
Szociális munka nőkkel 

2019. szeptember 4-6

Finnország-Helsinki



A konferenciáról…
 A szakkonferencián több európai ország és szervezete és a 

Feants vett részt. 

 A program célja a szervezetek közötti kölcsönös tanulás, a 

bevált gyakorlatok cseréje és az új megoldások közös kutatása.

 Minden ország képviselője bemutatta a szervezetüknél 

működő szakmai és gyakorlati programjaikat.



A szakmai konferencia aktuális, mert… 

 Európában  kevés olyan program van, amelyek kizárólag vagy 

kimondottan hajléktalan nőket céloznak meg!

 Minden együttműködés alapvető fontosságúak a hajléktalanság 

előmozdításához

 Lehetőséget kínálnak új, innovatív megoldások megtalálására a 

rászoruló női  célcsoport számára



Helsinki Diakóniai Intézet
 Küldetésük és célkitűzéseik:

Műveletünkben ez a küldetés azt jelenti, hogy mindenkinek joga 

van az emberi méltósághoz tartozó élethez. A Helsinki Diakóniai 

Intézet létezésének célja a legsebezhetőbbek támogatásának 

biztosítása. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan segítséget és 

támogatást nyújtunk olyan helyekre, amelyek mások számára 

elérhetők. Helyek, ahol az emberi méltóság veszélyben van.



A Helsinki Diakónia Intézet 

története
 A Helsinki Diakónia Intézet 1867-ben nyitotta meg kapuit.

Kórházként és fiatal nők számára képzési létesítményként kezdte

meg működését. Munkája a 20. században változatosabbá vált, és a

2000-es években a súlyos problémákkal küzdő társadalmi csoportok

számára nyújtott szolgáltatásokat. Az intézet létrehozására

irányuló kezdeményezést Karamzin Aurora nemesasszony tette.

 Napjainkban az önkormányzat tartja fent az

intézményt.



 A német modell

 Amikor létrehozták a Helsinki Diakónia Intézetet Európában több

tucat hasonló intézmény volt, amelyek diakonikus munkát

végeztek. A legfontosabb modell a németországi Kaiserwerth

Diakonissus Intézet volt, amelynek munkája diakonézek és

ápolók képzésére, a szegények segítésére, a volt női foglyok és a

hajléktalan gyermekek gondozására irányult. A Kaiserwerth-t

Theodor Fliedner lelkész és felesége Friederik alapította 1836-

ban. Kaiserswerth példája szerint a diakónus intézeteket egymás

után hozták létre - először Németországban, majd más európai

országokban, és fokozatosan Európán kívül is.



A szociális jólétet és az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó Helsinki Diakónia Intézet 

(Helsinki Deaconess Institute) márkanevét a Deaconess Foundation (Deaconess

Alapítvány) névre rövidítik. A szociális vállalkozás vizuális képe és logója szintén 

megváltozott

 - Helsinki központúnak gondolják 

- valójában már tíz telephelyen működnek Finnország szerte 

- számos országban, nemzetközileg is jelen vannak

Az új logó 

"A tervezésnél  figyelembe vették  a személyzet kívánságait, a Diakónia Alapítvány hosszú 

történetét, értékeit, valamint a játékosabb és merészebb orientáció iránti vágyát



Globális befolyás

 A Helsinki Diakónia Intézet nemzetközi fejlesztési 

együttműködést folytat a szegénység csökkentése és a 

társadalom legsebezhetőbb csoportjai helyzetének 

megerősítése érdekében. Ezen felül a nemzetközi egység 

támogat más helyi fejlesztési projekteket. 



Bátorsággal az emberi méltóságért

 hatékony támogatás a fiatalok számára

 gyermekek és családok gondozása és rehabilitációja

 hosszú távú otthonok hajléktalanok számára

 a erőszakos bűncselekmények  áldozatainak rehabilitációja

 segítség a kábítószer használók számára

 védelem és tanácsadás a vándorlók (nemzetközi) számára  

 szakterületünk az igényes speciális csoportok szolgáltatásai

 A Diakonissza intézeten belül fenttart 

- Női hajléktalan szállót .

 Férfi hajléktalan szállót

 Körülbelül 8 szakembert és több mint 2000 önkéntest alkalmaznak.

 Céljuk, hogy mindenkinek tisztességes élete legyen



Helsinki Diakóniai Intézet
A Helsinki Diakóniai Intézet egy alapítvány és sokrétű és átfogó 

szociális szakmai programokkal és intézményekkel.

A Diakóniai Intézet széles körű szociális jóléti, egészségügyi és oktatási 

szolgáltatásokat nyújt. 

A működéséből és eszközéből származó bevételeket az egészség és a 

jólét előmozdítására, valamint az igazságosabb társadalom 

felépítésére használják fel.

Az alapítvány kórházi és egészségügyi központjának működését 

részvénytársaságokra bontották. 

2016-ban a Csoport 1555 embert foglalkoztatott, éves forgalma 148 

millió EUR. A fő finanszírozási források a Finnországi Slot Machine

Association, az Európai Szociális Alap és a Finn Külügyminisztérium.

2016-ban az alapítvány 76 projektet hajtott végre. A szolgáltatásokat 

az állammal, az önkormányzatokkal, a vállalatokkal, más partnerekkel 

és a befektetőkkel állítják elő. 

A szolgáltatás előállítása mellett az összes tevékenységben 

előmozdítják a civil tevékenységet.



Helsinki Diakóniai Intézet munkájáról

 A Helsinki Diakóniai Intézet a szociális kérdések kezelésének szakértője. 

 A társadalmi igényekkel küzdő szegmensekre szakosodott gyermek- és ifjúsági jóléti 

szolgáltatásokat, lakhatási és foglalkoztatási támogatást, kábítószer-fogyasztókkal folytatott 

munkát és mentálhigiénés programokat kínál. 

 Fő projektek / tevékenységek:

A Vamos ifjúsági szolgáltatások azon 16–29 éveseknek szólnak akik oktatás, foglalkoztatás vagy 

képzés nélküliek. 

 Projekteket indítottak a menedékkérők fiataloknak és bevándorlóknak, valamint a roma emberek 

számára. 

 Az abuzált ügyfeleknek orvosi - pszichoszociális gondozást, valamint egyéb támogatást nyújtott 

de azoknak a bevándorlóknak is, akiket akut vagy krónikus kínzási tünetekkel küzdenek. 

 Segítik az áldozatok szenvedését, a társadalmi radikalizálódás kockázatát, valamint az 

önmagukkal és másokkal szembeni erőszak kockázatát.

 A  megkínzott vagy súlyosan traumás ügyfeleknek/menekültek, akik 24 év alattiak speciális 

gyermek- és ifjúsági pszichiátriai szolgáltatást nyújtanak

 A Vamos jelenleg hat városban működik: Helsinkiben, Espooban, Lahtiban, Turuban, Ouluban és 

Kuopioban. 1500 fiatalt sikerült elérni, és 53% -uk oktatásba és a munkavállalói karrierbe kezdett

 Több mint 1300 embert vontak be az önkéntes munkába.



Szolgáltatások az egész családnak
 A Vamos segíti a 12 és 29 év közötti 

korosztály iskolai tanulmányait és a 
munkába állását.

 Ez a tevékenység önkéntes és ingyenes. 

 Az Amigo programban olyan 16 és 29 év 
közötti fiatalokat képeznek mentorokká, akik 
a Vamos programban dolgoznak 
önkéntesen

 Alapvető változások a gyermek és a család 
helyzetében.

 A gyermekek és fiatalok funkcionális 
kapacitásának erősítése, társadalmi 
készségek fejlesztése és iskolába járásuknak 
figyelemmel kísérése

 A családi kapcsolatok és a szülők 
erőforrásainak, koherenciájának erősítése

 Család- és Gyermekjóléti szolgálat  
Helsinkiben van.



Nők egészségvédelme Finnországban 

Finnország egészségügyi ellátórendszere a közegészségügyi 

szolgáltatásokon alapszik, melyekre mindenki aki az országban él 

jogosult. 

Az alkotmány szerint az állami hatóságoknak megfelelő szociális 

és egészségügyi szolgáltatásokat kell nyújtaniuk mindenki 

számára.

Az önkormányzatok és a közös önkormányzati testületek felelősek 

a közegészségügyi ellátásért. 

Előfordul, hogy az adott települési önkormányzat egyedül nem 

képes ezeket a szolgáltatásokat megteremteni, ekkor másik 

önkormányzattal közösen szervezik meg ezeket. 

