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A FEANTSA 2022. június 2-3-a között, Dublinban tartott konferenciáján a hajléktalanság elleni 
küzdelem több mint 300 szereplője gyűlt össze. A Hajléktalanság megszüntetésének víziója 
címmel megrendezett esemény Darragh O'Brien, Írország lakásügyi miniszterének védnöksége 
alatt, az ír Simon Communities civil szervezet együttműködésével került megrendezésre. 

A nap egy panelbeszélgetéssel kezdődött, amely a konferencia címét közvetlenül érintve azt a 
kérdést feszegette, hogy mit is jelent a gyakorlatban a hajléktalanság megszüntetése. A vitában 
különböző hátterű szakértők, köztük politikai döntéshozók és civil szervezetek képviselői 
szólaltak fel. A Hajléktalanság Elleni Küzdelem Európai Platformja kulcsfontosságú szerepet 
játszott a beszélgetésben. A konferencia alkalmat adott arra is, hogy a résztvevők a legégetőbb 
kérdésekről, többek között az Ukrajnából eredő humanitárius válság hatásairól is 
beszélgessenek.  

Az Erasmus+ Off the Streets pályázatunk keretében három munkatársunk tudott részt venni az 
eseményen. A következőkben Fehér Boróka (BMSZKI Szakmai fejlesztés és módszertani Iroda, 
FEANTSA képviselő), Lengyel Lea (BMSZKI Gyáli Átmeneti Szállás, esetkezelő szociális munkás) 
és Balogi Anna (EMMA Egyesület) beszámolói olvashatók.        

 

Fehér Boróka 

A konferencia első napján intézménylátogatásra mentem, egy nők számára létrehozott 
átmeneti szállóra, amit a Novas civil szervezet működtet. Az átmeneti szálló egy nagy családi 
ház, minden lakó saját hálószobát kap, a vizesblokkok és a konyha közös. Nagyon fontosnak 
tartják, hogy a náluk elszállásolt nők számára meg tudják teremteni az intimitást és a privát 
teret – a szervezet másik két, kizárólag nők számára létrehozott intézményében erre nincs 
lehetőség. Bár bizonyos esetekben (pl. erősen szorongó, öngyilkossági gondolatokkal küzdő 
vagy antiszociális személyiség) nem káros a többágyas elhelyezés, a legtöbb nő örül, hogy nem 
kell senkivel osztozkodnia a hálószobáján. (A közös együttlétre, illetve a csoportfoglalkozásokra 
a hangulatos nappali ad lehetőséget.) Tapasztalataik alapján az egyágyas szobák hatására 
csökkentek a szállón a konfliktusok, és a gyógyulást is segíti, ha pl. nem kell józanul/leszokóban 
azt szemlélni, ahogy a szenvedélybeteg szobatárs rendszeresen iszik/szív/belövi magát. 

A szervezet 2018-ban döntött úgy, hogy a működés alapja a traumatudatos nézőpont lesz. Ez 
azt jelenti, hogy minden munkatársukat (az igazgatótól kezdve a szakszemélyzeten át, a konyhai 
kisegítőkig és a kertészig) kiképezték a trauma jeleinek felismerésére és a megfelelő reagálásra. 
Azóta is ilyen megközelítésben tartják az esetmegbeszélőket, esetkonferenciákat, vezetik a 
dokumentációt. Minden intézményben van egy trauma-referens, akinek a feladata külön 
odafigyelni arra, hogy minden illeszkedjen a fentiekhez, továbbá konzisztensen képviseli a 
traumatudatosságot minden megnyilvánulásában (egyfajta szakmai példakép). A képzés a 
hajléktalan emberek felé való viszonyuláson túl abban is segített, hogy jobban meg tudják 
hallani az ügyfelek igényeit, szükségleteit, és bevonják őket az ellátások tervezésébe, 
minőségbiztosításába. Így lettek pl. egyre tudatosabbak a csak nők számára létrehozott terek 
kialakításában. A hajléktalan élethelyzetben élő nők gyakran számoltak be arról, hogy nem érzik 
otthonosan magukat a koedukált szállókon, mert a férfiak kikezdenek velük – egy bántalmazó 
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kapcsolatból lábadozó nő pedig gyakran kevésbé határozottan tudja képviselni ilyen helyzetben 
a saját érdekeit. (És még ha képviseli is, a helyzet feszültséggel teli.) Ugyanakkor a munkatársak 
között férfiak is vannak, és a nők eldönthetik, hogy kényelmesen érzik-e magukat férfi (vagy épp 
női) segítővel. Fontosnak tartják, hogy mivel a szállón töltött idő célja a társadalmi reintegráció, 
akár munkavégzés vagy továbbtanulás, ne szakítsák ki a nőket teljesen a társadalomból – tehát 
a szállón is vannak férfiak (munkatársak), ugyanakkor pozitív férfiak, akik traumatudatosan 
végzik a munkájukat.  

