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1. A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE: 
 
 
1.1. Előzmények: 
 
Diszpécser Szolgálatunk munkatársai téli időszakban (november 06 – 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 
helyzetekbe került hajléktalan emberekkel kapcsolatban. Annak érdekében, hogy 
szolgáltatásunk közismert legyen, folyamatosan megjelenünk hirdetésekben, közterületeken, 
intézményekben és a tömegkommunikációban (idén a Kisokos 3 megye, 10 kiadványában 
300 000 példányban jelentünk meg). 
 
Telefonszolgálatunk célja, hogy a folyamatosan bővülő, fejlődő, változó városi és regionális 
hajléktalanellátó rendszer működéséről információkat gyűjtsön, rendezzen, közvetítsen, 
segítsen a meglévő lehetőségek minél optimálisabb kihasználásában, mind az ellátásban 
közvetlenül dolgozó intézményeknek, mind az igénybe vevő hajléktalan embereknek. Ez 
szolgálatunk konkrét működésében a krízishelyzetek azonnali elhárításától információs 
anyagok kiadásáig terjedő skálán valósul meg. 
Az elmúlt tizenkét évben kiépült a fedél nélküli emberek ellátásának országos és helyi 
intézmény rendszere. Tatabányán jelenleg bentlakásos intézményt a Hajléktalan Gondozási 
Központ üzemeltet (éjjeli menedékhely, férfi átmeneti szálló), 2 Nappali Melegedő működik a 
HGK és a Vöröskereszt üzemeltetésében, az Utcai Szociális Segítők Egyesülete végzi az utcai 
szociális munkát, a Családsegítő Központ, a Máltai Szeretet Szolgálat, a Szamaritánus 
Alapítvány hajléktalanok segítésével foglalkozik, és emellett még számos egyéb szociális 
szervezet nyújt a hajléktalan embereknek is szolgáltatásokat. Az ellátottak magas számából 
következik (kb. 430-470 fő), hogy a szolgáltatások hatékony működéséhez feltétlenül 
szükséges az ellátást végző szervezetek közötti információcsere, a kommunikáció 
folyamatossága, illetve a könnyen hozzáférhető és pontos információszolgáltatás a rászorulók 
és az érdekükben dolgozó szociális munkások számára. 
 
Részben ezért hoztuk létre 1999. november 15-én téli időszakban működő telefonos 
szolgálatunkat, majd 2003. novemberétől az Egészségügyi, Szociális és Családügyi 
Minisztérium támogatásával a Regionális Diszpécserközpontot. 
 
A 34/511-028-as telefonszámon hívható 24 órás krízis - Diszpécser Szolgálatunk folyamatos 
működését 3 főállású és 2 részmunkaidős munkatárs biztosítja. Az elmúlt években az általunk 
ismert regionális és országos intézmények mindegyikével felvettük a kapcsolatot. 
 
 
 



1.2. A tárgyi és személyi feltételek 
 
A diszpécserszolgálat Egyesületünk központi bázisán kapott helyet, önálló irodában, önálló 
telefonvonallal, készülékkel. A pályázati forrásból megvásárolt szükséges tárgyi eszközök 
(számítógép, fénymásoló, nyomtató, stb.) beszerzéséig Egyesületünk meglévő eszközeivel 
végezték a diszpécseres kollegák a munkát. Mára már teljesen felszerelt irodánkból 
működtetjük diszpécserszolgálatunkat, a megfelelő bútorok, berendezési tárgyak, híradás és 
számítástechnikai eszközök segítségével. 
A diszpécserszolgálatot 3 főállású kollega látja el, valamint 2 megbízásos. A kollegák között 
van utcai szociális munkás, szociálpedagógus, szociális munkás, szociális asszisztens is. 
 
 
1.3. A működés előkészületei: 
 
Diszpécser szolgálat 
 
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 
 
Jelzőrendszer: 
- szociális munkások 
- szociális intézmények 
- lakosság 
- egészségügyi intézmények 
- egyéb szervezetek, hatóságok 
 
Kapcsolódó szolgáltatás: 
Krízisautó: 
A Krízisautó működtetésének célja, hogy főként a téli időszakban napi 24 órában indokolt 
esetben a régió 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. 
 
