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Beszámolónkban  nem  kívánunk  kitérni  a  részletes  napi  lebontású  eseményekre,  a  rendszeres 
tevékenységekről beszámolónk elején teszünk említést,  ami a napi munkára vonatkozik, majd a 
beszámoló második részében az alkalmi nagyobb programokról kívánunk írni, harmadik részében 
pedig a kliensforgalom alakulásáról ejtünk szót.

1. Rendszeres tevékenység:

Egyesületi  tagságunk és  munkaköri  leírásunkban is  rögzítve  a  következő főbb tevékenységekre 
szerződtünk:

- utcai szociális munka végzése;
- felderítések, szolgáltatások, ügyintézések, esetkezelések végzése;
- kortárssegítő fiatalokkal való foglalkozás;
- megelőző (preventív) tevékenység kifejtése;
- kapcsolattartás, együttműködés a helységek speciális szociális szervezeteivel.

Az  utcai  szociális  munka  kiterjed  elsősorban  az  utcán  élő  hajléktalan  személyekre,  az 
utcagyerekekre, az utcai prostituáltakra és a szenvedélybetegekre.

1.1 Utcai szociális munka:

"Az utcai szociális munka célja  az ellátatlan (ellátásból kiszorult), de az intézményes ellátással 
szemben bizalmatlan, az utcán életvitelszerűen tartózkodó egyének, csoportok szociális és mentális 
segítése, elsősorban az életmentés, megelőzés, integrálás céljából." (1/2000. (1.7.) SZCSM Rend. § 
I. bek.)

Napi  munkánk  részét  képezi  az  utcán  élő,  marginalizálódott  csoportok  felkutatása  és  a  nekik 
nyújtott adekvát segítség.
Munkánk  hatékonysága  és  folyamatossága,  valamint  az  utcán  történő  változások  időben  való 
észlelése  szempontjából  az  állandó  látható  jelenlétet  tartjuk  a  legfontosabbnak  a  tevékenység 
helyszínén: a terepen.

Az állandó jelenlét biztosítja
a. a kellő mélységű felderítést, helyszínek felkutatását
b. informális pontok megismerését, a kapcsolatfelvételt
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c. segítségnyújtásformáinak felmérését
d. a segítés folyamatában a kivitt szolgáltatások nyújtását
e. a rászoruló érdekében végzett adminisztratív tevékenységet, az ügyintézést
f. egyéni esetkezelést
g. speciális segítő programokat, pl. foglalkoztatás, csoportos munka

Az utcai szociális munka fázisai
1. állandó informálódás, felderítés, kapcsolatteremtés a kliensekkel ill. klienscsoportokkal, ami 

jelenti a helyszínek felkutatását, az előfordulási helyek kiismerését, az ember megismerését, az 
első interjút.

2. a  segítés  fázisában  már  nem  csupán  informálódunk,  hanem  szolgáltatásokat  is  nyújtunk 
(okiratok,  okmánybélyegek  beszerzése,  egészségügyi  ellátás-irányítás,  mentális  gondozás, 
szükséglet kielégítés stb.), valamint néhány embernél kialakul az egyéni esetkezelés klasszikus 
formája is, mindaddig, míg a kliens életvitelszerűen az utcán tartózkodik, vagy más szervezet 
át nem veszi.

A szolgáltatás célcsoportja:

Az utcán életvitelszerűen tartózkodó (effektív) hajléktalanok, akik éjszakáikat közterületen, vagy 
nem  lakás  céljára  szolgáló  helyen  töltik,  a  szakellátás  intézményrendszerével  szemben 
bizalmatlanok,  illetve  ott  nem  kapnak  a  problémájuknak  megfelelő  segítséget,  hajléktalanság 
veszélyében élők (már van hajléktalan karrierjük, jelenlegi szállás lehetőségük ideiglenes, esetleg 
(albérletben lakók, szívességi befogadottak, lakásfoglalók).

Az utcai szociális munkát végző szakemberek:

• 1 fő koordinátor
• 3 fő utcai szociális munkás
• önkéntes segítők

Tevékenységi területek:

1. Utcán tartózkodó hajléktalanok elérése  

Célja:  az  ellátatlan  csoportok  felkutatása,  problémáik  felmérése,  információ-  és  adatgyűjtés, 
folyamatos  kapcsolat  kialakítása,  elérhetőség  biztosítása;  információszolgáltatás  az  ellátatlan 
egyének,  csoportok  számára,  mely  segítségével  az  intézményes  ellátórendszer  adekvát 
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szolgáltatásait  vehetik  igénybe;  krízis  beavatkozás  és  krízis  segítségnyújtás  a  közvetlen 
veszélyhelyzetben élők számára; elsősegélynyújtás.

A program fő területei:

• a város azon részeinek figyelemmel kísérése,  ahol  a  hajléktalanok feltételezhetően nagyobb 
valószínűséggel tartózkodnak (MÁV, VOLÁN Állomás, Belváros - napközben, Fő tér, Szent 
Borbála tér)

• azon helyek felkeresése, ahol állampolgári bejelentések, vagy tapasztalatok szerint hajléktalan 
polgárok tartózkodhatnak

• a felderítés harmadik fő módszere a természetbeni szolgáltatásokat biztosító városi  karitatív 
szervezetek  programjainak  látogatása  (keddenként  a  Máltai  Szeretetszolgálatnál  ruhaosztás, 
valamint a Vöröskereszt Nappali Melegedője által biztosított élelmiszerosztás)

Az utcai szociális munkások a nap különböző időszakaiban járják a területeket attól függően, mely 
helyen milyen időpontokban fordulnak elő nagyobb számban hajléktalanok.