Mivel Dublin városában is kevés a kizárólag nők számára elérhető férőhely, csak nagyon durva 
házirend sértés (erőszakos magatartás) esetében küldenek el bárkit is az intézményből. A náluk 
elhelyezésre kerülő nők jogosultak szociális bérlakásra, ugyanakkor csak egyszobásra, amiből 
nagyon kevés van, így bár eredetileg hathónapos időszakra költözhet bárki az intézménybe, a 
valóságban sokkal tovább maradnak. (A város sokkal több, nagyobb lakással rendelkezik, így 
családokat viszonylag hamar el tudnak helyezni.) A nők egyik fő motivációja arra, hogy 
rendbehozzák az életüket, hogy visszakaphassák tőlük külön élő gyermekeiket, ugyanakkor ez 
nagyon bonyolult eljárás, és a rendszer sem túl támogató. (Gyerek nélkül csak garzonlakásra 
jogosult az igénylő, ahova viszont beköltözés után nem viheti haza kapcsolattartásra a 
gyermekét, mert a lakás túl kicsi…) 

 

A konferencia egyik fő témája a hajléktalanság felszámolása volt. Több szó esett az Európai 
Hajléktalanügyi Platformról, ahol a tagállamok köztisztviselői cserélnek tapasztalatot arról, hogy 
hol milyen stratégiák, gyakorlatok működnek.  

Az egyik workshopban egy fiatal nő mesélt a saját életéről, aki elhanyagolt gyermekként 
nagykorúvá válása után hajléktalanként élt. Sose lakott szállón – úgy érezte, az „bácsiknak” való, 
ide-oda csapódott lakhatásért cserébe, sokszor kihasználták, bántalmazták. A legnagyobb 
segítséget az NA csoportok, valamint egy nőket támogató program jelentette, aminek 
segítségével befejezhette az iskolát, egy olyan környékre költözhetett, ahol biztonságban érzi 
magát, és többévi terápiás segítség után tapasztalati segítőként dolgozik egy hajléktalan nőket 
támogató programban. Egyik üzenete az volt, hogy a fiatal hajléktalan nők gyakran nem tűnnek 
első ránézésre hajléktalannak, mert nagy bevásárlószatyrokkal mászkálnak, és sokan közülük 
odafigyelnek a külsejükre. Maguktól nem biztos, hogy tudják, kitől kérhetnek segítséget – ha 
minden nap ugyanabban az időpontban, ugyanott látunk egy nőt ücsörögni (akár kávézóban, 
könyvtárban, váróban), ugyanabban a ruhában, elgondolkodhatunk, hogy mi lehet a háttérben. 

A hajléktalanság felszámolásának egyik sikeres példája az elsőként lakhatást típusú programok. 
A konferencia egyik workshopján nők számára létrehozott lakhatási programok mutatkoztak be 
Berlinből, Dublinból és Barcelonából. Mindhárom programnál elmondták, hogy a nőkkel való 
munka egyik kulcskérdése a biztonság: olyan lakás találása, és ott olyan támogató munka, ami 
biztonságos közeget teremt a sok esetben erőszakos kapcsolatokkal körülvett nők számára. A 
célcsoportot nem csak a közterületen vagy a hajléktalanszállókon élő nők jelentik, hanem az 
ellátórendszer számára láthatatlan hajléktalan nők is (akik pl. a fenti példához hasonlóan hol itt, 
hol ott alszanak). A szervezetek a szokásos egészségügyi és lakásügyi partnereken túl 
együttműködnek gyerekvédelmi szervezetekkel is – a nők egy jelentős részének van gyereke, 
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akár kiskorú, akivel nem élnek együtt, de akik nagy motivációs erőt jelentenek az életük 
rendezése felé, és a családon belüli erőszak áldozatait támogató hálózattal. (A madridi 
projektben résztvevő anyák közül eddig már 40% maga neveli a gyermekeit, továbbra is a 
program és más szervezetek támogatásával!) 

