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Az ellátásunkról röviden 

Intézményünk Budapest VIII. kerületében, az 

Alföldi u. 6-8. szám alatt található, ahol 221, a téli 

krízis időszakában 257 férőhelyet biztosítunk 

hajléktalan férfiak és nők részére. Szállásunk 

jellemzően alacsony küszöbű intézményként 

működik: ide jelentkezhetnek jövedelem nélkül, 

illetve ide helyezi a FET a nagyon alacsony 

jövedelemmel rendelkezőket. Külön specialitásunk, hogy 72 ágyon akadálymentesített részleg 

működik mozgássérült ügyfeleinknek, ebből 35 ágyunk akadálymentesen megközelíthető, egy 

szobánkban pedig hallássérülteknek tudunk lakhatást biztosítani. Átmeneti szállásunkon 

összesen 28 lakószobában tudunk rászorulókat elhelyezni, ezen belül 46 férőhely nők számára 

áll rendelkezésre.  

Ha röviden, adatszerűen össze szeretnénk foglalni az elmúlt évet. Az alábbi táblázat 

szemlélteti ügyfélkörünk megoszlását. (2019.12.31-i adatok alapján): 

 

1. sz. táblázat: Ügyfeleink megoszlása életkor és nemek szerint 2019-ben (fő): 

Korosztály 0-13 14-17 18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-89 90- Összesen 
Nők 0 0 1 18 12 3 0 0 1 0 35 

Férfiak 0 0 7 69 46 18 4 1 0 0 145 

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan, nem változott az ügyfélkörünk összetétele. Továbbra is 

jellemzően az idősebb korosztállyal dolgozunk, jelentős a 60 éven felüliek száma, amelyhez 

alapvetően sok egészségügyi, mentális, addiktológiai probléma is társul, amelyek 

nagymértékben meghatározzák az ügyfeleinkkel folytatott szakmai munkánkat. 

Az elmúlt évek alapján a férőhely kihasználtság és az üres férőhelyek aránya már sokkal 

több gondolkodásra ad okot. 

 



2. sz. táblázat: Az üres férőhelyek száma az elmúlt években (db): 

Év Éves átlag üres hely 
Átlag üres hely (tárgyév krízis 

hónapjai) 
2016 13,5 20,7 
2017 19,9 30,2 
2018 43,6 52,8 
2019 56,3 69,3 

 

Az elmúlt évhez képest ez a szám ismét markánsan változott: nagyjából az elmúlt 4 év során 

a fel nem töltött férőhelyek száma gyakorlatilag a négyszeresére nőtt (fontos megjegyezni, hogy 

ez a szám a krízisidőszak hónapjai alatt is növekedést mutatott). Ahogyan azt már a múlt évi 

beszámolóban is vázoltuk, minderre összetett a magyarázat (a szállásunk továbbra sem vonzó 

szálláslehetőség, elhanyagolt épület, nyomasztó nagylétszámú elhelyezés, egyre romló 

egészségi/mentális állapotú ügyfélkör, a kerület és a szociokulturális környezet problémája, 

stb.). 

A tavalyi beszámolóban megfogalmaztuk, hogy mindezt alaposabban megvizsgáljuk. Az év 

során elkészítettünk egy analitikus és szakmai elemzést, amely többfajta javaslatot tartalmaz a 

szállás átgondoltabb, kulturáltabb, kevésbé zsúfolt, élhetőbb és fenntarthatóbb működtetésének 

és szakmai munkájának átszervezésére. 

Terjedelmi okok miatt a jelenlegi beszámoló nem alkalmas ezt részleteibe menően tárgyalni, 

viszont néhány gondolatot fontosnak tartunk megemlíteni: 

- A számokból egyértelműen kitűnik, hogy az üres férőhelyek nagyjából 95%-a ingyenes 

vagy felső ágy, így elgondolkodtató, hogy ez a fajta ellátás mennyire indokolt  a 

továbbiakban, legalábbis ilyen arányban. 

- Mindez folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, ami az előző gondolatot látszik 

megerősíteni. 

- A szállás nem rendelkezik megfelelő közösségi, étkezésre és élelem tárolására szolgáló 

helyiségekkel, amelyeket adott esetben a nagylétszámú szobák átalakításával lehetne 

megoldani. 

- A nagylétszámú szobák és felső ágyas elhelyezés rendkívül zsúfolttá és egyre inkább 

élhetetlenebbé teszi a szállást. 