 Feladatokra magánvállalkozásokkal vagy nem kormányzati 

szervezetekkel, civilekkel  szerződhetnek az önkormányzatok

 A finn társadalombiztosítási intézmény a Kela, a magánjellegű 

egészségügyi ellátásokat megtéríti a finn lakosok számára.



Képzés és integráció

 Segít az embereknek az új országba történő beilleszkedésben. Céljuk, hogy 

mindenki, aki megkapta a tartózkodási engedélyt megtalálja helyét a 

társadalomban.

 A bevándorlók képzési útvonalait az ország különböző részein a Diakonia

College Finland biztosítja.

 A moldovai roma lányok arról álmodnak, hogy saját vállalkozással 

rendelkeznek. Most először válnak valóra álmaik.

 „A roma nők mindig is a régió legsebezhetőbb csoportjai voltak.” -

magyarázza Anca Enache, a Diakónia Alapítvány fejlesztési igazgatója. 

 „Sok roma nő továbbra is a diszkrimináció, az elmozdulás és az erőszak 

különböző formáival szembesül sajátos életkörülményeik miatt, amelyek 

nagyon gyakran előfordulnak az etnikai hovatartozás, a nemek és az 

osztályok közötti egyenlőtlenségek kereszteződésénél.” 

 A megkülönböztetés születéskor kezdődik: sok roma lány esetleg nem kap 

hivatalos születési anyakönyvi kivonatot vagy később segítséget a 

hatóságoktól, amikor az erőszak áldozatává válik.

 Az alapítvány segíti a roma nőket abban, hogy a bántalmazó kapcsolatból 

ki tudjanak szabadulni és támogatja őket a képzésben és munkakeresésben



Tukialus– utcai szociális munka
 Alacsony küszöbű szolgáltatás, amelyek célja a kábítószer-visszaélések 

által okozott kár csökkentése. 

 A nők egészségével kapcsolatos problémákra és kihívásokra is 

összpontosít; a több szervezettel is együttmüknek

 Utcai szociális munkát végeznek Helsinkiben, plusz három másik 

városban

 Ügyfélkör: főleg droghasználók és szexmunkások, szerhasználó anyák, 

értelmi fogyatékosok, idősek

 Cél: hiánypótlás, ami szükséges az utca és az intézmények között

 Tevékenység: ártalomcsökkentés, felvilágosítás, intézményi 

kapcsolattartás, támogatás



Miért és hogyan?
 könnyű droghoz jutni

 fiatalon elindul a drogkarrier, 16 évesen már aktív szerhasználók

 Szállásokra, lakhatási programokba nehezen jutnak be és könnyen kerülnek ki

 ördögi kör: drog – szex – függőség – szexuális fogság, szexmunka

 Intézménybe kerülés feltétele a rehabilitációs programon való részvétel, 
szállókra fel sem veszik őket

 Gyalog járják az utcákat

 Otthonukban, tartózkodási helyükön is felkeresik az ügyfeleket

 Állandó iroda nincs!!! 

 Hátizsák: laptop, különböző egységcsomagok, tápanyag pótlása

 Fő szakmai szempont: ÍTÉLETMENTESSÉG, ODAFIGYELÉS, MEGÉRTŐ HALLGATÁS

 Tapasztalati segítők bevonása a munkába

 Nincs kényszer a változtatásra

 Bizalmi kapcsolaton alapuló munkavégzés

 Kriminalitásról, bűncselekményről nem beszélnek



Mit és miből?
Steril tű, óvszer, női egészségügyi termékek, gyümölcspüré osztása

 Ügyintézésben segítség, hivatalos helyekre kísérés

 Orvoshoz, egészségügyi ellátáshoz juttatás, kísérés

 Ártalomcsökkentő beszélgetések

 Lakhatási programokba delegálás

 Utógondozás

 Szexuális felvilágosítás

 Informálás, különböző intézményekkel kapcsolattartás

 Elsősegélynyújtás

 Három éves finanszírozási szakaszok, projektmunka, pályázat

 Önkormányzati hozzájárulás

 Lottó bevételekből támogatás



Kik dolgoznak a szervezetnél:
 Szakképzett segítők, szociális munkás és szociális gondozó

 Tapasztalati segítők, akik egyéni támogatást kapnak a kollegáktól. 

(segély mellett kaphatnak óránként 2 eurót, max. négy nap, napi négy 

óra munka, nincs kötöttség, megbeszélés alapján)

 Lehetőség képzésre, szakképzésre

 Rendszeres szupervízió, team

 Külön ventillációs lehetőségek a sorstárs segítőknek



St. Mungo’s-ról röviden
 A St. Mungo’s civil szervezet közterületen élő hajléktalan emberekkel foglalkozik, valamint szállásnyújtó intézményeket 

működtet. Céljuk a hajléktalanság felszámolása és az életek újraépítése. Hisznek abban, hogy mindenkinek lehet 

otthona, ahonnan megvalósíthatja céljait és álmait.

 Minden éjszaka több mint 2700 embernek nyújtanak szállást szállókon és elsőként lakhatást progamjainkban.

 Angliában szervezetük látja el a legtöbb közterületen élő embert – utcai gondozóik évi 5700 emberrel vették fel a 

kapcsolatot.

 Minden ügyfelünk sajátos készségekkel és erőségekkel érkezik hozzánk, és ezekből kiindulva próbálunk nekik 

segítséget nyújtani egy egészségesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb élet viteléhez.

 Munkájukat a következők  értékek határozzák meg: képesek a legjobbat kihozni az emberekből. Támogatóak. 

Folyamatos fejlődés. Befogadóak. Diszkrimináció ellenesek. Partnerek az ügyfelekkel.

 Elkötelezettség. Biztonságos és hatékony, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítanak. ennek érdekében. Nem adják 

fel a reményt az egyes emberek ügyében.

 Kreativitás. Gondolataikban, szóban és tettben mindig innovatív megoldásokat keresnek és olyan szolgáltatásokat 

szeretnének kialakítani, amelyeket ügyfeleik szeretnének Nyitottak a változásra és együtt működünk másokkal a 

kihívások leküzdésében.

 kb 1520 munkatársunk, 5%-uk korábban hajléktalan, és 900 önkéntes segítőjük van

 2014-ben dolgozták ki az első női hajléktalan stratégiáját, amelyet egy 18 hónapos, különböző szektorok szakértőivel



St. Mungos Alapítvány – London

Pause Program  

Két kolléga alapította Hackney-ben 2005-ben.(Sophie Humphreys

és Georgina Perry) 

 Sophie vezette a gyermekvédelmi szolgálatot a Homerton Kórházban 2005-ben.

 Azt tapasztalta, hogy évről évre szinte ugyanazoktól a szülő nőktől veszik állami gondozásba az 

újszülött babáikat, vagy abortálják a magzataikat. (különböző okok miatt)

 Sophie több gyermekvédelmi rendszerrel dolgozott együtt, alkalma volt több olyan szakmaközi 

megbeszélésen részt venni, ahol a többi kolléga is arról számolt be, hogy hasonlókat tapasztalnak.

 Továbbá azt  látják, hogy  ezek a sorozatos események az édesanyákat és a gyermekeiket is   

traumatizálják.

 Létrehoztak egy Női műhelyt, és felkérték a Lancasteri 

 Egyetemet, hogy vegyenek részt 



Kutatás a Lancasteri Egyetemen 2007 és 

2014 között

 11 000 nővel végezték el a kutatást

 Azoknál a tizenéves anyáknál, akiktől állami

gondozásba vitték az újszülött babájukat azt

tapasztalták, hogy minimum négyszer estek újra

teherbe és ismétlődött meg a traumatikus élmény

velük, hogy elvesztik babájukat.

 A Lancasteri Egyetem kutatása szerint tíz nőből

négy maga is állami gondozásban nevelkedett.

 További 14% -uk szüleitől távol élt magán iskolában -

vagy informális formában.

 Sok szülőanya pedig bántalmazó családban,

kaotikus gyermekkorban nevelkedett fel.



Kutatás és statisztikai adatok 

Átlagosan azoktól a nőktől, akikkel

együtt dolgoznak a szociális

szakemberek, három és négy

gyermeket vesznek el, bár egyes

esetekben ez jóval magasabb.

Például van olyan eset is, hogy

egyetlen nőtől 13 gyermeket

vettek állami gondozásba

sorozatosan.

Egy másik kutatás eredménye: 344

nővel végezték, akiktől 1052

gyermeket vettek állami

gondozásba.



Lehet-e másképp? 