Akit érdekel a téma bővebben, az alábbi angol nyelvű webinart ajánlom: 
https://www.youtube.com/watch?v=eHKoFMkaf2I 

Balogi Anna 

A konferencia első napján intézménylátogatásokon vettünk részt, a második napon pedig 
különféle workshopokra regisztrálhattunk.   

Írországban Elsőként lakhatás pilot projektek 2011 és 2014 között futottak. 2014 és 2019 között 
a dublini Peter McVerry Trust és a Focus Ireland nevű szervezetek működtették a Dublin 
Housing First service nevű szolgáltatást, aminek keretében a fővárosban több mint 300 lakást 
vontak be a programba. 

2018-ban indították el az első országos Housing First megvalósítási tervet (2018-2021), melynek 
célja az Elsőként lakhatás modell kiterjesztése minden megyére, és konkrét célszámok 
meghatározása volt az adott időszakra. A második megvalósítási terv 2022-2026-ig tart, ez idő 
alatt újabb 1300 Elsőként lakhatás célú albérletet kívánnak létesíteni. Az ügynek külön nemzeti 
tisztségviselője van, a National Officer of Housing First. A megvalósítási terveket Sam 
Tsemberis-szel szoros együttműködésben dolgozták ki, a programban dolgozó munkatársakat 
is a Pathways Housing First képezte ki; illetve elkészült az írországi Elsőként Lakhatás kézikönyv1 
is. 

Az intézménylátogatás során a Peter McVerry Trust nevű szervezettel ismerkedtünk meg. Nekik 
jelenleg 592 lakásuk van Dublinban, amiből 404-ben lakik aktív bérlő. Az ingatlanok 
vásárlásához, lízingeléséhez és felújításához a szervezet jelentős állami támogatást kap - 
jelenleg összesen 780 ingatlannal rendelkeznek! A helyi önkormányzati ingatlanokat 20 éves 
időtartamra lízingelik. Minden épületben az Elsőként lakhatás alapelveivel összhangban, a lakók 
legfeljebb 20%-a lehet hajléktalanságból érkező ügyfél.  

Tulajdonosok bevonása 
A szervezet egyik fontos feladata, hogy a lakástulajdonosokat megtalálja, “létrehozza”, illetve 
lakásokhoz jutva a szervezet maga is tulajdonossá váljon. Alapelvük, hogy a tulajdonosoknak 
pozitív élményt kell szereznie az Elsőként lakhatás programról (“a jó hírnév a legfontosabb”), 
így fog a program szájról szájra terjedni. Ennek köszönhetően mostanra általánossá vált, hogy 
a tulajdonosok keresik fel a szervezetet, ha megüresedik a kiadható lakásuk. Ezt úgy tudják 
megvalósítani, hogy ha valószínűsíthetően eszkalálódni fog egy konfliktus, még a kirobbanás 
előtt felmondják az albérletet és egy másik ügyfelet költöztetnek be. A “problémás” lakó pedig 
beköltözhet egy másik lakásba. Így elkerülhető, hogy a bérlő vagy a tulajdonos rossz élményt 
szerezzen a programban. Ezen kívül arra is figyelnek, hogy bizalmatlanabb főbérlőkkel inkább 

 
1 Sam Tsemberis, PhD Pathways Housing First Institute: A Housing First manual for Ireland. 2020: 
https://www.housingagency.ie/sites/default/files/A_HOUSING_FIRST_MANUAL_IRELAND.pdf  
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nem szerződjenek. Hatalmas energiát fordítanak arra, hogy a tulajdonosok elégedettek 
legyenek.  

A lakók 
A lakók kb. 30%-a nő, 70%-uk férfi. A bérlők háromnegyede az első albérletében lakik (azaz nem 
volt olyan nehézség, ami miatt albérletet kellett volna váltaniuk). Az albérlet felmondásának 
oka leggyakrabban az antiszociális viselkedés, de mivel a program egyik alapelve a szabad 
választás, a bérlők tovább tudnak költözni másik lakásba. 