- Mindez nagyban meghatározza és befolyásolja a működtetési és a szakmai munkánkat. 

- Ezek átalakítása, a megfelelő közösségi terek kialakítása természetesen férőhelyszám 

csökkenéssel járna, amelyet a jövőben a felsővezetéssel is alaposabban át kell gondolni. 

A jövőbeli terveink között mindennek megfelelő rendezése, átszervezése kiemelet 

fontossággal bír. 



Itt két dolgot még fontosnak tartunk megjegyezni. 

Egyfelől a szállás lakószobáinak felszereltsége (szekrények, asztalok, székek, ételtároló 

szekrények) elfogadhatatlan állapotban van és jelentős mértékben megérett a lecserélésre. Ezt 

az ősz során tételesen összeírtuk és mindenképp fontosnak tartjuk mindezek ütemszerű 

beszerzését, cseréjét, amelyet szintén egyeztetünk a felsővezetéssel. 

Másrészről bizakodásra adhat okot, hogy az év során, egy intézményünkben doktori 

disszertációjához kutatást végző építész hallgatónak köszönhetően - a BME Építészmérnöki 

Kara és Dr. Győri Péter segítségével - elindult egy hallgatói ötletpályázat az épület 

fejlesztésével, átalakításával kapcsolatban. Több épületbejárás is megvalósult neves építészek, 

egyetemi docensek, adjunktusok kíséretében. A beszámoló írásakor a projekt az ötletpályázat 

kiírásának szakaszában tart és még várható több bejárás is. 

 

Szakmai létszámunk és munkánk 

Fontos tervünk volt az elmúlt év végén, hogy a szakmai létszámunkat minél jobb 

szakemberekkel töltsük fel, illetve élhetőbb munkahelyet, munkahelyi körülményeket és 

légkört teremtsünk. Biztatónak mondható, hogy az elmúlt évekhez képest 2019-ben kisebb volt 

a kollégák fluktuációja. Sok új munkavállaló érkezett a szakmai stábba, akik jó dinamikát 

hoztak a munkahelyi közösségünkbe (a 9 új érkező kolléga közül mindössze egy 

munkavállalótól kellett megválni próbaidőn belül, és úgy tűnik, hogy 8 új és értékes kollégával 

gyarapodott közösségünk). Figyelembe véve az elmúlt évekhez hasonlóan nem túl kedvező 

munkaerőpiaci helyzetet, ez külön bizakodásra ad okot számunka a munkánkkal és a 

működésünkkel kapcsolatban. 

2019 végére az előző évhez képest több munkatárssal zártuk az évet: a stábunkban 27 fő 

dolgozik (1 ellátási egységvezető, 1 ellátási egységvezető helyettes, 11 szociális munkatárs, 10 

segítő, 1 szociális gondozó és ápoló és 1 nővér, 1 gondnok, 1 mentálhigiénés szakember). 

Az előző éves gyakorlathoz képest az év végére sikerült elérni azt, hogy a munkakörök 

tovább finomodjanak: míg a tavaly több szociális munkatársnak is be kellett segítenie az 

ügyeleti/működtetési rendszerbe, addig az év végén a szociális munkatársak már teljes 

mértékben az esetmunkára tudtak koncentrálni. 

Szakmai munkánk során továbbra is az alapvető szempont, hogy: 

- Minden ügyfélnek megfelelő minőségű és mennyiségű szociális munka. 

- Elfogadható munkarend és szakmai munka, feladatrendszer kialakítása. 

- Lehetőleg mindenki ugyanolyan ügyfélszámmal dolgozzon. 

- Minőségi első interjú, feltáró beszélgetés, gondozási lépések. 



- Elegendő idő az adminisztrációra. 

- Rendszeres team megbeszélések. 

- Kiscsoportos és egyéni megbeszélések. 

- A szakmai munka rendszeres koordinációja. 

- A szakmai stábra való koncentráltabb odafigyelés. 

 

Továbbra is fontosnak tartjuk egy megfelelő, tartalmas esetmegbeszélő rendszer kialakítását 

- ere a 2019-es esztendőben sem találtunk elfogadható keretet. Bár volt több elképzelés, 

gondolat és próbálkozás is az esetmegbeszélő csoportok szervezéséről, sajnos nem állandósult. 