Utcai elérések alkalmával biztosított szolgáltatások:

• kapcsolatfelvétel
• új ügyfelek közvetítése az Egyesület szolgáltatási pontjaira, a Szociális Információs Irodába
• kapcsolatfelvétel azon ügyfelekkel, akik korábban igénybe vették az Egyesület szolgáltatásait, 

de valamilyen ok miatt a kapcsolat megszakadt, vagy szünetel, számukra a folyamatos segítő 
kapcsolat biztosítása

• tájékoztatás  a  hajléktalan-ellátás  éjszakai  szálláslehetőségeiről;  ezen  intézménybe  való 
közvetítés

• információnyújtás az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról
• elsősegélynyújtás
• krízisintervenció

1. A téli ellátás időszakában (november - március) fokozott utcai jelenlét  

Célja:  a segítők fokozott  utcai  jelenléte  a téli  krízis  időszakban, valamint az Közép- Dunántúli 
Regionális Diszpécserszolgálat által regisztrált jelzésekre történő gyors, célzott reagálás a nap 24 
órájában,  ezáltal  csökkentve  az  életet  veszélyeztető  helyzetek  kialakulását.  A  váratlan 
krízishelyzetbe  került  állampolgárok  megfelelő  egészségügyi,  valamint  a  szállást  nyújtó 
intézményekbe való közvetítés hatékonyabbá tétele.

A  szolgáltatás  helye,  ideje:  Tatabánya  város  közigazgatási  területe,  18-24  óra  között,  a 
hajléktalanok téli ellátásának időszakában.
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Szolgáltatások:

• azonnali  reagálás  a  Közép-  Dunántúli  Regionális  Diszpécserszolgálat  által  tett  jelzésekre, 
lakossági, illetve egyéb jellegű bejelentésekre

• krízisfeloldás
• megfelelő ruházat pótlása
• meleg takarók, izolációs fóliák osztása
• élelmiszeradomány, meleg tea biztosítása
• elsősegélynyújtás
• alapvető gyógyszerek biztosítása (átvételi elismervénnyel)
• egészségügyi, valamint szállást nyújtó intézményekbe történő közvetítés
• információ nyújtás az Egyesület szolgáltatásairól
• tájékoztatás  az  igényelhető  szociális,  egészségügyi  ellátások  köréről,  az  igénylés  módjáról, 

feltételeiről

A téli időszakban a 18-24 óra közötti készenlét biztosítása érdekében Egyesületünk egy erre a célra 
előkészített gépkocsit üzemeltet, valamint egy mobiltelefon biztosítja a szolgálatot ellátó segítők 
elérhetőségét.

1. Utcai szolgáltatási pontok működtetése:  

Célja: A szolgáltatási  pontokon  végzett  utcai  szociális  munka  során  az  intézményi  ellátással 
szemben bizalmatlan, ellátatlan, vagy az ellátásból kiszorult egyének, csoportok, családok szociális 
és  mentális  segítése.  A szolgáltatási  pontok  a  természetbeni  szolgáltatások  (meleg  étel,  ruha 
adomány,  tisztálkodási  eszközök) biztosításán túl  leginkább az utcán életvitelszerűen tartózkodó 
hajléktalanok elérésére és a folyamatos kapcsolat fenntartására kell, hogy irányuljon. A szolgáltatási 
pontok segítségével nem kell rendszeresen újra és újra felkutatni a városban tartózkodó ügyfeleket, 
hiszen tudják, hogy a hét meghatározott napjain hol találják meg a segítőket, és hol igényelhetnek 
szükségleteiknek megfelelő ellátást.

Szolgáltatások:

• szendvics, tea osztása
• ruha adományok osztása (elsősorban az utcán életvitelszerűen tartózkodó kliensek számára)
• takarók, pokrócok osztása (az utcán életvitelszerűen tartózkodó kliensek számára)
• elsősegélynyújtás, sebellátás
• tisztálkodási eszközök osztása (borotva, szappan, törülköző)
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• fürdési, mosási lehetőség biztosítása
• szociális  ügyintézés  (adatlapok  kitöltése,  iratok  pótlása,  segítségnyújtás  segélykérelmek 

kitöltésében)
• kliensek közvetítése a hajléktalan ellátás, illetve az egészségügyi ellátás felé
• segítő beszélgetés, krízis feloldás, esetkezelés
• információnyújtás az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásról

Adományszervező munka:

Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete természetbeni szolgáltatásai nagy részét lakossági, valamint 
más szervezetek,  intézmények felajánlásaiból biztosítja.  A természetbeni adományok osztására a 
szolgáltatási  pontokon kerül  sor.  A kiosztott  adományokat  az Egyesület  segítői  minden esetben 
adminisztrálják. Az adományszervező munka hatékonyabbá tételében nagy szerepet játszik a Közép 
Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat működése.