 
1.4. Visszhangok: 
 
Az ellátottak magas számából következik (kb.430-470 fő), hogy a szolgáltatások hatékony 
működéséhez feltétlenül szükséges az ellátást végző szervezetek közötti információcsere, a 
kommunikáció folyamatossága, illetve a könnyen hozzáférhető és pontos 
információszolgáltatás a rászorulók és az érdekükben dolgozó szociális munkások számára. 
 
Részben ezért hoztuk létre1999. november 15-én telefonos szolgálatunkat. 
Az elmúlt években az általunk ismert regionális és országos intézmények mindegyikével 
felvettük a kapcsolatot. 
 
Így, mivel már több éves múltra tekintett vissza telefonos szolgálatunk, mind a szakma, mind 
a társszervezetek és a társadalom egésze is jól fogadta a regionális diszpécserszolgálat 
létrejöttét. 
 
Nehezebb volt a helyzetünk Fejér és Veszprém megyében, ahol még nem ismertek bennünket, 
itt el kellett fogadtatni létjogosultságát a szolgálatnak. 
 
Fejér megyében mind a szakmai, mind a társszervezetek partnerek voltak ebben, s a 
társadalom is megmozdult és sok hívás jött Fejér megyéből, ellentétben Veszprém megyével, 
ahol nehéz volt a helyzetünk, zárt rendszereket találtunk, s kemény falakat kellett 
ledöntenünk. 
 
 
 
2. A REGIONÁLIS DISZPÉCSERSZOLGÁLAT TEVÉKENYSÉGE 
 
 
Tevékenységek és hívás típusok szerinti megoszlás alakulását a következő két táblázat 
részletezi. 
A Közép- Dunántúli Regionális Diszpécser szolgálathoz 2004-ben összesen 2211 hívás 
érkezett. 
A legtöbb hívás a téli hónapokban, azon belül is januárban (328 db) és februárban (331 db) 
érkezett. 
Hívástípusok tekintetében értelemszerűen a munkánkhoz kapcsolódó „program infókból” 
érkezett a legtöbb (1087 db), második helyen a konkrét információkból kapott hívás áll (536 
db), majd utcai bejelentésből (2004-ben 228 db) érkezett szolgálatunkhoz. 
Év végére megsokszorozódtak az utcai bejelentések is. Öröm volt számunkra, 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. 
 



 

A regionális diszpécser szolgálathoz beérkező hívások havi megoszlása 

típus 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 
 



 

A regionális diszpécser szolgálathoz érkező hívások telefonálók és típusok szerinti 
megoszlása 

típus ügyfél szociális 
munkás

magán-
személy rendőrség egészségügyi 

intézmény 
egyéb 

intézmény összesen

utcai bejelentés 13 10 134 22 12 37 228

konkrét személy elhelyezése 0 47 2 0 1 2 52
az adatbázisainkban szereplő 
konkrét információk 
közvetítése 

3 384 110 8 10 21 536

az ellátórendszerre vonatkozó 
általános információk 
közvetítése 

0 34 88 0 0 10 132

A Diszpécser Szolgálat 
programjaihoz kapcsolódó 
információk közvetítése 

0 1072 3 0 1 11 1087

"Keresik" szolgáltatással 
kapcsolatos hívás 0 0 4 0 0 4

Adomány közvetítés 2 5 72 0 0 1 80

egyéb hívás munkaügyben 0 18 11 0 0 4 33

magán jellegű hívások 0 2 57 0 0 0 59

összesen 18 1572 481 30 24 86 2211
 



3. A PÁLYÁZOTT TEVÉKENYSÉGEK 
 
 
3.1. Az utcai szociális munka szolgálati tevékenységének koordinálása 
 
Régiónkban 6 városban működik rendszeres utcai szociális munka, további 2-ben esetenként 
kijárnak a kollegák utcázni is, s 1 helyszínen igen indokolt lenne, de sajnos nincs. 
Probléma, hogy összesen 3 helyen van kifejezetten az utcára gépkocsi, s 3 helyen még 
esetenként sem tudnak hozzá jutni. 
 