 Sophie és Georgina a Homerton kórház más kollégáival

együtt megbeszéléseket tartottak arról, hogy milyen más

megoldások lehetnek arra hogy a ”pusztító ciklust„

megszakítsák, amely a nőkben és gyermekeiben mély

traumát okoz.

 Sophie elkezdte nyomon követni és követtetni (szociális

munkásokkal, gyermekjóléti központokkal) azoknak a

nőknek az életét, akiktől a gyermekeiket elvették. Arra

jöttek rá, hogy szinte minden anya nehéz életkörülmények

között él. Többen bántalmazó párkapcsolatban élnek.

Több nőnek nincs is saját kontrollja a saját élete felett.

 Attól, hogy a gyermekeiket elvették tőlük, pozitív változás

az életükben nem következik be. Nincs segítségük.

Ráadásul a megszakított terheség, vagy a tőlük elszakított

gyermek után a ciklus állandóan ismétlődik.

 Ezekre a megfigyelésekre és a kutatási eredményekre

Sophie felhívta a helyi önkormányzatok figyelmét.



Kérte az önkormányzat segítségét…

 Az önkormányzatot a következőkkel győzte meg, 
hogy valamit másképp kellene csinálni:  

 A gyermekek gondozásba kerülése mind a szülőknek, 
mind a gyermekeknek érzelmi traumát okoz rövid és 
hosszú távon is. 

 Mindezek mellett  pénzügyi költségei is vannak 
azoknak az  eljárásoknak, amelyek a terhesség 
megszakítását és a gyermekek állami gondozását 
jelenti. 

 - hivatali eljárás költségei, gyámhivatali eljárás 
költségei

 - a gyermekek eltartása is az önkormányzatot terheli, 
ha a gyermek állami gondozásba kerül. 

 - EÜ beavatkozás 



Kuratórium
 Sophie előállt az ötletével, hogy dolgozzanak ki  egy nőket 

támogató programot, amelyben nők kérhetik, hogy orvosi 

gyógyszeres segítséggel  szüneteltessék a 

termékenységüket. Ez a program 18 hónapig tart.

 E mellé a szünet mellé rendeljenek szociális szolgáltatásokat 

és pénzbeni támogatást is.

 A becslések szerint a programban  minden elköltött 1 fontért 

cserébe 

1,38 fontot takarítanának  meg és ez csak az állami 

gondozásba vett gyermekek költségei. 

 Felállítottak egy bizottságot.

 A Szünet Kuratórium meghatározza a Szünet jövőképét és 

értékeit, és döntéseket hoz annak stratégiai irányáról. Nat

Sloane vezetésével rengeteg tudással és tapasztalattal 

rendelkeznek a politika, a törvény, a gyakorlati stratégia és 

a pénzügy területén.



Intézményeik:
 Jelenleg 24 működik Angliában 

 Jelenleg Anglián kívül az első ország aki csatlakozott a 
programhoz  Észak-Írország.



A szervezetről:
 Munkájuk célja az állami gondozásban részesülő 

gyermekek számának csökkentése.

 A szervezet segíti a nőket abban, hogy átvegyék 
életük irányítását, erős alapokat teremtve, 
amelyekre pozitív jövőt építhetnek maguk számára. 

 Támogatják a kiszolgáltatott nőket. Cáljuk az 
önértékelés fejlesztése, az anyaghasználat 
csökkentése, a családon belüli erőszak és a 
mentális egészség jelentős javítása, valamint a 
gyermekekkel való kapcsolat javítása és a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés.

 A Szünet alatt a gyakorlatból tanulunk, hogy 
folyamatos reflexiós, tanulási és fejlesztési ciklust 
hozzunk létre.

 Autentikus módszereket dolgozunk ki a Szünetben 
részt vevők számára - a múlt és a jelen számára -, 
hogy vegyenek részt a Szünet gyakorlatának 
fejlesztésében, a szolgáltatás tervezésében, az 
irányításban és az innovációban.

 Sok nő számára segítet olyan helyet teremteni az 
életükben, ahol gondolkodni, életüket megtervezni 
és előre lépni tudjanak.



Kollégák támogatása 
A programban részt vevő kollégák munkáját folyamatosan szupervízió támogatja. 

A Program fontosnak tartja a folyamatos önreflexiót a kollégák részéről. 

A program lehetőséget biztosít  tanulásra, önképzésekre.  Támogatja a kollégák  
fejlesztési ötleteit, azok megvalósítását.

A program értékelése, azon tapasztalatokból származik, amelyeket maguk a 
támogatott nők és a velük dolgozó kollégák jeleznek vissza. 

A program arra törekszik, hogy együtt dolgozzanak és tanuljanak egymástól a 
nők. Legyenek sorstárs segítők, tapasztalati szakértők. 

A szervezet külső független megbízott szakemberrel is montíroztatja a 
munkafolyamatokat.  



Költséghatékony előnyök

A szakmai programban részt vevő nők más

életterületeken is eredményes változásokat értek el.

Ezek a változások évente egy nő esetében átlagosan

180 - 350 font megtakarítást jelent az államnak. (A

családon belüli erőszakos események számának és

súlyosságának csökkenése.)

A programban részt vevő nők káros alkoholfogyasztása is

csökkent, ami évente átlagosan 111 fontot

megtakarítást jelent.

A kábítószer-fogyasztás is csökkent a programban részt

vevő nőknél, ez éves szinten 3500 font megtakarítást

jelent.

A megtakarítások helyi szinten gyakran még

magasabbak.

A Szünet támogatja a nőket a legmegfelelőbb

szolgáltatások elérésében a leghatékonyabb módon.

Ennek eredményeként képesek hozzájutni az oktatáshoz

és a képzésekhez, valamint fenntartani lakhatásukat.



A programról egy rövid film:



The King of the street-

Slovenia- Ljubljana
 A szlovén egészségügyi rendszert nagyrészt a kötelező egészségbiztosítási 

rendszer finanszírozza. A kiválasztott orvos képviseli a kaput az 
egészségügyi rendszerben. Kivételt képeznek a fogorvosok és a 
nőgyógyászok.

 Pénzügyi szociális segély / jólét / ellátás kedvezményezettjeként kötelező 
és kiegészítő egészségbiztosításra jogosultak, tehát az egészségügyi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés (jogi szempontból) „könnyű” 
programjaink felhasználói számára. 

 A nyugdíjasok jogosultak kötelező egészségbiztosításra, kiegészítő 
egészségbiztosításra, amelyet maguknak kell megfizetniük. Ha az 
emberek nem jogosultak pénzügyi szociális támogatásra, akkor a 
kötelező biztosítást maguknak kell fizetniük - általában nem ez a helyzet, 
mert az embereknek nincs jövedelme.

 17 éve Ljubljanában működik ambulancia, egészségbiztosítás nélküli 
emberekkel folytatott konzultációval, az elmúlt évben ez a fajta klinika 
Szlovénia környékén más városokban is megnyílt.

 A Kings of the Street-en egy „nem biztosított” nevű programot vezetünk, 
amelynek célja a felhasználók tájékoztatása és támogatása az 
egészségbiztosítás megszervezésében - az Egészségügyi Minisztérium 
finanszírozza



The King of the street
 Hat szlovén városból 122 hajléktalan ember vett részt a kutatásban. A kutatás alapvető 

megállapítása, hogy a hajléktalanok egészségi állapota lényegesen rosszabb az 
általános szlovén mintához képest. Ez a megállapítás különösen releváns az alkohol- és 
kábítószer-függőség, a mentálhigiénés problémák és az utcai élethez kapcsolódó 
egyéb egészségügyi problémák terén.

 Egy másik alapvető megállapítás az, hogy a hajléktalanok számára az egészségügyi 
szolgáltatások elérhetősége rosszabb az általános népességhez képest.  Negatív 
diszkriminációt tapasztaltak az orvosi intézményekben. 

 Rosszabb volt a társbetegségben szenvedő vagy az úgynevezett kettős diagnózissal 
rendelkezők, akik függőek és más mentálhigiénés problémákkal is küzdő emberek 
helyzete 

 2009-ben az Egészségügyi Minisztérium megbízott és finanszírozott egy szlovén 
egészségügyi kutatási projektet. A felmérés részeként kiadtak egy könyvet is, amelyben 
javaslatokat tesznek a hajléktalanok egészségügyi szolgáltatásainak jövőbeni 
fejlesztésére vonatkozóan. 