1. Szociális ügyintézés, problémakezelés  

Célja:

 az Egyesület kliensei számára a segítők az esti szolgáltatási pontokon kívüli időben is elérhetők 
legyenek.  Az  ügyeletben  lehetőség  nyílik  a  bizalmas  segítő  kapcsolat  kialakítására,  segítő 
beszélgetésre, melyre a szolgáltatási pontokon gyakran nincs lehetőség.

Helye, ideje:

Az egyesület irodájában (Tatabánya, Gál I. ltp. 405.)
Az ügyfélfogadás ideje: csütörtök: 8.30 - 12.30 óráig.
Az ügyeleti időben 1 főállású szociális munkás látja el a feladatokat.

Szolgáltatások:

• személyes okiratok pótlásában való segítségkérés
• szálláslehetőség keresésében való segítségkérés (albérlet, intézményes ellátás)
• információ az igényelhető ellátásokról, az Egyesület szolgáltatásairól
• segítségkérés egyéni élethelyzetek, problémák megoldásában
• munkalehetőség keresésében való segítségkérés
• az  Egyesület  irodájának  címe  postacímként  megjelölhető,  ügyintézéshez  szükséges  iratok 

fénymásolása
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Hajléktalan kliensforgalom:

Jelen adatok csak a hajléktalan ellátásra vonatkoznak!

A nyár folyamán elsősorban a feltérképezéssel tudtunk csak foglalkozni a táborok szervezése és 
lebonyolítása miatt, s ebben a nyári 3 hónapi időben csak az akut problémákkal sikerült foglalkozni, 
ill. elkezdtük a fölkészülést a téli krízisellátásra pályázatok írásával, segítők bevonásával.
A feltüntetett szolgáltatási számok minimum kéthetentei kapcsolatot jelentenek, októbertől pedig a 
téli  krízisellátás  zsíroskenyér-tea akciója  (teajárat)  növelte  meg a szolgáltatási  számokat  heti  öt 
alkalommal.
A következő adatok Tatabánya vonatkozásában értendők:

Január
• feltérképeztünk újabb 24 helyszínt
• szolgáltatást nyújtottunk heti 5 x 187 főnek
• ügyintéztünk 143 esetben
• klientúránk 6 emberrel bővült

Február
• feltérképeztünk 11 helyszínt
• szolgáltatást nyújtottunk heti 5 x 187 főnek
• ügyintéztünk 119 esetben
• klientúránk 4 fővel bővült

Március
• újból végigjártuk helyszíneinket, s 4 új helyszínre jutottunk még el
• szolgáltatást nyújtottunk heti 5 x 187 főnek
• ügyintéztünk 116 esetben
• klientúránk 2 fővel bővült

Április
• feltérképezés 3 helyszínen történt
• szolgáltatást 123 embernek nyújtottunk
• ügyintézéssel 111 embernek segítettünk
• klientúránk 5 fővel bővült

Május
• feltérképezés 8 helyszínen történt
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• szolgáltatást 76 embernek nyújtottunk
• ügyintézéssel 84 embernek segítettünk
• klientúránk 8 fővel bővült

Június
• feltérképezés 3 helyszínen történt
• szolgáltatást 67 embernek nyújtottunk
• ügyintézés 71 esetben történt
• klientúránk 6 fővel bővült

Július
• feltérképezés 3 helyszínen történt
• szolgáltatást 64 embernek nyújtottunk
• ügyintézés 51 esetben történt
• klientúránk 6 fővel bővült

Augusztus
• feltérképezés 6 helyszínen történt
• szolgáltatást 55 embernek nyújtottunk
• ügyintézés 42 esetben történt
• klientúránk 2 fővel bővült

Szeptember
• feltérképezés 24 helyszínen történt
• szolgáltatást nyújtottunk 68 embernek
• 98 esetben végeztünk szociális ügyintézést
• 10 fővel bővült eseteink száma

Október
• 23 helyszínt térképeztünk fel, mely szinte csak a hajléktalanságra vonatkozott a téli krízisellátás 

vonatkozásában
• szolgáltatást nyújtottunk heti 5 x 200 főnek
• 154 esetben végeztünk szociális ügyintézést
• 14 fővel bővült klientúránk

November
• 8 új helyszínt ismertünk meg
• szolgáltatást nyújtottunk heti 5 x 200 főnek
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• 172 esetben végeztünk szociális ügyintézést
• klientúránk 12 fővel bővült

December
• újabb helyszín feltérképezés nem történt
• szolgáltatást nyújtottunk heti 5 x 200 főnek
• karácsonyi csomagot kapott 180 fő
• 165 esetben végeztünk szociális ügyintézést
• klientúránk 9 fővel bővült

Összességében: 117 helyszínre jutottunk el, 6258 esetben tudtunk szolgáltatást nyújtani 395 főnek, 
1326  ügyintézéssel  tudtunk  segíteni,  valamint  84  emberrel  sikerült  egyéni  esetkezelésben 
foglalkozni, s 24 esetet tudtunk lezárni.