Folyamatos kihívás elé állított bennünket a bővülő személyes szociális munkatársi létszám, 

továbbá az esetszám, amivel az intézményben dolgozunk.  

Az esetmegbeszélő csoportok megszervezése további kihívás a 2020-as esztendőre.  

Az esetekről a heti értekezleteken rendszeresen beszélünk, valamint adott a személyesen 

szociális munkás és a szakmai vezető közötti leülés is.  

Az év során a Pénzügyi csoport stábjához tartozó, de telephelyünkön feladatait ellátó 

pénztáros kolléga helyére új pénztáros érkezett, ami egy nehéz átmeneti időszakot 

eredményezett (térítési díjtartozók felszólítása, nyilvántartási rendszer vezetése, térítési 

díjszedés). Nyárra ez a helyzet is megoldódott, az új pénztáros kolléga segítségével sikerült egy 

jól működő térítési díjfizetési rendszert is kialakítani, és elmondható, hogy a térítési 

díjtartozásokból adódó kintlévőség is jelentősen lecsökkent. 

Az év végén érkező mentálhigiénés munkatársnak köszönhetően az intézményben végzett 

mentálhigiénés, közösségi és csoportmunka újra tervezését igényel a jövőben, amelyben szintén 

szerepet kapnak azok a kollégák, akik eddig is részt vállaltak a közösségi szociális munkából. 

 

Az intézmény speciális szolgáltatásai 

Orvosi ellátás 

A BMSzKI mozgó orvosi szolgáltatása keretében heti 2 órában biztosít az intézmény orvosi 

ellátást. 

 

RSZTOP kísérő intézkedések 

2019 szeptemberében egy 3 éves pályázati program zárult le intézményükben - ezzel együtt 

pedig a BMSzKI rendszerében. Az RSZTOP kísérő intézkedések program 2017-ben indult, 

melynek keretében (RSZTOP 3.1.1-16-2016-00001) dr. Fórizs Éva nyújtott pszichiátriai 

szakellátást havi 12 órában intézményünkben.  



Az alábbi táblázat részletesen mutatja, összesen hány találkozása volt havonként a 

szakorvossal az ügyfeleknek: 

hónap megjelent 
ügyfelek (fő) 

hónap megjelent 
ügyfelek (fő) 

január 12 július 14 
február 19 augusztus 8 
március 17 szeptember 16 
április 13 október - 
május 14 november - 
június 12 december - 

Összesen: 125 megjelenés 
 

Ez a 125 találkozás összesen 31 különböző személyt jelent. A 3 éves pályázati program 2019 

szeptemberében véget ért és egy hatalmas űrt hagyott maga mögött. Bár már a kezdetekor is 

szkeptikusak voltunk, egyáltalán működni tud-e majd szállásunkon ez a lehetőség - de a 

szükségesség és indokoltság nem volt kétségbe vonható. A betegségtudattal nem rendelkező 

fedél nélkülieknek „helybe hozni” a szolgáltatást olyan életmentő lehetőség volt, amit más nem 

tudott pótolni.  

 

Közösségi pszichiátriai ellátás 

Az Ébredések Alapítvánnyal szoros együttműködésben megvalósuló szolgáltatásunk a 

tavalyi évben is folytatódott. Az Alföldi Átmeneti Szállás nem volt kiválasztva abban a 

programban, ahol közösségi pszichiátriai ellátást keretében zajlott a szakmai munka, de mi is 

csatlakoztunk ehhez önkéntesen. Szociális munkásaink erőn felül próbálták meg ügyfeleinket 

meggyőzni az alapítvány felkereséséről, de néhány esetben bekerülési feltétel is volt (újbóli 

felvételkor) a szakorvos doktornő és az Ébredések Alapítvány felkeresése.  

Sajnos nehezen megvalósítható a jelenlegi rendszerben és működésben a közösségi 

pszichiátriai ellátás önkéntes alapú igénybevétele. Míg az ügyfeleink - de a hajléktalanok döntő 

többsége - sajnos nem rendelkezik betegségtudattal, addig bizonyos keretek között 

valamennyire kötelezni szükséges ennek a szolgáltatásnak az igénybevételére némely 

ügyfelünket.  

Ez az örök dilemma a szociális esetmunka során rendszeresen előkerült, szakmai 

fórumainkon, értekezleteinken is állandó téma volt.  

A 2020-as esztendőre célul tűzzük ki, hogy az Alapítvány munkatársával rendszeresítjük 

találkozásainkat.  