 A legfontosabbak: az egészségügyi rendszerbe való belépés küszöbértékének 
csökkentésének elve, holisztikusabb és individualizáltabb megközelítések 
szükségességére az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a tájékoztatás és a 
perifériás munka fejlesztésére, az interdiszciplináris és szektorok közötti koordináció és 
együttműködés, a kórházi kezelés utáni hiányosság kiküszöbölésének szükségessége, a 
hajléktalanok részvételének támogatása és fejlesztése a számukra nyújtott 
egészségügyi szolgáltatások megtervezésében, és elsősorban olyan programok 
kidolgozása, amelyek lehetővé teszik a hozzáférhető, biztonságos és hosszú távú 
otthont (szállás, település) mindenki számára.

 10 év alatt nem sokat változott; talán a legnagyobb változás az, hogy néhány nem 
kormányzati szervezet programja orvosi személyzetet kezdett alkalmazni (vagy 
rendszeresen együttmûködni) szervezetüknél. Ennek ellenére nincs jó kapcsolat a 
szociális és az egészségügyi szektor között.



King of street
 Az Utca Királyai Egyesület különböző társadalmi-gazdasági hátterű embereket tömörít: 

hajléktalan embereket, a szegénység és hajléktalanság által érintetteket – szakértőket 
(szociális munkásokat, pedagógusokat, antropológusokat, szociológusokat, 
pszichológusokat ...) diákokat, önkénteseket. 

 Elméleti és gyakorlati szinten is tevékenyek: tanulmányozzák, kutatják a hajléktalanság 
kialakulását és megelőzési lehetőségeit, s ezek alapján javaslatokat tesznek a hajléktalan 
emberek életkörülményeinek javítására, valamint a szegénység leküzdéséhez gyakorlati, 
innovatív modellek kifejlesztésére. 

 Utcalap – közterületen terjesztett újság, melynek szerzői is többnyire hajléktalan emberek. Az 
újságból kapott bevétel fele a terjesztőké, a másik fele pedig az előállítás (szerkesztés, 
nyomda stb) költségeit fedezi.

 Nappali központ – egy olyan hely, ahol az emberek megpihenhetnek, megvásárolhatják az 
utcalapot, tárolhatják a dolgaikat, levágathatják a hajukat, állást és szállást kereshetnek... a 
nappali központ biztosít helyszínt különböző megbeszéléseknek, pl. az utcalap szerkesztőségi 
megbeszéléseinek, műhelytalálkozóknak.

 Lakhatási program – elsőként lakhatást: támogatott lakhatás hajléktalan emberek számára.

 Utcai munka: cél a különböző egészségügyi, szociális és gazdasági károkat megelőzni.

 Foglalkoztatási program hajléktalan emberek számára – szociális szövetkezet.

 Az Egyesületnek 30 munkatársa és kb 40 önkéntes segítője van, külső támogatója, valamint 
közel 300 tagja van.

 Különböző programokat valósítottunk meg hajléktalan nők számára

 Speciális támogató programot dolgoztak ki a családok lakhatási támogatására, evvel is 
biztonságos közeget hoztank létre, ahol hajléktalan nők együtt lehetnek, megoszthatják 
tapasztalataikat, támogathatják egymást.



GYAKORLATI MŰKÖDÉS-King of street
 Sokan hallottak hangokat a történelem nagyjai között. (Jean D’arc, Gandhi, Szokratész, Nash professzor)

 Emberek 10%-a hall időnként, akár csak egy-egy pillanatra hangokat

 A hanghallás nem szégyen, NEM KELL STIGMA!

 Vajon jó, vagy rossz ez? Mikor visz előre és mikor akadályoz?

 Erő, vagy átok?

 Szükséges-e a gyógyszeres kezelés?

 Lehet-e együtt élni vele?

 Megtanulható a kontroll?

 Rendellenesség, vagy a traumák normál következménye?

 Önsegítő csoport hanghallóknak

 Segítők által életrehívott, de tapasztalati önsegítés

 „Nem vagyok egyedül” támogatás

 Két csoport: érintetteknek  és családtagoknak szóló

 Tapasztalati csoportok életre hívása: kapcsolatépítés a hangokkal

 Szakemberek háttérbe vonulása, önsegítés erősítése

 Rendszeres találkozók, van aki csak hozzájuk jár

 Utcai szociális munka (vannak hajléktalanok is)

 Családtagoknak és érintetteknek külön csoport

 Rendszeres publikáció: utcalap, facebook

 Közösségi programok: kirándulások, nyaralások

 Koedukált csoportok



Reden –The Nest- Koppenhága-Dánia

Dánia jóléti társadalom, ahol az adó révén ingyenes az egészségügyi ellátást. 

Mindenkinek, aki „egészségügyi kártyával” rendelkezik, joga van a 

közszolgáltatásoktól segítséget kapni, beleértve az ingyenes orvos- és kórházi 

segítséget - a munkaerőpiachoz való csatlakozástól függetlenül.

Számos önkormányzat ingyenes óvszert nyújt a felhasználói csoportunkkal 

együttműködő társadalmi szervezeteknek, szolgáltatásoknak és hosteleknek.

Dániában joga van az ingyenes abortusz elvégzéséhez.

A 23-64 év közötti nők minden harmadik vagy ötödik évben ingyenes szűrést 

kínálnak a méhnyakrákról. Az 50-69 év közötti nők minden második évben ingyenes 

szűrést végeznek az emlőrákban. 

A Vöröskeresztnek két egészségügyi klinikája (Koppenhága és Aarhus) található 

Dániában a nem regisztrált bevándorlóknak és az egészségügyi ellátáshoz nem 

jogosultak számára - mindkét nem számára. Egyéb szolgáltatások mellett 

nőgyógyászati vizsgálatokat és szülésznői szolgáltatásokat kínálnak. Ingyenes 

konzultációt és a szükséges gyógyszereket kínálnak, ha a felhasználók nem tudnak 

maguknak fizetni.

Azok a szociális szolgáltatások (Koppenhágában), amelyek közvetlenül hajléktalan 

nők számára nyújtanak egészségügyi ellátást, csak kevés működik. Higiéniai 

cikkeket, fogamzásgátlókat, nőgyógyászati vizsgálatokat kínálnak,   szülésznői 

szolgáltatásokat nyújtanak



Reden –The Nest
 A projekt UDENFOR egy dán civil szervezet, amely az utcai munkán kívül képzéseket, 

kutatási tevékenységeket és társadalmi véleményformálást végez. 

 Közvetlen munkakapcsolatban áll hajléktalan és a társadalom peremére szorult 
emberekkel elsősorban Koppenhágában és környékén, gyakorlati segítséget nyújtva. 
Emellett ebben a témában tapasztalatot, tudást és adatokat gyűjtünk meg és osztunk 
meg másokkal a hajléktalan emberek élethelyzetének javítása érdekében. Ügyfeleik 
jelentős része nem akarja vagy nem tudja igénybe venni az ellátórendszer 
hagyományos szolgáltatásait.

 A projekt UDENFOR az utóbbi években fokozott figyelmet fordít a nők csoportjára és a 
velük végzett munka színvonalának javítására. Kutatást végeztek a női 
hajléktalansággal kapcsolatban-2018 nyarán. 

 A kutatás első részében az elérhető szakirodalmat dolgoztak fel. Majd kvalitatív 
módszerekkel saját kutatást végeztek: tereplátogatást, intézménylátogatást, résztvevői 
megfigyelést, interjúkat hajléktalan nőkkel és velük foglalkozó szakemberekkel. Cél, hogy 
jobban megismejék a közterületen, éjjeli menedékhelyen, nem lakhatásra szolgáló 
helyiségekben éjszakázó nők tapasztalatait és élethelyzetét, valamint a mai dán 
társadalom hajléktalanságának nemi aspektusát. 

 Egyik céljuk az volt, hogy a hajléktalan nőket erős, találékony embereknek mutassuk be, 
nem tagadva el nehézségeiket és sérülékenységeiket sem. A kutatást folyamatosan 
alakították az abban résztvevő hajléktalan nők.

 A gyakorlati terepmunka és a kutatáson kívül azon dolgoznak, hogy létrehozzunk egy 
olyan hálózatot, amelyben (eleinte legalábbis) a Koppenhágában és környékén 
hajléktalan nőkkel foglalkozó szervezeteket gyűjtik össze, hogy megosszák 
tapasztalatainkat és tanuljanak egymástól.