Összegezve:
Egyesületünk  alaptevékenysége  az  utcán  élő  és  hajléktalan  egyénekkel,  csoportokkal  való 
foglalkozás, az egyes városokban történő fellelési helyek megkeresése, a rászorultak felkutatása, a 
részükre nyújtott  szolgáltatások (kivitt  élelem, gyógyszer,  kötszer,  ruhanemű stb.),  ügyintézések 
(hivatalos iratok pótlása, kliensképviselet, elhelyezések stb.), valamint az egyéni esetkezelés és nem 
utolsó sorban az utánkövetés, amennyiben közvetlenül az utcáról sikerül valakit visszaintegrálni a 
társadalomba,  vagy  nincs  megfelelő  intézményrendszer  kialakítva  mely  fel  tudná  vállalni  ezen 
feladatokat.
Helyesnek tartjuk a kliensek esetenként csoportos terápiáját meghívott szakemberek segítségével.

1.2 Kortárssegítő fiatalok:

Több mint 10 éve foglalkozunk fiatalok felkészítésével elméleti ismeretek és gyakorlati technikák 
átadásával a kortárssegítő feladatokra, valamint koordináljuk a csoportok tevékenységét.
Fő jelszó a rendszeresség és a feladatadás, a motiváció felkeltése, ill. erősítése.

A kortárs csapat fiataljaival, rendszeresen megbeszéljük saját gondjaikat, problémáikat, a munkával 
kapcsolatos esetleges problémákat, közös kikapcsolódó programokat szervezünk. Fontos dolognak 
tartjuk  a  „szelepelést”,  valamint  a  folyamatos  felkészítő,  karbantartó  képzést.  Jelenleg a  segítő 
fiatalok rendszeresen tevékenykednek Tatabányán iskolákban és az utcai munkás programokba is 
bekapcsolódnak, mint pl. téli krízisellátás, utcagyerek program.
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1.3 Preventív tevékenység:

1.3.1 utcagyerek program:

Megalakulása  óta  az  Egyesület  egyik  fő  profilja  a  kimondott  ifjúsági  munka,  ezen  belül 
kortárssegítő  csoportok  létrehozása,  azok  szakmai  támogatása.  Tatabányán  1994-óta  kb.  150 
tizenéves  fiatalt  sikerült  bevonni  ebbe  a  munkába.  Tevékenységi  körük  kiterjed  az  utcán  élő 
fiatalokra,  a  gyermekotthonra,  kórházakra,  az  intézetben  élő  illetve  hajléktalan  fiatalokkal  való 
foglalkozásra.

A csellengő,  kallódó  fiatalokkal való  foglalkozás  csak  akkor  lehet  eredményes,  ha  őket  saját 
közegükben az utcán, tereken tudjuk elérni. A legtöbb segítő szervezettel, szemben bizalmatlanok. 
Ezért gondoljuk azt, hogy a velük való foglalkozás a kortársak segítségével a leghatékonyabb.

Annak  érdekében,  hogy  munkatársaink  ill.  kortárssegítőink  által  „becserkészett”  fiatalok 
esetenként ki legyenek mozdítva megszokott közegükből és normális, kultúrált körülmények között 
tudjunk  velük  foglalkozni,  valamint,  hogy  a  lehető  legszélesebb  skálájú  informális  és  segítő 
csatornákkal tudjunk feléjük lépni, létrehoztunk egy ifjúsági irodát és egy kallódó fiatalok klubját. 
Az irodában működő szolgáltatásokat  a fiatalok igényeihez alkalmazkodva szervezzük meg.  Az 
igényeket  a  résztvevők  megfigyeléses,  kérdőíves  vizsgálataira  támaszkodva  határoztuk  meg.  A 
hagyományos tanácsadási funkció mellett (jogi, pszichológiai, munka-, pálya- és iskolaválasztási 
stb.), olyan szolgáltatások nyújtása is szerepel palettánkon, amelyek révén sok fiatallal kapcsolatba 
lehet kerülni.

1. A program szolgáltatásai

Korcsoporti  bontásban  dolgozunk,  így  12  éves  korig,  12-16  éves  kor  közötti  és  16  év  feletti 
csoportjaink vannak. A csoportoknak vannak közös programjaik is, s vannak önálló „testre szabott” 
a korcsoportnak megfelelő programok is.

Szolgáltatásaink:
• sporttevékenységek  (2  helyszínen  „profi”  kosárlabdacsapat),  foci,  ping-pong,  egyéb 

labdajátékok, sorversenyek
• kézműves  foglalkozások  (festés,  tésztafűzés,  gesztenyeszobrászat,  levélnyomat, 

krumplinyomda, gyurma, színes papírhajtogatás, kifestő, stb.)
• videofilm-vetítés, zenehallgatás
• szabadtéri játékok (kiszámolók, körjátékok, népi játékok, hulla-hopp karika)
• közlekedési tanácsok
• környezetvédelem
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• beszélgetések (iskola, család, barátok, problémák, stb.)
• mese-, versmondás
• vetélkedők, készségfejlesztő játékok
• preventív célú előadások
• kirándulások (tábor)
• kulturális programok (színház)

2. Szolgáltatások célja

• új baráti kör kiépítése
• régi megtartása, jobbá tétele
• szabadidő hasznos, kellemes eltöltése
• csavargás, kallódás megakadályozása
• különböző eredetű problémák felszínre kerülése; megoldása
• új tevékenységi körök megismertetése-igényszint javítása közvetett útmutatással
• egészséges életmódra nevelés (sokféle sportlehetőség)