Így speciális módon részben a meglévő lehetőségekkel kellett beérnünk, részben apróbb 
fejlesztéseket próbáltunk kijárni az egyes utcás csapatok érdekében. 
 
A kisebb településeken, mint Tata, Oroszlány, Ajka, Esztergom intézményhez kötötten, 
szervezetten és rendszeresen gyalog járnak ki a kollegák a hajléktalan emberekhez, esetenként 
az intézmény által működtetett gépkocsit igénybe vehetik. Az ő számukra a regionális 
diszpécserszolgálat hatékony működése elengedhetetlenül fontos, hisz a diszpécserközpont 
tud lenni az ő megnyújtott kezük - eszközük. 
 
A nagyobb és gépkocsival rendelkező ellátókkal sikerült megegyezni, hogy segítik a kisebb 
települések utcásait, ha kell indokolt esetben krízisautójukkal is. 
 
Egyetlen megmaradt fehér folt Dunaújváros volt, ahol viszont sikerült egy Alapítvány és a 
hajléktalanellátó intézmény között egy, az idei télre vonatkozó megállapodást megkötni, így 
nem marad ellátatlanul ez a város sem. 
 
Minden településen az utcai szociális munka szakmai alapelvrendszere szerint dolgoznak a 
kollegák, ahol van önálló számítógépes hozzáférés, ott használják a számítógépes nyilvántartó 
programot. 
 
Az egyes szervezetek új kollegáinak un. gyorstalpaló utcai munkás képzést szerveztünk, több 
helyről eljöttek megnézni munkánkat, s havonta konzultációs, szupervíziós lehetőséget 
biztosítunk az utcás kollegáknak. 
E konzultációs alkalmakon van lehetőség a tevékenységek összhangba hozására, 
koordinálására, újabb egységes gondolkodásmód és alapelvek kidolgozására, mely a normatív 
finanszírozás beindulásával igen fontos. 
 
Több helyszínen segítettük szakmai anyagokkal, személyes és telefonos konzultációs 
lehetőségekkel a működési engedélyek beszerzését. 
 
 
3.2. A téli krízis ellátások tevékenységének megszervezése és koordinálása 
 
A Tatabányán működő, fedél nélkül élő emberek ellátásával foglalkozó szervezetek 1996. óta 
minden évben, a téli időszakra készülve, felmérik lehetőségeiket, egyeztetik különböző 
programjaik egymásra épülését. Az általuk vállalt feladatokat és együttműködésük kereteit 
együttműködési szándéknyilatkozatban rögzítik, amelyet az általuk benyújtott pályázatokhoz 
csatolnak. Ebben az együttműködésben Diszpécser Szolgálatunkra az utcai bejelentések 
fogadása, a krízisautó munkájának közvetlen irányítása mellett, a tényleges napi krízisellátás, 
ügyfélfogadás és szervező, koordináló feladat hárul. Az éjjeli menedékhelyekhez hasonlóan 



nyilvántartjuk az ideiglenes férőhelyek telítettségét. A közterületekről beszállított emberek 
ápolását, gondozását vállaló lábadozó intézmények lakóiról név szerinti nyilvántartást 
vezetünk, hogy jelezhessük az utcai gondozó szolgálatoknak, ha ügyfelük elhagyja az 
intézményt. Együtt működünk a szociális munkásokkal, krízisautókkal a közterületen talált 
rászorulók ellátásában, szükség esetén fertőtlenítést, orvosi vizsgálatot szervezünk számukra, 
illetve az üres férőhelyek ismeretében elhelyezést biztosítunk az éjjeli menedékhelyeken, 
lábadozó intézményekben. Munkájuk hatékonyságának növelését segíti számítógépes 
nyilvántartásunk, melyben több mint 400 közterületen élő ember neve, születési ideje, és az 
ügyben megtett korábbi lépések adatai szerepelnek. 2004-ben Diszpécser Szolgálatunk az 
utcai gondozó szolgálat, 2 teajárat, 2 krízisautó munkájának koordinálását végezte. 
 
