lakhatási tapasztalatait.
Legfontosabb, hogy bizalmi kapcsolat épüljön ki a beköltözött család és a szociális munkás
között. Amennyiben ez valami miatt nem jön létre, úgy lehetőség van másik szociális munkást
kérni. A szociális munkás váltást igyekeznek oly módon megelőzni, hogy mindenkihez olyan
segítőt választanak, akinek a személyisége, viselkedése vélelmezhetően közel áll majd a
lakókhoz. A holland modellből1 átvett ideáltípusoknak megfelelően a leendő lakóknak egy
videón bemutatják a szociális munkások különböző típusait:
-anya
-barát-haver
1

A holland modellről itt található bővebb ismertető: https://bmszki.hu/hu/cikkek/discus-amszterdam-hollandvendegek-latogatasa

6

-tanár, tanító
-rendőr
-konfliktuskerülő.
A szolgálat alapelve megváltozott: korábban a nem együttműködő ügyféltől egy idő múlva
megvonták a szolgáltatást, ám ezt felváltotta egy toleránsabb szemlélet. Ha az ügyfelek a lakás
rezsijét nem tudják fizetni, akkor haladékot adnak a fizetésre, de tartós nem fizetés esetén
másik lakást keresnek részükre.
Ugyanez a helyzet akkor is, ha az ügyfelek a lakóközösségbe nem tudnak beilleszkedni. A
program elsősorban az ügyfelek erősségeire épít, az ügyfélnek joga van visszautasítani a
szociális munkást.
A programból kevesen esnek ki, de őket sem hagyják magukra. A szervezet szerződést kötött
az egyik menhellyel, így – a programból való kikerülés esetén - az ügyfelek további lakhatása
és sorsuk tovább követése is biztosított.
Fontos hangsúlyt helyezni a pénzkezelésre, erre kiemelten fókuszálnak a segítők. A lakók az
önkormányzatnál tarthatnak külön bankszámlát, erre a számlára utalják a lakhatási
támogatásokat, és a lakbér közvetlenül az önkormányzathoz folyik be. Előfordul, hogy a
Munkaügyi Hivatalt is megkérik, hogy ide utalják a segélyt (ez a hazai gyakorlatban sajnos
kizárt, a rugalmatlan ügyintézési szabályozás miatt). Egy havi tartozás idején szokták
beindítani ezt a típusú számlát, hogy megelőzzék a tartozás felhalmozását. Létrehoztak egy
adósságalapot is, ebből lehet kölcsönöket felvenni. Így a lakók – szükség esetén - kicsit
egyszerűbben jutnak pénzhez. A váratlan kiadásokra felvett kisebb összegeket a szociális
munkások extra díjazására elkülönített összegből fizetik ki. Az az általános tapasztalat, hogy a
beköltözött lakók 90%-a képes a lakhatással kapcsolatban felmerült költségek folyamatos
kifizetésére.
A politikai helyzet változik, de a támogatás az önkormányzat részéről konstans, a korábbi
szkeptikus hozzáállást - az eredményesség láttán - felváltotta a bizalom.

Rövid összehasonlítás a két ország szociális lakhatási feltételei között:
Csehországban a civil szféra támogatottsága hangsúlyosabb.
A programok megvalósítása nem függ a politikai helyzettől.
Kisebb a bürokrácia, mint hazánkban.
A fenti hátrányok ellenére hazánkban is jelen vannak hasonló kezdeményezések, pl:
Budapesten a Lélek-Pont Józsefváros Önkormányzata önként vállalt feladatként,
alaptevékenység keretében a Józsefvárosban hajléktalanná vált személyek komplex
rehabilitációját célzó Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztenciateremtési Közösségi Programot (LÉLEK-Program) 2011. év őszén indított útjára. Ennek a
programnak a keretében hajléktalanok több lépcsős modell segítségével előbb szállóra, majd
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szolgálati lakásba, onnan önkormányzati bérlakásba kerülnek. Ez a modell a fokozatos
integráció lehetőségét biztosítja.
A VEKOP – Elsőként lakhatást pályázat keretében a BMSZKI kezelésébe került bérlakásokban
jelenleg is több, - korábban utcán élő – ember számára nyújtunk komplex segítséget.

Fotók

Brno utcakép

Az IQ Roma Servis központi épülete
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Várakozó a központ előtt
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Szabadidős sarok

10