Az elmúlt  évben heti  2  alkalommal  szerveztünk a  sport  köré délutáni  utcagyerek programokat, 
melyekre átlag 25-30 fő jött el helyszínenként. Egyesületünk a városban 2 helyszínen végzett az 
évben szervezett utcagyerek programot, valamint háttérbázisként működtette, az un. Máltai típusú 
játszótér – játszóházat.
A játszóház adott lehetőséget a benti programok megtartására, az esősebb, hidegebb időkben is a 
sportolási, beszélgetési lehetőségek biztosítására.
Szervezetten minden héten működik filmklub, beszéljük meg-beszélgető klub, s ping-pong, csocsó 
és  egyéb  játékok  várják  a  fiatalokat,  sőt  december  közepétől  számítógép  is  vonzóbbá  teszi  a 
játszóházat Internet elérhetőséggel.

Fejlesztési elképzelések:
Az  elmúlt  évek  tapasztalatai,  s  különösen  az  utolsó  egy  év  koncentráltabb  feladatvállalásai 
következtében ma már látjuk jelenleg működő programunk korlátait, hiányosságait is.
Így  fontosnak  látjuk  az  egyes  helyszíneken  lévő  folyamatos  jelenlét  biztosítását,  játék  és 
sportparkunk bővítését.  A már összekovácsolódott  csapatoknál  fontos,  hogy legyenek szervezett 
programok  is,  egyrészt  az  önismeretet,  konfliktuskezelést  segítő,  másrészt  pedig  szabadidős 
jelleggel.
Jó volt  megtapasztalni sok gyermek részéről  az első színházi élményét,  vagy az első állatkerti, 
kirándulási  élményét,  mely programlehetőségeket  ki  szeretnénk szélesíteni,  hisz a nyári  táborok 
mellett ezek hozzák össze legjobban a fiatalokat a szabadidős tevékenységek közül.
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Rendszeres  preventív  tevékenységnek  egyrészt  a  kallódó  fiatalokkal  való  foglalkozást  tartjuk, 
másrészt az egyéb munkaterületek megelőző jelleggel tett intézkedéseit, mely szinte minden héten 
néhány alkalommal valamilyen aspektusban előjön.
De  ide  sorolható  a  kortárs  fiatalok  kiképzése,  az  azonnali  ellátások  egy  része,  és  az 
ártalomcsökkentés is, (pl.: megtanítani túlélni a drogozást, túlélni, vagy egészségi károsodás nélkül 
átvészelni egy telet egy hajléktalan részéről, vagy egy kismama ellátása stb.).

Finanszírozás:
1999–2001 között programunkat a Soros Alapítvány és a Belga Királyság támogatta.
2002–ben  nagyrészt  Minisztériumi  pályázati  támogatásból,  valamint  Önkormányzati  pályázati 
támogatásból működtettük programunkat.
2003–ban  az  ESZCSM  minisztériumi  pályázatából  végzünk  programot,  valamint  az 
Önkormányzattól kaptunk támogatást a kortársképzésre.
2004–ben szintén az ESZCSM minisztériumi pályázatából és a városi Önkormányzattól kaptunk 
támogatást.
A jövőben  is  részben  Önkormányzati  feladat  átadás  –  átvállalás  keretében  megítélt  támogatási 
összegből, valamint továbbra is pályázati támogatásból kívánjuk működtetni programunkat.

1.3.2. Prostituáltakat segítő program:

Egyesületünk 1993 óta végez utcai szociális munkát prostituáltak körében.
Munkánk fő tevékenysége a 100-as út Tatabánya – Bicske közötti szakasza, ahol a lányok nappal 
dolgoznak, kb. 9-18 óráig. 

Egyesületünk egy speciális AIDS prevenciós programra fűzte fel utcai tevékenységét a prostituáltak 
között, melyhez az évek folyamán sok egyéb egység kapcsolódott.

Programunk lényege, hogy heti rendszerességgel végiglátogatjuk az említett szakasz helyszíneit, s 
az  utcai  szociális  munka  eszközrendszerének  segítségével  elsősorban  különféle  szolgáltatásokat 
biztosítunk a prostituálódott személyeknek, valamint szükség szerint ügyintézésekkel segítjük őket, 
s néhányukkal egyéni esetkezelést folytatunk.

Munkánk végzésekor próbálunk komplex célokat kitűzni. Ezek a következők lehetnek:
• test leértékelésének megakadályozása, a test fölötti kontroll visszaadása
• egészségügyi, jogi felvilágosítás
• ártalomcsökkentés.

Ezek alapján az egyesület három szinten fogalmazta meg céljait:
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• Napi célunk a kapcsolat felvétele, megtartása, elmélyítése.
• Rövidtávú célunk az ártalomcsökkentés, legyen az mentális vagy fizikai.
• Hosszú távú célunk a lányok reintegrációja a társadalomba, egyszerűbben: “lehozni” őket a 

pályáról.