Reden –The Nest célja és működése

 Ártalomcsökkentés

 Prevenció

 Információ adás

 Egészségügyi szolgáltatásokhoz juttatás

 Bántalmazás veszélyire felhívni a figyelmet

 Biztonságos munka alapjai

 Professzionális segítőkkel dolgoznak

 Bizalom építés, rendőrséghez kisérés

 Emberkereskedelem áldozataival is foglalkoznak

 Kapcsolatban vannak társszervezetekkel



Groundswell –London-Anglia

1996 óta a Groundswell alapítvány támogatja a hajléktalanokat, hogy 

vegyenek részt a hajléktalanság megoldásában.

Fontos számukra a kortárs kutatások

Munkájuk magában foglalja az egészséggel kapcsolatos a hajléktalan 

egészségügyi egyenlőtlenségek kezelését. 

Insight and Action Programot működtetnek, amely radikálisan alulról 

építkező megközelítést alkalmaz a hajléktalanok problémáinak 

feltárására, és alapvetően megvalósítható megoldásokat fejlesztett ki.



Groundswell munkájáról
Elveik alapján:

„A hajléktalanság óriási károkat okoz az egyéneknek és a társadalmunknak, de 
ez nem csak azt jelenti, hogy utcán élünk - még ha a teteje fölött is van tető, 
akkor is hajléktalan lehet. Olyan emberekkel dolgozunk, akik sokféle 
tapasztalattal rendelkeznek, kezdve a durva alvástól és az ideiglenes 
elhelyezésben való élettől az olyan emberekig, akiknek bizonytalan a 
lakhatása, például ideiglenesen családjával vagy barátaival tartózkodnak.”

Tapasztalatuk az, hogy emberek mentális egészsége, drogokkal és alkohollal 
kapcsolatos problémái, a migrációs nehézségek vagy jogi aggályok 
hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek hajléktalanná váljanak, vagy a 
hajléktalanság eredményeként merültek fel.

Hisznek abban, hogy a stabil elhelyezés és a közösség részvétele az alapja az 
elégedett és értelmes életnek. 

Fontosnak tartják: „A hajléktalanság egyre növekszik, és az egész közösségnek 
foglalkoznia kell ezzel. Alapvető fontosságú, hogy lehetőséget teremtsünk a 
hajléktalan emberek számára tapasztalataik felhasználására és hozzájárulására 
- mindannyiunk javára.”



Groundswell munkájáról
Támogatják a hajléktalanságban szenvedő embereket, fő cél az egészségüket 
védeni.

Groundswell úgy véli, hogy mindenkinek joga van a jó egészséghez, amely 
nélkülözhetetlen feltétele a teljes élet éléséhez. A hajléktalanság jelentős 
tényező az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenség szempontjából a 
társadalomban: a hajléktalanok egészsége rendkívül gyenge az általános 
népességhez képest.

A kortársak olyan emberek, akik státusuk, hatalmuk, helyzetük szempontjából 
azonosak egymással, és hasonló háttérrel és tapasztalatokkal rendelkezhetnek. 
A „társ” kifejezést használjuk annak legszélesebb értelemben - olyan emberek 
számára, akiknek közös tapasztalata van a hajléktalansági szolgáltatások 
használatában.

Az egymást követő megközelítés célja az „ügyfelek” és a „szakemberek” közötti 
tradicionális problémák leküzdése. Mind az ügyfelek, mind a dolgozók gyakran 
jellemzik a köztük lévő dinamikát, hogy „köztük vagyunk”. Még a legjobb 
munkavállalóknak és a legszemléletesebb ügyfeleknek is nehezen lehet 
megkerülni a kapcsolatok alapvető hatalmi egyensúlyát. 

A kortárs megközelítésnek gyakran nem ugyanaz a mögöttes dinamikája, amely 
lehetővé teszi a nagyobb őszinteség fejlődését, lehetővé téve az emberek 

számára, hogy felismerjék a segítség szükségességét, és könnyebben elfogadják 
a támogatást.

A Groundswell alapja, hogy nincs „ők” és „mi” - csak mi.



A finn szociális ellátásról…

 Mindenkinek joga van az egészségügyi ellátáshoz. 

 Finnország egészségügyi rendszere olyan állami egészségügyi 

szolgáltatásokon alapszik, amelyekre az ország minden lakója 

jogosult. 

 Az önkormányzat önmagában is nyújthatja a szolgáltatásokat, egy 

másik önkormányzattal együtt, vagy megszerezheti ezeket a 

szolgáltatásokat egy magánvállalattól. 

 Az állami egészségügyi szolgáltatásokat adóbevételek és a 

szolgáltatásokért felszámított ügyféldíjak révén finanszírozzák.

 Magánvállalkozások, független szakemberek és más szervezetek 

szintén nyújtanak egészségügyi szolgáltatásokat. 

 A Kela, a finn társadalombiztosítási intézmény megtéríti a magán 

egészségügyi ellátás költségeinek egy részét a finn lakosok számára. 



A következő szolgáltatások érhetők 

el Finnországban
 Hietaniemenkatu hajléktalanok szolgáltató központja (Helsinki város): ápolónő, orvos, szociális munkás és ápolók 

dolgoznak itt
A városok és a nem kormányzati szervezetek egészségügyi tanácsadási pontjai (tiszta fecskendők, fogamzásgátlás, HIV 

és C-hepatitis tesztek, terhességi tesztek

 A-Clinic Alapítvány Street Clinic: egészségügyi szakemberek az utcákon és az otthonokban. Névtelen és ingyenes.

 A Pro-tukipiste egy speciális szolgáltatás, amely elősegíti a szexuális vagy erotikus iparban dolgozók, valamint az 
emberkereskedelem áldozatainak részvételét és emberi jogait. Alacsony küszöbértékű szociális és egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtanak a szexmunkában részt vevő embereknek és az emberkereskedelem áldozatainak. 
Szolgáltatásaik Helsinkiben, Tamperében és Turuban találhatók.

 Seri Támogatási Központ: A Szexuális Támadási Támogatási Központ egy olyan támogatási központ, amely 16 évnél 
idősebbeknek szól, szexuális zaklatást tapasztaltak nemtől vagy nemtől függetlenül. A támogatási központ alacsony 
küszöbértékű szolgáltatást nyújt, ahol egy személy egyedül, szeretteivel vagy a hatóságok útmutatása alapján kérhet 
segítséget. A bűncselekményt a rendőrségnek nem kell bejelenteni, annak ellenére, hogy ösztönzik. A központ finn neve 
„Seri-tukikeskus” a „szexuális bűncselekményt” jelentő finn szavakból származik.

 Alacsony küszöbű szolgáltatások és projektek (utcákon): egészségügyi tanácsadás és kíséret a szolgáltatásokhoz

 Kórház falak nélkül (Helsinki) többprofesszionális csoport intenzív tájékoztató munkája

 Exit Prostitution Association célja a prostitúció és a szexuális bántalmazás csökkentése azáltal, hogy a megelőző és az 
érdekképviseleti munkára összpontosít, és a nyilvános vitában vesz részt. A tanácsadói munka növekszik minden 
célcsoportban. Az Exit Prostitúció Egyesület 18-25 éves korosztálytól elkövetett kábítószer-fogyasztók körében is nyújt 
tanácsadást szexuális erőszak, a rossz bánásmód és a prostitúció különböző formáival kapcsolatban (Usva projekt)

 Egyes fogorvosok együttműködnek alapítványokkal



Y alapítvány Helsinki- Finnország
 Az Y Alapítvány a finn elsőként lakhatást elv egyik fő letéteményese. A 

szervezet megfizethető bérlakásokat ad bérbe (16 650 lakással rendelkezik 
Finnország 50 városában/kerületében, s evvel az ország negyedik 
legnagyobb lakástuljadonosa) és bátorítja a hajléktalansággal 
kapcsolatos közbeszédet. Bérlői egy része hajléktalan vagy a 
hajléktalanság veszélyében élő ember. 

 A bérlőket a helyi önkormányzatok közvetítik az Alapítványhoz.

 Az Alapítvány célja a társadalmi igazságosság előmozdítása. Ezt többek 
között a legnagyobb lakásínséggel küzdő városokban valósítják meg, 
szociális bérlakások fejlesztésével. Olyan lakásokat építenek, amelyeket a 
támogató szolgáltatások is könnyen meg tudnak közelíteni.

 Az Alapítvány munkáját a hajléktalansággal kapcsolatos szakmai tudásra 
és az elsőként lakhatást elveire építi. 

 Szorosan együttműködik az önkormányzatokkal és civil szervezetekkel, 
továbbá saját kutatásokat is megvalósít.

