
BESZÁMOLÓ 
 
 

Utcagyerek MISSIÓ Tatabányán 
 
 
 
 
Tatabánya területén közel 2500 veszélyeztetett kiskorút tartanak nyilván, jelentős részüket 
szociális indokok alapján, de közel 300 azon kiskorúak száma is, akikkel kapcsolatban 
gyámhatósági eljárás indult. 
A város gyermekvédelmi prevencióval foglalkozó intézményrendszerében a kallódó 
fiatalokkal való foglalkozás nem kap elég hangsúlyt. 
A legtöbb veszélyeztetett fiatal nem jár iskolába, holott tanköteles korban van, így az iskolai 
prevenciós programokban pont ők nem vesznek részt, akiknek ez a legfontosabb lenne.A 
közel három éve alakult Gyermekjóléti szolgálat is többnyire csak azokkal az esetekkel tud 
foglalkozni, akiket bejelentett lakhelyükön megtalálnak, ill. akiket hivatalból fel kell 
keresniük. 
Másik probléma, hogy egyre több az olyan család, akik nem rendelkeznek bejelentett 
lakhellyel, vagy hajléktalanok, így gyermekeik már az utcán nőnek fel, megtanulva a túlélési 
technikákat. 
Ezen fiatalok családi körülményei többnyire rendezetlenek. Nem várható, hogy ők keressék 
fel a segítő intézményeket, ezért elérésük csak közvetlen terepmunka révén lehetséges. 
 
 
 
Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1992-ben alakult. Azzal a céllal jött létre, hogy az 
utcán életvitelszerűen, vagy esetileg kint tartózkodó egyének, csoportok életkörülményeit, 
mentális, fizikai állapotát próbálja segíteni, valamint érdekvédelmi szerve legyen ezen 
legelesettebb embereknek. Ezzel párhuzamosan célja az utcai szociális munkát végző illetve 
azzal szimpatizáló egyének szakmai összefogásának elősegítése. 
 
Megalakulása óta az Egyesület másik 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 
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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. Például: 

- Zenehallgatás 
- Filmklub 
- Korrepetálás 
- különböző tanfolyamok szervezése (nyelvtanfolyam, számítógépes tanfolyam) 
- szakkörök (kézműves, számítógépes, stb.) 
- színház-, koncertlátogatások szervezése, jegyeladás 
- albérlet- és munkaközvetítés 
- információs szolgálat 
- klubok szervezése (a fiatalok érdeklődési körének megfelelően) 
- filmkölcsönzés (AIDS, drog, szexuális felvilágosítás témájában) 
- előadások szervezése különböző témákban (pl. egészséges életmód). 

 
Jelenleg mintegy 40-50 fiatal veszi igénybe információs, ill. klubfoglalkozásainkat, s mintegy 
további 25-30 fővel állunk aktív kapcsolatban. 
 
Emellett kortárssegítő és deviáns fiatalok számára táborokat szerveztünk, ezeket a 
szociodramatikus elemeket is felhasználó csoportokat nagy érdeklődés kísérte. Ezt a 
kapcsolatfelvétel első lehetséges formájának tartjuk, amelynek során eredményesen működő 
segítő kapcsolatot sikerült kialakítanunk. Ennek fókuszába már sokszor nemcsak a fiatal, 
hanem az egész család problémája került. 
A kortárssegítő tábor, mint felkészítő tréning funkcionál, ahol neves szakemberek 
segítségével sajátíthatják el a fiatalok az elméleti és gyakorlati tudnivalókat is, a 
szenvedélybetegségek, a problémás családok, a kallódó fiatalok, fogyatékos gyerekek stb. 
segítésére. 
A szenvedélybetegségek problémája jelentős méreteket ölt városunkban. Kortársegítő 
fiataljaink feltérképezték a várost a szenvedélyproblémák vonatkozásában. 
 
 
1998–ban a Soros Alapítvány támogatásával eddigi tevékenységeink megtartása, ill. bővítése 
mellett életre hívtunk egy FIX és MOBIL utcagyerek szolgálatot. 
 
Az utcagyerek szolgálat lényege az, hogy a város 4 fő gócpontján heti 3 alkalommal vagyunk 
jelen s egy lakókocsi segítségével mindazokat a szolgáltatásokat, melyet irodánk biztosít, 
kicsiben kivinnénk a fiatalok saját közegébe. Így lehetőség lenne mentális gondozásra, primer 
szükségletkielégítő szolgáltatásokra, szociális információs szolgálat működtetésére, 
programajánló létrehozására, szenvedélybetegség tanácsadóra, Diáktanácsadó Szolgálat 
részbeni működésére, valamint kapcsolatépítésekre úgy, hogy a fiatalokból szerveznénk 
kortárs csoportokat, megajánlanánk irodánkon lévő csoportokat (önismereti, 
konfliktuskezelő). Fontosnak gondoljuk a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szempontjából, 
hogy ki szeretnénk alakítani egy sport- ill. játéklehetőséget is, s ezáltal elsősorban mobil 
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játékok és sporteszközök segítségével kívánunk egy kedves színfoltot bevinni az 
utcagyerekek életébe. 
 