Tevékenységeink:
a. Helyhez és időhöz kötött szociális segítségnyújtás

− mentális segítség – beszélgetés
− egészségügyi és szociális intézményekbe való közvetítés, elkísérés
− felvilágosítás

b. Egészségmegőrző segédeszközök kézbesítése
− óvszer
− intim kendő

c. Információnyújtás – közvetítés
− egészségügyi, szociális intézmények
− szórólapok, tájékoztatók

d. Hivatali ügyintézés
− igazolványok beszerzése
− jogi képviselet
− szűrővizsgálatok
− közvetítés a hatóságok és ügyfeleink között

e. Egyéni esetkezelés
A kliens kérésére, szerződéses viszonyon alapuló speciális segítségnyújtás, mely lényege a 
prostitúcióból  való  kikerülés  lehetőségeinek  megteremtése  és  segítése,  majd  a  „normál” 
társadalomban történő megtartás.

f. Utánkövetés, utógondozás
Fontos,  hogy  azokat  a  klienseket,  akiket  sikerült  már  „lementenünk”  a  munkavégzés 
helyszínéről,  meg  is  tudjuk  tartani  a  „normál”  társadalom közegében.  Ehhez  folyamatos 
támaszt és segítségeket kell adnunk, melyet csak fokozatosan vonhatunk meg.

Egyéb tevékenységeink:
Mind a megelőzés mind a konkrét segítő munka, valamint az utógondozás területén is próbáltunk a 
2004-es évben sokat tenni. Így összefogva a Szex Edukációs Alapítvánnyal kidolgoztunk szakmai 
anyagokat  az  illetékes  szaktárca  felé,  képzéseket  szerveztünk,  bekapcsolódtunk  az  IOM 
emberkereskedelem elleni küzdelmébe.

Számvetés:
A 2004–es évben összesen 17 lánnyal voltunk rendszeres kapcsolatban. Ezen felül kb. még egyszer 
ennyi fővel találkoztunk alkalmanként. Kb. 70% Tatabánya, Bicske és vonzáskörzetéből származó, 
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5% külföldi és 25% egyéb országrészből származó lánnyal ismerkedtünk meg. A legfiatalabb 13 
éves, a legidősebb 52 éves volt.
Az elmúlt  év során 2 lány hagyott  fel  teljesen prostituált  tevékenységével  a mi segítségünkkel, 
további 3 lány több szervezet közös segítségével.
Az elmúlt évek során 1 főnél regisztráltak AIDS fertőzést. 2004-ben ez a szám nem nőtt.
Ami munkánk eredményként regisztrálható, hogy a lányok szinte mindegyike használ óvszert, 2 fő 
kivételével extrém szexet nem vállalnak.
Közel  80  %-uk  részt  vett  szűrővizsgálaton,  s  mostani  klienskörünk  60  %-a  rendszeresen  jár 
nőgyógyászhoz, ill. szűrővizsgálatokra.

Jövőbeni terveink:
A 2005-ös évben is folytatni kívánjuk prevenciós programunkat, hangsúlyosabban koncentrálva az 
alternatív munkavégzésbe történő bevonásra, a lemenekítésre, s az utógondozásra.
Az illetékes szaktárca pozitív válasza esetén pedig partnerszervezeteinkkel közösen egy speciális 
kísérleti  programot  kívánunk  megvalósítani  a  prostituáltak  segítése  és  a  munkából  történő 
kimentése terén.

1.3.3 Iskolai prevenciós programok:

2004.  évben  is  több  iskolával  álltunk  szerződéses  viszonyban  és  végeztünk  iskolai  prevenciós 
programokat. Tatabányán 2 iskolában, ezen kívül Komáromban, Tardoson, Győrben, Érden, Vácott, 
Pakson.
A programok egy része kötődött a kortárssegítéshez, másik része pedig az OM és GYISM közös 
iskolai prevenciós programjához.
A  programok  során  általában  mind  a  pedagógusok,  mint  az  iskola  tanulói  részesültek 
drogprevenciós foglalkozásokban.
Összesen mintegy 950 fiatalhoz jutottunk így el és 50 pedagógushoz.

Kapcsolódó Szolgáltatások:

2.1 Regionális Diszpécser Szolgálat

Az utcai szociális munkához szervesen kapcsolódva 2000-től 24 órás telefonos szolgálatot, 2003. 
novemberétől pedig egy Regionális Diszpécser Szolgálatot működtetünk, mely éjjel-nappal hívható 
a 34/511-028-as telefonszámon.
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Célja:

Az adott régióban hajléktalan ellátásban részt vevő és a kapcsolódó intézmények szolgáltatásairól 
folyamatos,  naprakész  információadás,  a  krízishelyzetbe  vagy  e  közelébe  került  hajléktalan 
emberek hatékonyabb ellátása, elhelyezése érdekében.
Az intézményi, lakossági felajánlások koordinálása.