Az elmúlt, több mint négy évben telefonszolgálatunk tevékenysége szervesen beépült a város 
hajléktalanellátó intézményrendszerébe. Az egyes szolgáltatások működésére, igénybevételük 
feltételeire vonatkozó adatbázisaink egyre részletesebbek, és egyre több intézménytípusra 
vonatkoznak. Hívásaink száma évről-évre növekszik 1999-ben 47, 2000-ben 123, 2001-ben 
197, 2002-ben 458, 2003-ban 1353, 2004-ben 2211 telefonhívás érkezett Diszpécser 
Szolgálatunkhoz. A 2003–2004-es krízisidőszak alatt (2003. nov.–2004. ápr.) 1359; a 2004–
2005-ös krízisidőszak eddig eltelt szakaszában (2004. nov.–2004. dec.) 613 hívást 
regisztráltunk. 
 
2002. decemberében bebizonyosodott, hogy szolgáltatásunk működése a téli hónapokban 
létszámfejlesztés és megfelelő támogatás nélkül nem terhelhető tovább. Ebben a hónapban 
219 alkalommal hívtak minket, ebből 74 esetben közterületen krízishelyzetbe került emberrel 
kapcsolatban kérték a segítségünket. A legtöbb hívás december 6-án (21) és december 27-én 
(15) érkezett szolgálatunkhoz. A legkritikusabb estéken ügyeleteseink csak úgy tudták ellátni 
feladatukat, hogy az egyébként is kimerült, túlterhelt kollégák munkaidejükön túl is bent 
maradtak, illetve bementek segíteni egymásnak. 
 
Ezért volt nagy jelentősége a támogatott Regionális Diszpécserszolgálat beindításának, mely 
megfelelő anyagi hátteret tudott biztosítani a feladat hatékony ellátásához. 
 
A kritikus helyzet kialakulását a város közterületein élő emberek magas száma — ami már 
önmagában is a működő ellátórendszer kritikája — illetve a szinte teljesen ellátatlanságukból 
fakadó elképesztő fizikai, mentális állapota okozza. Csak a helyzet súlyosabbá válására 
számíthatunk mindaddig, amíg nem jönnek létre azok a speciális intézmények, melyek 
képesek az utcán élő emberek problémáinak kezelésére, és az utcai gondozó szolgálatok 
dolgozóik létszámában, működési feltételeinek biztosításában, finanszírozásuk 
nagyságrendjében és módjában nem történik lényegi változás. 
 
E tatabányai modellt építettük rá a régió másik két megyéjének utcai munkájára is, a helyi 
adottságoknak megfelelően. Nagy szerencsénk volt abban, hogy a régió utcai szociális 
munkásai nálunk képződtek, így egy nyelvet beszéltünk, s hatékony lehetett a közös, 
összehangolt koordinált feladatellátás megszervezése és működtetése. 
 
A régióban 8 helyen végeznek téli ellátást, több ideiglenes férőhely létesült három helyszínen 
és négy nappali melegedő is készen áll az éjszakai nyitvatartásra, ha szükséges. 
 
Az idei téli ellátások megszervezésének legnagyobb problematikája a megszokott 
minisztériumi források hiánya és ezek pótlása. Ennek érdekében komoly, összehangolt 



munkát kellett folytatnunk, hogy működőképes tudjon maradni legalább 
minimumszolgáltatásokkal az eddigi években megszokott téli ellátás. 
 
Ennek érdekében egyrészt létrehoztunk egy szinte állandó kapcsolati elérhetőséget az egyes 
ellátók között, valamint megszerveztünk egy komoly adománygyűjtő, bartelező és továbbító 
szolgáltatást. 
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a régió intézményei a „fölösleges” adományaikat jelzik a 
diszpécserszolgálat felé az esetleges igényekkel, hiányokkal együtt, s a szolgálat az egyes 
adományok szállítását, az árucseréket a célközönséghez való eljuttatást is lekoordinálja. 
Így került elosztásra 2000 kg margarin, mely az alapját képezi a téli ellátás „zsíros 
kenyerének”, 70 doboznyi cipő, 6 komplett hagyaték, stb. 
 