 Az Alapítvány koordinál egy hároméves női projeket, amelynek célja a 
hajléktalan nők számára jobb lakhatási megoldások létrehozása, a nőket 
támogató szakemberek érzékenyítése a hajléktalan nők speciális 
problémáira, az információ és jó gyakorlatok megoszlása, és a hajléktalan 
emberek



Y alapítvány 

 Az alapítványnak összesen 16650 lakása van Finnország szerte. Ezzel a 

lakásszámmal a Y-Foundation a negyedik legnagyobb „főbérlő” az 

országban.

 Küldetésük a társadalmi igazságosság növelése. 

 Megfizethető lakásokat kínálnak országszerte azoknak, akik nem 

tudnak piaci alapon lakhatáshoz jutni.

 Emellett egy átfogó tájékoztatási rendszert próbálnak kiépíteni 

hajléktalan emberek számára. 

 Azt gondolják, hogy ezekkel az eszközökkel tudnak hozzájárulni, hogy 

az országban csökkenjen a hajléktalan emberek száma.

 A mutatók alapján ez nagyon jól sikerül nekik, mivel összességében 

majdnem tíz százalékkal csökkent az utóbbi időben a hajléktalanok 

száma és ez egyedülálló az Európai Unióban.



Galway Simon Alapítvány-Dublin Írország

 Írországnak átfogó, állami finanszírozású állami egészségügyi rendszere 
van.
Minden Írországban lakó személy jogosult egészségügyi ellátásra az 
egészségügy vezetõjének irányítása alatt álló és az általános adózás által 
finanszírozott állami egészségügyi rendszer révén. 

 Előfordulhat, hogy egy személynek támogatott díjat kell fizetnie a kapott 
egészségügyi ellátásért; ez a jövedelmetől, életkorától, betegségétől vagy 
fogyatékosságától függ.

 Annak ellenére, hogy az állami egészségügyi rendszerben részt vevő 
személyeket előfordulhat, hogy díjakat kell fizetniük bizonyos egészségügyi 
szolgáltatásokért, például a háziorvosnál, a fogorvosnál, a baleset- és 
sürgősségi osztályon történő részvételért beterjesztés nélkül.

 Annak érdekében, hogy az emberek, akik egyébként nem engedhetik 
meg maguknak, hogy fizessenek az egészségügyi kezelésért, bevezették az 
orvosi kártyarendszert. Ez a kártya feljogosítja az egyéneket arra, hogy 
ingyenes egészségügyi szolgáltatások széles választékát és ingyenes 
gyógyszereket kapjanak, beleértve a születésszabályozást is.

 Minden szülési és hat hónapos korú gyermekgondozási szolgáltatás 
ingyenes.

 2018-tól Írországban az abortusz jogszerű és ingyenes.



Galway Simon Alapítvány
A helyi hatóságok koordinált és integrált szolgáltatásokat nyújtanak 
hajléktalanok számára.
Írország hajléktalan népességének körülbelül 70–86% -a rendelkezik orvosi 
kártyával, így el tudnak menni a helyi háziorvosokhoz, és minden 
rendelkezésre álló segítségre jogosultak, akkor is ha egy hajléktalan 
személynek nincs otthonában.

 Safetynet háziorvosokat, ápolókat és segítő dolgozókat foglalkoztat 
hajléktalan emberek és kiszolgáltatott csoportok számára.

 Safetynet In-Reach Primary Care csapata számos sürgősségi ellátásban 
nyújt háziorvosokat és ápolási klinikákat, egyéni nyomon követést és 
mentálhigiénés esetek kezelését. 

 A mobil egészségügyi egységek Dublinban és a mobil egészségügyi és 
szűrő egységek a Safetynetben érhetők el. Mobil egészségügyi 
egészségügyi és szűrőegység, amely szolgáltatásokat nyújt egész 
Írországban, kifejezetten röntgennel és konzultációs helyiséggel tervezett 
és felszerelt járművek segítségével.

 Írország ingyenesen kínál méhnyak- és mellrák szűrést, a támogatásra 
jogosult nők adatait a Szociális Védelmi Minisztérium szolgáltatja, és 
címükre, hajléktalan szállásra is elküldi



Galway Simon Egészségügyi és Jóléti 

Csapat segítséget ad
 „A hajléktalan szolgáltatások nyújtása sokkal több, mint egy tető 

felhelyezése valaki fejére.”

 Az egészséggel kapcsolatos támogatásokba történő beruházás 

kulcsfontosságú hozzájárulás az emberek életének megfordításához. 

 A rossz fizikai vagy mentális egészség, a traumatikus élet eseményei, 

a támogató hálózatok hiánya, az intézményi gondozás, a függőség, 

a szegénység és a munkanélküliség állapot romláshoz vezet. 

 Az alábbi kategóriákban nyújtanak szakemberek támogatását:

Általános ápolás támogatja

Mentális egészség támogatása

Kábítószer- és alkohol-tanácsadás

Visszaesés-megelőzési tanácsadás

Foglalkozásterápia

Fogászati és pedikűr kezelést



Galway Simon Detox service

 A benzodiazepin méregtelenítő programjuk:
Detox Service egy kísérleti projekt, amelyet úgy alakítottak ki, hogy 
támogassa azokat az embereket, akik méregteleníteni akarják a 
benzodiazepineket. 

 A szolgáltatás nyújtásának pszichoszociális modelljével a szolgáltatás 
támogatni fogja az ügyfeleket a benzodiazepinek használatának 
csökkentésében vagy leállásában támogatni. 

 A szolgáltatás középpontjában az ügyfélközpontú megközelítés betartása 
áll, az ügyféllel együttműködve, kölcsönösen azonosított kezelési célok 
elérése érdekében.

 Az ügyfelet kulcsfontosságú munkavállalónak nevezik ki, aki hetente 
találkozik velük, hogy pszichoszociális támogatást nyújtson, ideértve:
Információ és előkészítés a benzodiazepin méregtelenítéséhez

 Az ügyfél háziorvosával együtt támogatja őket a méregtelenítő folyamat 
során.

 Folyamatos utógondozási támogatás nyújtása.



Galway Simon: Orvosi klinika 

hajléktalanoknak
 A Teach Corrib Medical Clinic hajléktalan betegeket céloz meg, akik 

nem férnek hozzá saját háziorvosukhoz. 

 A klinikán az orvosok és a nővérek a beteget holisztikusan kezelik, az 
akut orvosi panaszoktól kezdve az alkalmazási tanácsokig egészen az 
orvosi kártyák alkalmazásáig. 

 A klinikák általános orvosi kezelést, valamint speciális szolgáltatásokat 
nyújtanak, amelyek különösen a marginalizált betegek számára 
relevánsak, ideértve:
Vér által terjesztett vírus szűrése
Naloxon felírása
Sebkezelés
Szűrések
Fogorvosi áttétel
Kisebb műtét
Influenza oltás
Hepatitis oltás
Fogamzásgátlás



Colette Mobil Clinique from

Marseille- Franciaország
 A bizonytalan helyzetben lévő nők helyzetét számos jelenség 

súlyosbítja: 

• gazdasági okokból lemond a munkáról; a kevés fennmaradó 

pénzügyi eszközt gyermekek számára tartják fenn; 

• az erőszak, amely gyakrabban fordul elő, mint a férfiak esetében, 

kizárja őket a társadalmi életből, gyakran a bűntudatot és a 

szégyent erősíti

• a magány, amely jobban elszigeteli őket; 

• a reproduktív funkció sajátos aspektusai gyakran figyelmen kívül 

hagyják a meglévő támogatási programokban. 

 A bizonytalanság megváltoztatja az egészséget, késlelteti az 

ellátáshoz való hozzáférést, növeli a szenvedés betegségeit, 

csökkenti a reményt és az életminőséget. 

 Akciójuk a nőgyógyászati ellátáshoz való hozzáférést, valamint az 

erőszak áldozatainak befogadását célozza meg



Colette Mobil Clinique

2002 óta heti nőgyógyászati konzultációkat folytat a párizsi Samu Social
szociális sürgősségi házakban és a Lille MSL Egyesület helyiségeiben egy 
partnerség részeként. 

Önkénteseink konzultáción keresztül fogadnak nőket, akik nehéz 
környezetben élnek, és némelyikük utcákon él. 

Feladatuk a fogamzásgátlás, a cikluszavarok, a terhesség vágya, a 
meddőség, a menopauza és rendellenességek , a szexualitás és a 
nehézségek kezelése . Ajánlanak  a terhességi, a rák és a HIV vizsgálat is. 

A alapítvány 24 órájában nyitva tart. A szociális tanácsadók addig 
tartóztatják meg tartózkodásukat, amíg stabil szállást nem találnak, amely 
több hónapig vagy évig is eltarthat.