Fő funkciói:

• az utcáról érkező hívások fogadása, rögzítése
• az adatbázisban lévő konkrét információk közvetítése
• az ellátó rendszerre vonatkozó általános információk közvetítése
• elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldása
• adományok, lakhatási felajánlások közvetítése
• a  fedél  nélkül  élő  emberek  helyzetére,  az  ellátórendszer  működésére  vonatkozó  általános 

információk közvetítése
• a  különböző  adatbázisokban  (pl.  kapcsolódó  intézmények)  szereplő  konkrét  információk 

közvetítése
• a közterületen krízishelyzetbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatos bejelentések fogadása 

és erre történő aktív reagálás (pl. krízisautó)
• éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások férőhelyeinek nyilvántartása a régióban
• utcai megkereső szolgálat munkájának koordinálása, megszervezése
• téli krízisellátások tevékenységének koordinálásában való részvétel

Diszpécser Szolgálatunk munkatársai a téli időszakban (november 01. – április 30. között) napi 24 
órában várják a fedél nélkül élő emberek, az érdekükben dolgozó szociális munkások, egészségügyi 
és egyéb intézményekben dolgozók, valamint a lakosság telefonhívásait kritikus helyzetbe került 
hajléktalan emberekkel kapcsolatban.
A Közép- Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálathoz 2004-ben összesen 2211 hívás érkezett, 
típusok szerinti megoszlásukat az alábbi táblázat részletezi.
Örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több hívás érkezik nem csak magánszemélyektől, hanem egyéb 
intézményektől, hatóságoktól, ami nem volt jellemző az elmúlt évre. Köszönhető ez egy részt az 
együttműködési megállapodásoknak is, de titkon reméljük, hogy talán a szolgálatunk és egyben a 
munkánk elismerésének és megbecsülésének is.
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A regionális diszpécser szolgálathoz beérkező hívások havi megoszlása

hívástípus jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. össz.

utcai bejelentés 24 44 21 24 9 9 8 7 2 8 38 34 228
konkrét személy elhelyezése 7 11 3 4 1 4 5 8 3 1 2 3 52
az adatbázisainkban szereplő konkrét 
információk közvetítése

89 77 31 37 36 37 17 23 25 16 31 117 536

az ellátórendszerre vonatkozó 
általános információk közvetítése

8 13 4 29 1 12 7 5 12 20 17 4 132

a Diszpécser Szolgálat programjaihoz 
kapcsolódó információk közvetítése

146 171 147 75 24 21 24 35 58 78 184 124 1087

"Keresik" szolgáltatással kapcsolatos 
hívás

1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4

adomány közvetítés 5 9 2 1 2 2 8 10 3 5 19 14 80
egyéb hívás munkaügyben 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 12 33
magán jellegű hívások 41 6 0 0 4 2 4 0 0 0 2 0 59
összesen 328 331 208 170 77 87 73 88 105 131 305 308 2211

2.2 Krízisautós szolgáltatás:

A gyors  ellátás  érdekében  a  telefonos  szolgálat  kiegészítéseként  Krízisautót  üzemeltetünk.  A 
Krízisautó működtetésének célja, hogy a téli időszakban napi 24 órában Tatabánya bármely részén 
krízishelyzetbe,  életét,  testi  és  mentális  épségét  veszélyeztető  körülmények  közé  kerülő  fedél 
nélküli emberhez viszonylag rövid időn belül ki tudjanak menni olyan képzett és tapasztalt szociális 
munkások,  akik segíteni tudnak a veszélyes helyzetek megoldásában. Annak érdekében, hogy a 
nehéz helyzetbe kerülő hajléktalan emberekről tudomást szerezzünk, igyekszünk felhívni a lakosság 
figyelmét  szolgáltatásunkra,  újságcikkekben,  tévéműsorokban  kérjük  segítségüket,  illetve  együtt 
működünk  a  tatabányai  RFK-val,  a  Mentőszolgálattal  és  a  Polgárőrséggel.  A bejelentéseket  a 
Diszpécser Szolgálat 24 órában működő 34/511-028-as telefonszámán várjuk, ügyeletesünk a kapott 
információk alapján mérlegeli, hogy mit tesz, mentőt hív, információt ad, vagy szociális munkást 
küld a helyszínre.

Hívásaink általában lakossági bejelentések, amelyek olyan hajléktalan emberekről tudósítanak, akik 
közterületen,  aluljárókban,  házak  bejáratánál  lépcsőházakban  fekszenek,  nem,  vagy  nehezen 
eldönthető,  hogy tulajdonképpen  milyen  állapotban  vannak,  ugyanakkor  a  bejelentők  az  esetek 
többségében konkrét segítséget remélnek ügyükben, vagy éppen félelmet, dühöt éreznek a házban 
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menedéket  keresők  miatt,  szabadulni  szeretnének  tőlük.  A  lakossággal  való  kapcsolatunkban 
amellett,  hogy  igyekszünk  a  bejelentők  segítségére  lenni,  és  megnyugtatásukra  intézkedni  a 
hajléktalan ember és környezete közötti közvetítést, a tolerancia növelését is feladatunknak tartjuk.

A  Krízisautó  tevékenysége  az  elsősegély  jellegű  élelem,  ruházat,  gyógyszer  felajánlásától,  a 
szociális, egészségügyi intézményrendszer működésére vonatkozó információk szolgáltatásától, a 
szállásokra  történő  szállításon,  más  szociális  és  egészségügyi  intézményekbe  való  közvetítésen 
keresztül, a folyamatos kapcsolattartásig, gondozási kapcsolatig ívelő tevékenységi skálán valósul 
meg.

2.3 Egyéb rendszeres tevékenységek:

Egyéb rendszeres tevékenységek között említhetők meg azok a tevékenységek, melyek munkaköri 
leírásunkban nem, vagy nem egyértelműen szerepelnek, de melyeket vagy szóbeli megállapodások, 
vagy  a  gyakorlati  munka  hoz  feladatként,  hogy  fenn  tudjuk  tartani  és  tudjuk  működtetni 
Egyesületünket.