 



Aludoboz (Returpack) automaták és a nyitott udvar 

Az év során a Returpack Kft-vel kötött szerződést módosításra került, így az udvarunkban 

működő automaták számát 1-re csökkentettük és azt is a belső udvarunkban tettük 

hozzáférhetővé a szálló lakói számára. Mindezt javarészt az indokolta, hogy a nyitott udvar 

működtetése egyre nagyobb kihívást eredményezett (a munkaerő biztosítás nehézségeiből 

adódó korlátozott felügyelet, nagyszámú és problémás igénybe vevők, az udvari rend tartásának 

fokozódó nehézségei, folyamatos konfliktusok az udvarban, utcán és a környéken élőkkel, az 

intézmény közvetlen környezetére és működtetésére ható problémák). 

Az udvart Koliger Endre grafikus vezetésével egy önkéntes graffitis csapat a nyár során 

impozánsan kidíszítette (ők végezték a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai 

Intézet udvarának festését is). Az udvar kapcsán a jövőben egy lakóink számára hozzáférhető 

szabadtéri közösségi tér kialakításában gondolkodunk.  

 

Élelmiszerbank 

Még a 2018-as év folyamán indult el egy áruházlánc közelünkben lévő boltjával az 

együttműködés - élelmiszer mentés keretében. Hétfőtől szombatig reggelente van lehetőségünk 

elhozni a megmaradt péksüteményeket, alkalmanként gyümölcsöt, zöldséget és közeli lejáratú 

tejterméket.  

E mellett több alkalommal egyszeri meleg ételadományt is kaptunk a Szervezet 

adományozóitól.  

 

Közösségi keret felhasználása 

A közösségi keret bevezetéséről igazgatói döntés születetett még a 2018-as évben, ennek 

felhasználásáról pedig munkatársainkkal közös gondolat valósult meg. A különböző 

intézményi ünnepeink (például Farsang, Karácsony) színesebb és tartalmasabb megünneplésén 

túl szobai közösségépítő alkalmakat szerveztek munkatársaink. A szállás nagysága és a 

különböző létszámú szobákban - 1-17 ágyig - lakó ügyfelek közös időtöltése valósult meg. 

Mivel ügyfeleink többségének jövedelme igen alacsony és az étkezés hiánya állandó probléma, 

így közös főzést és együtt, közösen elfogyasztott ebéd vagy vacsora tálalását jelentette. A 

visszajelzések mind-mind arról szóltak, micsoda öröm és boldogság volt részese lenni ezeknek 

a közös együtt töltött időknek, a közösen elkészített ételeknek. Sok lakónknak a gyermekkora, 

fiatalkora, régi, már-már elfeledett élete jutott eszébe.  

A 2020-as esztendőben - amennyiben lehetőségünk lesz rá - ezt folytatni szeretnénk.  

 



Szakmai napunk 

November végén nyitott szakmai napot tartottunk az intézményben, játékos 

intézménybejárással és szakmai munkánk interaktív bemutatásával. A program nagy sikert 

aratott, nagyjából 120 ember regisztrált és kb. 100-an jelentek meg. Az épület különböző 

részlegeihez kapcsolódóan szerveztük meg a bejárást, illetve délután vendég szakemberek 

segítségével 3 kerekasztal-beszélgetést is tartottunk. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk 

és a kollégáink is igen felkészülten bonyolították le a rendezvényt. 

 

Továbbképzések, szakmai fórumok, műhelyek, projektek rövid tapasztalatai 

Továbbképzések 

Munkatársaink közül a 2019-es évben többen jutottak el továbbképzésre. Legnépszerűbb 

ezek közül a Közösségi pszichiátriai megközelítés lehetőségei hajléktalan és más szociális 

szolgáltatásokban tanfolyam volt, ahogy a 2018-as esztendőben is.  

Egy munkatársunk abszolutóriumot szerzett másoddiplomás képzésén, míg egy másik 

szociális munkásunk 2019 szeptemberében kezdte meg tanulmányait.  

 

Gyakornoki program 

A továbbképzések mellett a gyakornoki program kötelezettségeit is igyekeznek teljesíteni 

munkatársaink. Mivel az év folyamán folyamatosan bővült a létszámunk, így igen nagy 

logisztika volt szükséges a gyakornoki programok és műhelyek látogatásának 

megszervezéséhez. Mindezek ellenére viszont örömmel tudjuk kijelenteni azt, hogy minden 

munkatársunk részt vett a számára kijelölt képzéseken a gyakornoki programban.  