A téli ellátás alatt folyamatosan napi kapcsolatban vagyunk az utcásokkal, s a régióban 
működő 3 krízisautóval. 
 
 
Krízisautó 
 
A Krízisautót—Tatabányán elsőként 1996 telén létrehozott—Teajáratunk, és az 1999. 
november óta működő 24 órás telefonos un. Diszpécser Szolgálatunk közterületeken élő fedél 
nélküli emberekre vonatkozó tapasztalatainak feldolgozása alapján 1999/2000 telén 
üzemeltettük először. 
 
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 és a 
Mentőszolgálattal. 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 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. 
 
Az elmúlt évek tapasztalatai szerint egyre több hajléktalan ember él megszakítás nélkül az 
utcán, közterületen. Ez szoros összefüggésben van a szociális és egészségügyi 
intézményrendszer működésének hiányosságaival. A közterületen élő emberek számára nem 
tudunk megfelelő elhelyezési formákat kínálni. Speciális problémáik miatt ők nem tudják 
igénybe venni a meglévő lehetőségeket. Egészségi állapotuk tragikus, rendszertelen 
táplálkozásuk, legyengült szervezetük miatt fokozott fagyásveszélynek vannak kitéve, illetve 



életmódjukból adódóan egyéb betegségeik egyre komolyabbá, gyógyíthatatlanná válnak, 
tapasztalataink szerint segítség nélkül közülük sokan nem élik túl a tavaszi hónapokat. 
 
A napi 24 órában működő 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. 
 
2003/2004 telén összesen heti 3 alkalommal 5 helyszínen biztosítottunk szervezett és tervezett 
kimenetelt és krízisellátást, további 2 alkalommal pedig 2 helyszínen. A látogatásaink 
alkalmával 32 embert kellett elszállítanunk megfelelő ellátó intézményekbe. Ezen felül a 24 
órás krízis Diszpécser vonalra érkezett hívások során további 38 esetben kellett hajléktalan 
emberek szállításáról gondoskodnunk. 
 
2004. november 01. és 2004. december 31. között az elmúlt évekhez hasonlóan szintén heti 3 
alkalommal 5 helyszínen biztosítottunk szervezett és tervezett kimenetelt és krízisellátást, 
további két alkalommal pedig 2 helyszínen. Ezen kívül minden este felkerestük azokat az 
utcás gócpontokat, amelyeken ténylegesen utcán kint maradt emberek vannak, s egy un. esti 
teajáratot biztosítottunk számukra. Az esti „körséta” kapcsán 8-9 helyszínre jutottunk el. A 
látogatásaink alkalmával 17 embert kellett elszállítanunk megfelelő ellátó intézményekbe. 
Ezen felül a 24 órás krízis Diszpécser vonalra érkezett hívások során további 72 bejelentés 
során 54 esetben kellett hajléktalan emberek szállításáról gondoskodnunk. 
 
Autónkat is az előző évben már bevált elképzelések szerint szereltük fel, speciális lámpákat, 
reflektorokat szereztünk be, alapfelszerelésünkké váltak az esőtől, széltől óvó túlélési 
felszerelések, fóliázott aláfekvők, takarók, a különféle adományokból származó paplanok, 
takarók, polifoamok. Összességében is elmondható, hogy a magánszemélyek és különböző 
vállalkozások felajánlásai lényegesen megkönnyítették munkánkat, ruházat, cipők folyamatos 
rendelkezésünkre álltak, takarókat, paplanokat egész télen tudunk adni a rászorulóknak, és az 
általunk kiosztott sütemények, csokoládék is túlnyomórészt adományokból származtak. 
 
Probléma, hogy alapvetően fontos intézmények, programok hiányoztak az ellátórendszerből 
(krízisszálló, ideiglenes férőhelyek, stb.). A Krízisautó által megtalált, felkutatott emberek 
közül azokat, akik egészségi állapotuk miatt életveszélyben vannak a közterületen, 
mindenképpen kórházi, orvosi ellátáshoz igyekszünk juttatni. Ebben lényeges segítséget 
nyújtottak társszervezeteink orvosi programjai, az ESZI HGK, és a Vöröskereszt fürdési, 
fertőtlenítési lehetősége. 
 