A lakók szívesen fogadják a szolgálatatásokat, amiket a lakhatás mellé ajánlanak fel nekik. 
Mindannyian részt vesznek valamilyen támogató szolgáltatásban, sőt, általában nagyra 
értékelik azokat. Kilakoltatásra eddig még nem volt példa. Üresedés általában a lakók 
kihalásával történik. 

Börtönből lakásba - Housing First Criminal Justice Strand 
Az Elsőként Lakhatás program egyik fontos célcsoportját a börtönből szabadulók jelentik, mivel 
ők nem jogosultak önkormányzati bérlakásra. Külön team foglalkozik a börtönből 
szabadulókkal, szoros együttműködésben a börtönökkel és a pártfogó felügyelettel.  

A bemutatkozó előadás után meglátogattunk egy bérházat, melyben Elsőként lakhatás ügyfelek 
is laknak, egyikük meg is mutatta a lakását. Jól felszerelt, másfél szobás, bútorozott lakásokat 
láttunk. 

Ezután egy nappali melegedőbe látogattunk el, ahol önkéntesek fogadják a beérkezőket, lehet 
számítógépet használni, munkát keresni, csoportos és egyéni foglalkozásokon részt venni. Van 
orvosi szoba, és többféle segítséget ajánlanak fel szerhasználók számára is. 

 

 

 

Young women experiencing homelessness - egy különleges workshop 
A konferencián a legizgalmasabb a fiatal női hajléktalanság és sorstárs támogatás témájával 
foglalkozó workshop volt. Két finn civil szervezet, a Vva Ry és a Suur-Helsingin Valkonauha 
munkatársa tartotta a workshopot, egyikük sorstárs segítő, másikuk szociális munkás. A 
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moderátor a workshop elején elmondta, hogy ez 
egy traumatudatos műhely, azaz, ha valaki úgy érzi, 
hogy sok neki, nehéz a történetet hallgatni, 
bármikor szabadon távozhat.  

A workshop során Riikka, a fiatal sorstárs segítő 
élettörténetét hallgattuk meg. Közben feladatot is 
kaptunk: össze kellett írnunk, hogy az élete során 
hol voltak olyan pontok, ahol sorstárs támogatással 
más irányt vehetett volna a történet. Az 
asztaltársaságok összegyűjtötték az ötleteket és később megosztották a nagy körben. 

Riikka elhanyagoló, bántalmazó szülők gyermekeként, 14 évesen került állami gondozásba, 
korán elkezdett drogozni („ez volt a túlélés egyetlen módja”) és több olyan időszak volt az 
életében, amikor utcán élt. Amikor kapcsolatban vagy lakásban élt, akkor sem volt 
biztonságban. Iskolai éveiről azt mondta, hogy tanárai azt gondolták, „én vagyok a probléma, 
ahelyett, hogy problémám van”. Az élettörténet megdolgozott volt, ugyanakkor Riikka nagyon 
őszintén minden ponton elmondta, hogy 
hogyan érezte magát az adott élethelyzetben.  

Az NA segítségével szokott le a drogról. 6 
hónapos képzés után most sorstárs 
segítőként/tapasztalati szakértőként dolgozik a 
Vva Ry szervezetnél. Képzéseket tart női 
ügyfeleket támogató szociális munkásoknak, 
illetve csoportokat, börtönben lévő nőknek.  

Ezek után a Supernovat projekt elemeit 
ismertük meg, melyet a két szervezet közösen 
működtet. A projekt célja, hogy a marginalizált 
helyzetű nőket sorstárs támogatáson keresztül 
erősítse meg. A projekt célcsoportját a 
börtönben lévő, szerhasználó és hajléktalan 
nők, illetve a velük találkozó szakemberek 
alkotják.  

A Suur-Helsingin Valkonauha szervezet 
Helsinkiben fenntart egy női Elsőként lakhatást 
lakóegységet, ahol intenzív, 24 órás 
szolgáltatásokat nyújtanak a lakóknak.  A 
szolgáltatás fontos alapelve, hogy a nők 
biztonságban érezhessék magukat. 