 

Mentori találkozók 

A köz, majd fejlesztő foglalkoztatás kapcsán mentori találkozók kerültek összehívásra. Ezek 

célja elsősorban a résztvevő ügyfelek munkában tartása volt, de ugyanolyan fontos volt a benne 

dolgozó munkatársak meghallgatása, esetleges változások egyeztetése, alkalmanként pedig 

esetmegbeszélő csoport is alakult a találkozókon. Ezen a műhelyen is aktív résztvevők voltunk, 

munkatársunk - akinek személye az év során kicserélődött - rendszeresen képviselt bennünket. 

 

 

Női projekt 

A 2018 nyarán zajlott kérdőíves felmérést követő műhelymunka eredményeképpen külön 

női csoport alakult intézményünkben, közösségi szociális munkával. Szinte kizárólag olyan 



foglalkozások kezdtek megvalósulni, amit női lakóink szerettek volna: kézi és gépi varrás, 

horgolás, kötés. Adományokból sikerült még működő, használt varrógépekhez is hozzájutni - 

igazi boldogság volt lakóink arcán, amikor használatba vették. A programot összefogó 

kolléganőnk egy nemzetközi látogatáson is részt vett Helsinkiben - hasonló témában -, ahonnan 

sok, lelkesítő ötlettel tért haza.  

 

A fejlesztő foglalkoztatás rövid tapasztalatai az intézményünkben 

Az elmúlt évben tovább erősödött Horváth Lajos koordinátorral a kialakult 

munkakapcsolatunk. 8 fővel interjúzott, akik közül 3 személy el is helyezkedett, további 1 

személy még az azt megelőző 2018-as évről húzódott át. Így 4 ügyfelünk került vissza ebben a 

rendszerben a munkaerőpiacra. 2 férfi udvarosként, 1 férfi könyvtárosként és 1 nő pedig 

takarítóként dolgozott, közülük 3 személy az Alföldiben kapott munkát. 1 nő másik telephelyről 

járt dolgozni hozzánk.  

A programban résztvevőket egy szociális munkatárs mentorként támogatta - személye az év 

folyamán kicserélődött. Mentori nehézségként leginkább a munkaszocializáció 

megteremtése/előhívása/újrateremtése fogalmazódott meg. Ez nagyon sok segítő beszélgetést 

igényelt, ugyanakkor mentori örömként az ügyfelek által előkerült saját mentális erőforrások 

újratermelődése is motiváló volt a munka során mind az ügyfeleknek, mind a mentor kollégának 

(pl. az egyik könyvtáros saját ötletei, lelkesedése, javaslatai a könyvtárral kapcsolatban; az 

udvarosok önként vállalásai, stb.). Nehézségként a takarító munkaviszonyának megszűnését is 

meg kell említenünk, mert az egy súlyos házirend-sértés miatti jogviszony felmondás okán 

szűnt meg.  

 

Pályázati programjaink 

KAB pályázatok 

Harmadik éve zajlott intézményünkben a szenvedélybetegek felépülésének támogatása. A 

kialakult mentálhigiénés szemléletű rendszerünkben az volt a cél, hogy a résztvevő lakóink 

szociális és fizikai dimenzióin túl segítsünk önismereti-, készségfejlesztő-, lelki-és spirituális 

tartalommal, továbbá kulturális és szabadidős programlehetőségek nyújtásával.  

Az előző évek tapasztalatára építve - bár csökkent munkatársi létszámmal, de annál nagyobb 

lelkesedéssel kezdtük el a megvalósítását benyújtott pályázati programunknak 2019 

februárjában. Bíztunk abban, hogy az eredetileg kitűzött június végi dátumig minden tervezett 

programot sikerül megvalósítanunk, de határidő módosítással ezt meghosszabbítottuk 

szeptember végéig.  