Krízisautónk azokat a klienseket, akiknek még nem volt komolyabb bajuk, de stabilan 
közterületen folytatott életre rendezkedtek be, folyamatos kapcsolattartással, gondozással 
segítette abban, hogy helyzetük tovább ne romoljon, hogy hosszabb távon védettebb, 
biztonságosabb körülmények közé kerüljenek, akár az intézményes hajléktalan ellátás 
rendszerében, akár személyes, informális kapcsolatrendszerük felelevenítésével, ápolásával. 
Ennek érdekében a város utcai gondozó szolgálatok által le nem fedett területein a Krízisautó 
által fellelt és a helyszínről el nem szállított hajléktalan embereket rendszeresen látogattuk. 
Ugyancsak igyekeztünk kapcsolatban maradni azokkal az emberekkel, akiket lefedett 
területen találtunk ugyan, de helyzetüket, mentális állapotukat kritikusnak találtuk, és azokkal 
is, akikkel valamelyik szociális munkásunknak sikerült bizalmi kapcsolatot kiépítenie. 
 



2003/2004 telén 88 különböző helyszínen fordult meg Krízisautónk. 324 rászorulót 
regisztráltunk névvel és születési adatokkal (természetesen ennél több embert láttunk el, de 
nem sikerült mindenkiről személyazonosításra alkalmas adatokat megtudnunk). Ügyfeleink 
17%-a volt nő. Átlagéletkoruk 47 év, legidősebb ügyfelünk 79 éves volt, a legfiatalabb 4 éves. 
Március 31-én 18 olyan helyszínünk volt, amit rendszeresen látogattunk. 
 
2003. november 01. és 2004. április 30. között 152 napon működött Krízisautónk. Ez idő alatt 
156 alkalommal mentünk ki a város közterületeire lakossági, szociális vagy egyéb 
intézményektől érkező bejelentések alapján. 222 esetben látogattunk korábban megtalált, 
általunk gondozott embereket. Átlagosan egy estén 7 helyszínt keresünk fel. 50 rászorulót 
szállítottunk orvosi rendelőkbe, éjjeli menedékhelyekre, vagy a lábadozó férőhelyekre. 
Mindeközben volt, hogy nappal –8, –10, éjszaka –15, –20 fok volt. 
 
2004/2005 telének eddig eltelt időszakában (2004. nov. 01 ─ dec. 31.) 47 különböző 
helyszínen fordult meg Krízisautónk. 264 rászorulót regisztráltunk névvel és születési 
adatokkal (természetesen ennél több embert láttunk el, de nem sikerült mindenkiről 
személyazonosításra alkalmas adatokat megtudnunk). Ügyfeleink 23%-a volt nő, 8%-a 
gyermek. Átlagéletkoruk 48 év, legidősebb ügyfelünk 82 éves volt, a legfiatalabb 4 éves. 
Jelenleg 18 olyan helyszínünk van, amit rendszeresen látogatunk. 
 
Szerencsére az idei tél eddig igen kegyes volt, s nem voltak tartósan nagy hidegek, de azért 
volt, hogy nappal –5, éjszaka –7, –10 fok volt. 
 
Statisztikai adataink bizonyítják, hogy a „Krízisautó” programunk segíti az utcán, 
közterületen élő hajléktalan emberekkel kapcsolatos krízishelyzetek megoldását, 
elhelyezésük, gondozásuk pedig lehetővé teszi, hogy mentális és egészségügyi állapotuk, 
szociális helyzetük javuljon, hosszabb távon legalább egy részük ne kerüljön vissza az utcára, 
illetve ne éljenek minden kapcsolat nélkül magukra hagyottan a közterületeken. 
 
 
A régió másik két krízisautója Székesfehérváron és Veszprémben ma már egységes elvek 
szerint, egységes felszereltséggel és működési elvekkel dolgozik, köszönhető ez jelen 
pályázatnak is. 
 
 
 
Tatabánya, 2004. december 31. 
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