Az 50 évnél fiatalabb védett nők gyakran külföldi származásúak, Afrikából 
származnak (beszélnek franciául vagy angolul), Kelet-Európából (a 
párbeszéd nehezebb). 

Vannak sürgősségi helyek egy éjszakára. Ezek a védett helyek, nők ritkán 
használják sajnos, mert általában hosszú beszélgetést folytatnak szociális 
tanácsadóval, majd távoznak. 

• 12 védett  helyük lehetővé teszi a nagyon bizonytalan helyzetben lévő 
nők számára, hogy néhány hónapig ott éljenek, ez idő alatt pedig szociális 
munkások segítségével munkát és lakást keresnek



Colette Mobil Clinique



Egyedülálló anyák háza- Lodz-

Lengyelország
A Lengyel Köztársaság alkotmánya szerint mindenkinek joga van. 

A hajléktalanok esetén pedig a betegek gyakran kudarcot vallnak; ez többek 
között az egészségbiztosítás hiányával függ össze (nincs szabályozott szociális 
kérdés, nincs munka, nincs lakóhely - megnehezítik a szükséges igazolások 
megszerzését); a nehézségek a megfelelő gondozási létesítmények elégtelen 
számával járnak - krónikus betegség; hanem olyan okok miatt is, amelyekről 
nehéz beszélni - ideértve a higiénia hiányát;

2016-ban az elnök módosítást írt alá, amely szerint mindenki, beleértve a nem 
biztosított személyeket is, hozzáférhet az ingyenes alapvető egészségügyi 
szolgáltatásokhoz. 

.
Az egészségbiztosítás megszerzése formálisan lehetséges, de ezt egy nagyon 

bonyolult eljárás előzi meg, amelyet nem igazítanak a hajléktalanság 
lényegéhez és az ilyen állapotban szenvedő emberek helyzetéhez; ha a 
hajléktalan személy már a kórteremben van, a biztosítás kérdése egyszerűbb, 
mivel van idő az eljárások elvégzésére és az adott szociális segélyközpontba 
történő jelentkezésre. 

Minden intézmény, amely hajléktalan betegeket fogad, szociális munkatársat 
foglalkoztat vagy folyamatos együttműködést alakított ki egy helyi szociális 
segélyközpontból, a közeli menhelyből vagy kórházból származó szociális 
munkával. 



Egyedülálló anyák háza
Az ombudsman szerint problémát jelent az is, ha a hajléktalanok számára 

hozzáférést biztosítanak a szükséges egészségügyi szolgáltatásokhoz, 

gyógyszerekhez és orvostechnikai eszközökhöz a kórházból való távozás 

után, menedékhelyekben és más hajléktalan létesítményekben - ideértve 

az egyszeri szolgáltatásokat (pl. Injekciók, öltözködés-változtatások,

katéter)nem megoldott

A kórházi ápolás utáni gondozás problémái 

A hajléktalanok számára egészségügyi ellátást nyújtó (állami és nem 

kormányzati) egészségügyi ellátás / létesítmény típusai, amelyek különféle 

mértékben és Lengyelország különböző részein elérhetők és a legnagyobb 

városokban - Varsó, Krakkó, Gdańsk, Wrocław



Vva ry, Finnország

Hajléktalan emberek önsegítő civil szervezete, elsősorban 

a lakhatás problémáját és az önálló élet újrateremtése 

keltette életre.

 30 éve kelt életre

 Először kizárólag önkéntesekkel működött

 Kizárólag hajléktalan emberek , illetve volt hajléktalan 

emberek működtették

 Első fizetett alkalmazott egy volt hajl. ember, aki 

ácsműhelyben tanította mesterségét

 Mára 40 alkalmazott, 25%-nak van hajléktalan 

tapasztalata



Céljuk és módjuk:

 Elsősorban a hajléktalan emberek önálló lakhatásának 
biztosítása és az önálló életvitel megtanítása.

 Szállásnyújtó intézmények megszüntetése, helyette önálló 
lakásokban való lakhatás biztosítása.

 Különböző lakáspolitikával foglalkozó szervezettel való 
együttműködés

 Sorstárssegítés, hajléktalanságot tapasztalt emberek bevonása 
a munkába

 Elsőként lakhatás program – két épület 100 lakás

 Éjjeli melegedő

 Éjszakai utcai szociális munka



Speciális működése
 Egyéni szükségletek, személyre szabott támogatás

 Utógondozás, támogatás

 Sorstárssegítő központ, közösségépítés

 Lakhatási tanácsadás

 Utógondozás, kísérés

 Külföldről érkezettek problémái

 Rehabilitációs programok 

 Edukáció



VILLIINKI, EGY HELY, AHOL BÁRMI 

LEHETSÉGES
 Viliinki – egy sziget, ahol nyaralni tudnak a hajléktalanok

 Volt orosz nyaralósziget

 Bárki mehet, önellátás, segítés

 Hajléktalanok, a szervezet tagjai, önkéntesek építették

 Cél: rehabilitáció, alkohol és drog rehabilitációs csoportok is, akár 

több napra

 Folyamatos fejlesztés, edukáció, béke, nyugalom

 Önellátás, felelősség



Vartoasaari Sziget



Vartoasaari Sziget



Vartoasaari Sziget



Vartoasaari Sziget



Pro- Tukipiste Helsinki-

Finnország



Pro- Tukipiste

A Pro-tukipiste egy speciális szolgáltatás (egészségügyi és szociális, érdekvéldemi stb.),

amely elősegíti a szexuális vagy erotikus iparban dolgozók (szexmunkások,

prostituáltak) valamint az emberkereskedelem áldozatainak részvételét és emberi

jogainak érvényesülését. Alacsony küszöbértékű szociális és egészségügyi

szolgáltatásokat nyújtanak, a közösségi részvételi tevékenységekkel együtt. Az irodák,

szolgáltatások Helsinkiben, Tamperében és Turuban találhatók. A Pro-tukipiste a

szexben és az erotikus iparban dolgozók egyenlőségére törekszik, ideértve a

szolgáltatásokhoz fűződő jogaikat is.



A szervezetet bárki felkeresheti, nyitottak valamennyi érintettre, nemre, 

korra, nemzetiségre stb. tekintettel. A szolgáltatásuk teljes mértékben 

anonim



Pro- Tukipiste



Pro- Tukipiste



Pro- Tukipiste
 A szervezet szolgáltatásainak nagy része elérhető Tampereben s Turuban is, 

illetve a Prop-Up segítségével más vidéki településeken is.(Prop-Up projekt, 
2018-2020-ig) Az utcán és fogadóirodákban is egyaránt elérhető a 
szervezet, mindig párban dolgoznak. A szervezet folyamatosan elérhető 
online is, telefonvonalon is. Az utóbbi időben ismét fokozottan jelen vannak 
az online térben is. Korábban chatszobákban, chates oldalakon is jelen 
voltak, aztán létrehozták a saját honlapjukat, de rájöttek, hogy ez kevésbé 
hatékony így visszatérnek az online térbe még inkább. Ugyanakkor az 
online és network tér egyre szövevényesebb és összetettebb, egyre több 
oldal fórum stb. jelenik meg. A szervezet elérhető közösségi oldalakon is, így 
például a facebbokon, az instagramon és a twitteren is. 

 2018-ban 8500 kapcsolatfelvétel jött létre ügyfelekkel, akinek 80%-a nő, 
75%-a külföldi állampolgár. Az utóbbi időben megjelentek iraki menekült és 
thaiföldi férfiak is, de jelen vannak észak és dél afrikai ügyfelek és más 
európai, például román ügyfelek is.  Természetesen foglalkoznak a nemi 
erőszak áldozataival is, ami kapcsán több helyi, erre specializálódott 
szervezettel is együttműködnek. 

 Nehézség a szervezetnek, hogy többen nem beszélnek sem angolul, sem 
finnül. Igaz a szervezet munkatársai (legújabb dolgozó is 12éve dolgozik itt) 
több nyelven beszélnek, hiszen ők maguk is más más nemzetiségűek 
(angol, finn, észt stb.). Összesen 25 munkatársuk van, ebből 8-an dolgoznak 
Helsinkiben. 