Programjaink megtervezésénél a hajléktalanságból fakadó hiányokat igyekeztünk pótolni.  

a.) egyéni konzultációk, 

b.) csoportos foglalkozások, 

- biblio-és meseterápia: 

- filmvetítés élménymegosztással: 

- addiktológiai csoport vezetése az intézményben lakó, addiktológiai problémával küzdő 

ügyfelek részére: 

- egyéni tanácsadás – az intézmény munkatársai részére 

- csoportos szupervízió vezetése addiktológiai és/vagy pszichiátriai problémával küzdő 

ügyfelekkel foglalkozó szociális munkatársak részére, 

- kreatív önismereti csoport addiktológiai problémával küzdő ügyfelek részére, 

- mentálhigiénés csoport vezetése addiktológiai problémával küzdő mozgássérült,, 

kerekesszékel közlekedő ügyfelek részére, 

- lélek-harang csoport (bibliai kérdések és válaszok), 

- TÁRSasjáték csoport.  

c.) intézményen kívüli kulturális és szabadidős programok,  

d.) külső, felépülést segítő szervezetek megismerése.  

 

A szenvedélybetegek felépülési folyamatainak és a kábítószer-prevenciós programok 

támogatása révén számtalan csoportfoglalkozás és lehetőség valósulhatott meg az Alföldi 

Átmeneti Szálláson. Eredmény és siker volt ezeken keresztül minden olyan apró változás, 

gesztus és működésbeli eltérés, ami segített a részvevő lakók helyzetén, vagy egyszerűen csak 

az első lépés volt, ami hosszú távon talán a létra első foka volt az absztinens életmód vagy a 

munkavállalás rögös útján. 

 

HKA - Nyitott szolgáltatás 

A tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz jutásának és integrálásának támogatása 

pályázati program már hosszú előzmények után zajlott a 2019-es esztendőben is. Elsősorban a 

tartósan közterületen élő fedél nélkülieket célozta meg, közülük is azon személyeket, akik 

legalább 5 napja tartózkodtak közterületen. A lehetőség nyitott volt férfiak és nők részére is, 

továbbá mivel az intézmény részben akadálymentes, így mozgássérült és kerekesszékkel 

közlekedőket is fogadni tudtunk. 

A program szolgáltatásai voltak: tisztálkodási és mosási lehetőség, szociális ügyintézés és 

információnyújtás, TV nézési lehetőség, Alupack automata igénybevétele, egészségügyi 



ellátás. A program során több, mint 1100 személy fordult meg intézményünkben. 

A program 2019 júniusában véget ért, újabb pályázatot már nem nyújtottunk be.  

 

HKA - Egészségügyi pályázat - gyógytorna 

Az egészségügyi pályázat keretében közel fél éven keresztül heti rendszerességgel 2 órában 

gyógytornász, 4 órában pedig gyógytornász-segéd dolgozott átmeneti szállásunkon a rászoruló 

lakókkal. A teljes programidőszak alatt 47 lakóval volt lehetőség foglalkozni.  

 

Menhely Alapítvány - Fővárosi Önkormányzat - EBES pályázat 

A Közterület helyett emberibb körülmények programon belül már második éve vettünk 

részt. Fő cél - ami már általánossá vált, a tartósan közterületen élők számának csökkentése. Az 

Alföldi Átmeneti Szálláson összesen 53 személy volt regisztrálva ebben a pályázatban. 

Részükre nagyobb odafigyelést igyekeztünk biztosítani - megakadályozva az utcára 

visszakerülésüket és különböző eszközöket és gyógyszereket vásároltunk.  

A program egész évben zajlik és folyamatosan működtetjük.  

 

Elképzeléseink a 2020-as évre 

1.) HKA pályázat keretein belül fél éves időtartamban team szupervíziót szervezünk. Abban 

bízunk, hogy a szakmai szupervízió - akár az eseteink kapcsán is - hatására egy 

összetartóbb munkatársi közösség tudunk lenni. E mellett pedig - mivel 

személyiségünkkel dolgozunk a mindennapok során, annak folyamatos fejlesztése 

elengedhetetlen. 

2.) A beszámolónk elején a férőhely kimutatásban már részleteztük, hogy a 2020-as 

esztendőre feladatul tűztük ki a férőhelyeink reális újratervezését. Ez kiemelt 

feladatunk ebben az esztendőben.   

3.) A HKA pályázatból finanszírozott Nyitott szolgáltatás pályázat lezárásával 

intézményünk hátsó udvara jelenleg kihasználatlan. Egy jelenleg elbírálás alatt álló belső 

pályázatban több gondolatot fogalmaztunk meg a hasznosításával kapcsolatban. Ha ez 

nem kap pozitív elbírálást, lehetőséget kell találnunk annak más módon való 

kialakítására.  

 