A sorstárs segítő/tapasztalati szakértő a team fontos tagja. Képzés után állhat munkába, a 
főállású kollégákkal egyenragú - ez mind szerepében, mind fizetésében megjelenik.  
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Lengyel Lea 

A konferencia három emlékezetes, számomra különleges üzenettel bíró pontját szeretném 
kiemelni beszámolómban. 

Az első délután a Sophia házat látogattam meg a Sean McDermott Street-en. A ház párokat 
fogad, külön lakrészekben, hiszen egy hálószoba, egy konyhával kiegészített nappali, egy 
akadálymentes vizesblokk és egy előtér alkotja az életteret minden párnak. Mindez bútorozva 
várja a lakókat, de természetesen mód van ezek lecserélésére. A közösségi tereket, a teraszt 
közösen is szokták használni, akár teázásra akár más esemény kapcsán. A ház elképesztő 
számokkal dolgozik azt tekintve, hogy olyan lakói vannak, akik a hajléktalanság legmélyét 
tapasztalhatták meg, azaz az utcán élést, érintettek mentális betegségekben, illetve 
szerhasználatban. Ami szakmailag nagyon érdekes volt számomra, s egyébként is foglalkoztat a 
kérdés: a párok tagjaival más szociális munkás dolgozik. Olyan átmeneti szállón dolgozom 
esetkezelő szociális munkásként, ahol párokat is fogadunk, így folyamatosan keresem a választ 
arra, az-e a jobb a pároknak, ha közös az esetkezelőjük, vagy ha más, illetve én melyik formában 
tudok jobban segíteni.  

Az intézmény bemutatása során több szociális munkás is jelen volt, akik beszámolója által valós 
és pontos képet kaptunk a működésről, az örömökről és nehézségekről, a COVID alatti 
változásokról. A házat nem zárták le, így több lakót is látásból megismerhettünk, hiszen jöttek-
mentek, intézték a napi rutinjukat, de volt egy lakó, aki vendégként érkezett. Sandra súlyos 
alkoholfüggőként korábban az utcán élt párjával, de a Sophiában sikerült rendeznie az életét, 
mára pedig tapasztalati szakértőként dolgozik. A team teljes mértékben tiszteletben tartja az 
ügyfelek tempóját, a gondozási terveket is kellő rugalmassággal kezelik. 

A konferencia nyitóbeszélgetésén a felkért előadók felé elhangzott a kérdés: „Mi jelentené a 
hajléktalanságát végét?”. Már maga a felvetés is igen fontos, mert esetkezelőként van, hogy 
annyira elsodornak az aktuális teendők, az éppen megoldandó kihívások, hogy eltűnik a végső 
cél, azaz hogy az ügyfél ne legyen majd többé ügyfél. Az öt hozzászóló más és más válaszokat 
adott, de mégis találtam bennük közös pontokat: megelőzés, dialógus, támogatás, krízis 
érzékelése. A prevenció több ponton is előkerült, s szorosan kapcsolódott hozzá a Housing First 
modell támogatása is. A párbeszéd, a hajléktalanság láthatatlanná tételének tagadása mind az 
érintettek megértésében fontos, mind az okok megismerését segíti. A támogatás megegyezett 
azzal a hozzáállással, amit a Sophiában is tapasztaltam. A krízis érzékelése egyrészt segíti a 
megelőzést, másrészt a hosszútávú hajléktalanság elkerülését, de közbelépést is jelenthet 
például azokban az esetekben, mikor intézményből kikerülve (börtön, kórház, stb.) válhatnak 
emberek hajléktalanná.  

A harmadik emlékezetes pont az LMBTQ fiatalokkal foglalkozó szeminárium volt. Nagyon 
élvezetes, lendületes előadások hangzottak el, amik olyan témákat is érintettek, amikről még 
nem volt ismeretem. Itt is elhangzott egy mondat, amit erősen viszek magammal, mégpedig 
hogy az LMBTQ emberek minden támogatás nélküliek. Az előadó arra hívta fel ezzel a figyelmet, 
hogy míg más kisebbségek erős beágyazottsággal és családi, kulturális háttérrel rendelkeznek, 
az LMBTQ csoportok tagjai ezektől mind elszakítottak, sőt pont ezekből a körökből is érkeznek 
bántalmazások irányukba, mely fokozott kisebbségi nyomást és szorongást kelt bennük.  

 