Pro- Tukipiste
 A hajléktalansággal találkoznak ugyan, de a szervezetnek nem ez a 

profilja. Ugyanakkor az ügyintézések listáján ez is szerepel, hiszen több 
szexmunkás, áldozat szeretne bérlakáshoz jutni, ami a készségek 
(nyelvismeret hiánya, „rendes” munkaviszony hiánya stb.) miatt nem 
lehet vagy csak nagyon nehezen. A letelepedési lehetőség is folyamatos 
téma náluk, hiszen aki nem európai állampolgár és szexuális 
tevékenységet folytat, két évre kiutasíthatják az országból. A 
rendőrséggel kiemelkedő a kapcsolatuk, a megkeresés kölcsönös. A 
Helsinki rendőrségen kijelölt osztály foglalkozik ezen ügyekkel, valamint 
ezzel kapcsolatot külön kontakt rendőr is elérhető. Gyakran elmennek 
nappali melegedőkbe is, hogy elérjék a hajléktalan klienseket is. 
Finnországban az utcán élők száma elenyésző, így a szexmunkára is ez 
jellemző, néhány övezet van, ahol utcán dolgoznak az ügyfelek (ők 
jelenetős veszélynek vannak kitéve). (Megfigyelték, hogy kb. 12 éve kb. 
50 euró volt egy teljes szolgáltatás ára,mára ez kb. 100 euróra nőtt. Az 
utcán is.) Több kliensük dolgozik masszázsszalonokban, ahol a 
lakhatásukat is megoldják, hiszen ott alszanak, élnek. 

 A szervezet emberkereskedelem áldozatainak is nyújt számos segítséget, 
így a tanácsadáson túl például jogi segítséget is, amit gyakran igénybe is 
vesznek. 

 A Pro-tukipiste tagja több nemzetközi, európai ernyőszervezetnek is, 
valamint rendszeresen részt vesznek érzékenyítő programokon, különböző 
társadalmi vitákon. Küzdenek a stigmatizáció jelensége ellen is. 



Pro- Tukipiste Egészségügyi 

szolgáltatás:
 Orvosokkal, nővérekkel együtt olyan témákkal foglalkoznak, segítenek 

ezekben, mint például szexuális úton terjedő betegségek, szexualitás és nem 
kérdése,  fogamzásgátlás, drog és alkoholfogyasztás, mentális egészség és 
jólét, egészséges életmód, finn egészségügyi szolgáltatások.  Az orvoshoz 
ingyenesen (érdemes időpontot foglalni) lehet jönni havonta kétszer, a 
nővérhez pedig hetente kétszer. 

 Több védőoltás és szűrés is ingyenesen elérhető náluk, akár gyors, akár 
vénás tesztekkel. Így például tudnak szűrni az alábbi betegségekre: HIV, 
HEPA, szifilisz, chlamydia és gonorrhea, de rendelkeznek különböző ingyenes 
terhességi tesztekkel is. A nem gyorstesztes szűréseket a Finn Vöröskereszttel 
közösen végzik, ami az irodájuk szomszédságában találhatók.  Szoros 
együttműködésben állnak a Helsinkiben található női klinikával, ahova 
kimondottan az abúzuson átesett nőket is viszik kezelésekre többek között.  
Fontos számukra a prevenció is, így ingyenesen osztanak női- és férfi 
kondomokat, síkosítókat és egészségügyi tisztálkodó, nedves tamponokat 
szereket. A női óvszer elég drága, 2 euró, így azt csak korlátozott számban 
tudnak adni, személyes megjelenés útján. Évente kb. 20.000 kondomot 
osztanak szét, amit egyébként Németországból rendelnek. (A síkosítót egy 
helyi vállalkozásból, ami szexshopot is működtet.)

 Mivel a szervezet kliensei között nagy számban vannak drogfogyasztók, így 
tűt is adnak, illetve fecskendőt. 



Pro-Tukipiste Közösségi részvétel,

csoportok: 
 A szervezet számára nagyon fontos, hogy az érintettekkel, 

igénybevevőkkel együtt dolgozzanak, így számos tevékenységben 

részt vesznek maguk a szexmunkások is. Megjelenik a sorstárs segítés 

is, hiszen több az iparban már régebb óta dolgozó ügyfél vállal 

„mentorálási” feladatokat. (felhívhatóak, kérdésekre válaszolnak, 

eligazítanak, elkísérnek stb.) Van olyan, aki már felhagyott ezen 

kereső tevékenységgel, de visszajár a szervezethez önkénteskedni, 

akárcsak más civil önkéntesek. (Így van fotós, masszőr önkéntesük is, 

de van aki főz is közösen az ügyfelekkel.) Többféle csoportot 

működtet a szervezet, így van angol tanuló csoport, önsegítő csoport, 

finn nyelvi csoport, multikulturális társcsoport. Az érintettek, új kliensek 

elérésében nagy szerepük van z ügyfeleknek, akik bevonhatják a 

szolgáltatásokba az eddig ott meg nem jelent ügyfeleket. Érdekesség 

volt, hogy az ügyfelek önkéntes munkában írtak egy kisfilmről 

forgatókönyvet, amit profi filmes önkéntesek leforgattak a 

szexmunkások szereplésével. 



LIISANKODIN

 A Greater Helsinki Valkonauhary-t 1928-ban 

alapították Keski HelsinginValkonauhary néven

 Az egyesület nevét 1961-ben Greater Helsinki 

Valkonanaha-ra változtatta, ők egy keresztény 

társadalommal foglalkozó női szervezet. 

 1961-ben a A Liisankoda első lakói volt fogvatartott 

nők voltak

 1970 óta kábítószer-fogyasztási problémákkal küzdő 

nőket is fogadtak már tartózkodási helyre. 

 1972-ben költözött Lauttasaari helyéről Pakilaiba is 

 2015-ben a Katajanokka is nyitottak intézményt



LIISANKODIN célkitűzése és 

filozófiája
 Az egyesület célja az anyagfüggőség illetve addikciós problémák 

csökkentése és az embereket társadalmi felelősségvállaláshoz 

vezetése illetve megelőző munka. 

 A cél az, hogy széles körű segítséget nyújtson a senior korú nők 

különféle élethelyzeteiben, és elősegítse a hosszú távú jólétet 

 Céljuk megerősíteni az egyént, az önálló életvitelre

 Az abózuson átesett nők mentális segítése

 Az elsődleges cselekvési tervük a józanság és az erkölcs/ vallási 

alapon nyugvó segítő munka volt.

 A munka formái a következők voltak: Klubokat hoztak létre nőknek, 

tartózkodási címet létesítettek (ellátáshoz szükséges), nők oktatása 

,előadások és kommunikáció a nőkkel, akiket a társadalom többi 

része elutasít. 

 A ‘70-es években az  egyesület hosteleket is felállított nőknek, akik 

országból bármely részéről a városba költöztek.



Helsinki központi intézményük 

Helsinki 00160, Luotsikat 4 E



Liisankonti épület belüről és 

az intézmény bejárat



Liisankonti működése 1.

 A Greater Helsinki Valkonauhary a fenntartója 

 24 órás ellátást biztosítanak azoknak a nőknek, akiknek 
az élet különböző pontjain közösségi támogatásra és 
gyógyulásra van szükségük.

 A mentális egészség és az anyaghasználat ártalmairól sok 
infót adnak

 Az ügyfelek általában állandó gondozást és figyelmet 
igényelnek

 A napi rutinra -támogatásra és segítség van szükségük

 PL testmozgás, öltözködés, személyes higiénia, étkezés 
mosoda és szoba takarítás, közösségi programok, 
étkeztetés

 A térítési díj egy részét az állam + önkormányzat fizeti 



Liisankonti működése 2.

 Célja főleg a  Helsinki nők segítése, akiknek csökkent 

az önálló életvitel esélyeit.

 A működés elvük az otthonos élet megteremtése és 

közösségi együttlét (kapcsolat nélküliség miatt illetve 

az elmagányosodás miatt).

 A Liisankoti otthoni környezetet, egyágyas szobákat 

amikhez fürdő és wc tartozik, teljes ellátást, jó ételeket, 

egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést, 

segítő odafigyelést,  szabadidős tevékenységek széles 

skáláját kínálja.

 Az épület 3 szintes, jelenleg 19 lakója van



Liisankonti életképek: szoba és 

kapcsolat tartás a családdal



Liisankonti életképek: közös 

ebédlő



Liisankonti életképek: 

intézmény belűről



Liisankonti életképek 



Liisankonti életképek 



Liisankonti életképek: közös étkezés



Liisankonti életképek: ünnepeket 

fontossága



Liisankonti életképek



Liisankonti életképek



Liisankonti életképek



Liisankonti életképek 



Liisankonti életképek: 

jótékonysági eseményre készült



Köszönjük a figyelmet