Ezek:
• pályázatok írása a többlet szolgáltatások fedezésére, vagy az új elképzelések megteremtésére, 

illetve a költségvetésben nem szereplő tételek pótlására
• prevenciós, (elsősorban drog, és AIDS témakörben) előadások tartása iskolákban, óvodákban, 

szakmai körökben
• szakmai anyagok, beszámolók készítése, képzés, továbbképzés, szakmai fórumok szervezése és 

lebonyolítása

3. Kapcsolattartás, együttműködés:

Fent leírt tevékenységekhez, s egyáltalán a szociális munka bármely területén való tevékenységhez 
nélkülözhetetlen a kapcsolattartás az együttműködés más társszervezetekkel.
Így  munkánk  során  rendszeres  kapcsolattartásra  törekszünk  társszervezeteinkkel,  a  Máltai 
Szeretetszolgálat  Csoportjaival,  a  Vöröskereszt  városi  és  megyei  szervezeteivel,  a  Városi 
Önkormányzatokkal,  a  Kórházakkal,  az  Egyházakkal,  a  Hajléktalan  Gondozási  Központokkal, 
segítőkész vállalkozókkal.
A napi munkához szükséges plusz segédeszközöket próbáljuk megszerezni ezen társszervezetektől, 
így pl.: ruhanemű, élelem, elhelyezés, fürdési lehetőség stb.
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4. Alkalmi nagyobb programok:

4.1 A következőkben az Egyesületünk által szervezett,  s lebonyolított  
alkalmi programokat említjük meg időrendi sorrendben:

• szakmai közgyűlés februárban
• szakmai közgyűlés júniusban
• kortárssegítő tábor Balatonhenye, 20 fiatal kiképzése (július)
• kortárssegítő tábor Balatonhenye, 18 fiatal kiképzése (július)
• utcai szociális munkás képzés 25 résztvevővel (november)
• utcai munkás továbbképzés 21 fő (december)
• egy éjszaka a hajléktalanokért (november)
• utcán élők karácsonya (december)
• közgyűlés januárban
• kortárssegítő tréning

4.2 Főbb vidéki útjaink:

Az utak egyik célja a szakmai együttműködési, egyeztetési feladat kidolgozási tevékenység volt.
Másik  cél  a  törvényi  előkészítés,  a  normatíva  előkészítése,  a  szaktárcáknak  készített  szakmai 
anyagok kidolgozása, elfogadtatása, s a szakmai és kormányzati egyeztetések.
Eredményeként  a  Utcai  Szociális  Segítők  Egyesületében  kialakul  egy  utcai  munkáról,  annak 
szakmai tartalmáról, értékeiről azonosan gondolkodó, cselekvő utcai szociális munkás közösség.

Így  az  Egyesület  több  „lábra”  támaszkodva  (Budapest,  Győr,  Nyíregyháza,  Tatabánya,  Pécs, 
Debrecen stb.) szakmailag egységesebbé vált, megerősödött.

• Budapest - Pro-Domo; HAJSZOLT; Drogmegelőzési Módszertani Központ; Schöpf-Mérei
Kórház, KIÚT, FSZKI, Léthatáron Alapítvány stb.

• Győr - HAJSZOLT; kortárs
• Paks – kortárs
• Vác – kortárs
• Miskolc - Napfény Alapítvány, HGK
• Pécs - Gyöngyház Egyesület, Támasz Alapítvány
• Nyíregyháza - Periféria Alapítvány
• Debrecen - HGK, DUSZSE,
• Székesfehérvár - SZITI, HGK
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5. Összefoglalás

Úgy gondolom, eleget tettünk a vállalt feladatoknak és az egyéb plusz tevékenységek által ránk 
ruházott feladatoknak.
Örvendetes, hogy több külsős kollegával sikerült együtt dolgoznunk, akik új erőt és színfoltot vittek 
munkánkba.

Meg kell azonban jegyezni, hogy sem az utcai szociális munkát, sem a kortárssegítés koordinálását 
nem célszerű  egyedül,  segítés,  kontroll,  a  szükséges  tárgyi,  anyagi  és  időbéli  feltételek  nélkül 
végezni...

A  2005-ös  évben  továbbra  is  szeretnénk  folytatni  a  hajléktalanok  ellátását,  valamint  a  téli 
krízisellátást,  szeretnénk  feltérképezni  a  városok  peremén,  elsősorban  hétvégi  házakban  élő 
családok  és  idősek  helyzetét,  életkörülményeit,  valamint  a  fiatalokkal  való  foglalkozást  is 
szeretnénk  erősíteni,  részben  az  év  közbeni  kortárstalálkozókkal,  képzésekkel,  részben  a  nyári 
táborokkal.  Végül,  de  nem  utolsó  sorban  figyelemmel  kísérni  és  segíteni  a  normatíva  által 
finanszírozott  egységeket,  megteremteni  az  egységes  adminisztratív  és  szakmai 
minimumfeltételeket és a törvényi megfeleltetést.

Tatabánya, 2004. december 31.

Tisztelettel:
Lőrincz Norbert

USZSE elnök
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