A játék és sport az egyik nyitó kód a zárkózott fiataloknál. MOBIL szolgálatunknak így 
irodánk a háttérbázisa, mely méretei és elrendezése, eddig kialakított szolgáltatásai 
szempontjából alkalmas egy hosszútávú bázishely létrehozására. 
 
Eddigi finanszírozásunk az utcagyerekek kapcsán esetleges volt, főként önerőből oldottuk 
meg, ill. egyes résztevékenységek megvalósítására kaptunk anyagi támogatást az akkori 
Népjóléti Minisztérium-tól (ifjúsági iroda és klub létrehozása), az Önkormányzattal közös 
pályázaton a Népjóléti Minisztériumtól a kortárs programra, Soros Alapítványtól az utcán élő 
családok megsegítésére és az ő gyermekeik táboroztatására. 
Ezen fent említett speciális programunkat 1999. márciusától támogatta a Soros Alapítvány 
2001. januárig. 
A 2002. évtől egyéb pályázatok útján és önerőből működtettük programunkat csökkentett 
területi lefedettséggel, így főként a Bánhida, Dózsakert városrészekben végeztük munkánkat, 
fő bázishelyünk pedig az un. Máltai típusú játszótér – játszóház volt. További 2 városrészben 
civil partnereink látták el a feladatot. 
 
 
 

A 2004-es év rövid elemzése 
 
 
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. 
 
 
Mint a városban 11 éve működő társadalmi szervezet csak úgy tudunk hosszútávon 
életképesek maradni és hatékonyan működni, hogy jó kapcsolatokat alakítottunk ki és 
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együttműködési megállapodásokat kötöttünk a város szociális ellátórendszere szinte 
valamennyi egységével (Családsegítő, Gyermekjólét, Hajléktalan gondozás, Önkormányzat, 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, GYIVI, Vöröskereszt, Munkaügyi Központ stb.) 
 
Összefoglalva célunk, hogy szolgáltatásainkkal a legszélesebb körben elérjük az 
utcagyerekeket, számukra igényeikhez mérten tartalmas és hatékony programokat is nyújtó, 
megelőző és segítő programok mellett szakmát is tanulhassanak, ezáltal is elősegítve a 
társadalomba történő visszaintegrálásukat. Hisz hosszútávon rendezett mentális állapota 
mellett szakmával a kezében lehet csak esélye a helytállásra. 
 
Várt eredmények: 

- a kortárs segítők és szakemberek bevonásával deviáns, kallódó fiatalokkal sikerül a 
kapcsolatot továbbépíteni, s a speciális programcsomag segítségével s az új elemekkel 
méginkább várható lesz az utcagyerek lét befolyásolása, s ebből az állapotból való 
kimozdítás lehetősége. 

- új, speciális és egyedi ellátási forma és reintegrációs módszer maradhat fenn a városban. 
 
 
 

A 2005–ös konkrét programról 
 
 
Minimális programként hetente 2 hétköznapi és egy hétvégi alkalommal kívánjuk folytatni 
programunkat, mindhárom alkalmat a délutáni, kora esti időszakban, minimum 3 óra 
keretében. 
 
Személyi feltételek: 
 
Egyesületünk 11 főállású, 2 megbízásos, és 7 állandó önkéntes segítségével működteti 
programjait. 
Egyesületünk főállású létszámából 4 fő dolgozik az un. Máltai típusú játszótér – játszóházban, 
valamint 4 fő önkéntes, akik alkalmasak voltak eddig is és a jövőben is azok lesznek jelen 
program szervezésére, koordinálására. 
Egyesületünk stábjából 4 fő fog közvetlenül résztvenni a programban, valamint önkénteseink 
és kiképzett kortárssegítőink. 
 
Végzettségüket tekintve: 

- 1 fő pedagógus 
- 1 fő szociális munkás, tereptanár, utcai szociális munkás, narkológus 
- 1 fő szociális asszisztens, utcai szociális munkás 
- 1 fő sportmentálhigiénikus 

 
Tárgyi feltételek: 
 
A szükséges tárgyi feltételek szinte mindegyikével rendelkezünk, hisz a háttérbázisként 
működő Játszótér – játszóház lehetőséget nyújt mind a téli, az esős időszakokban is a program 
benti működésére, valamint a játszótér játékai, felszerelései alkalmasak a program 
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biztonságos működtetéséhez (labdák, társasjátékok, ping-pong asztal, csocsó, stb.). 
Természetesen a játékok folyamatos pótlásáról, az esetleges új igények és elvárások 
megvalósításáról folyamatosan gondoskodnunk kell. 
 
Finanszírozás: 
 
Eddigi finanszírozásunk: 
 
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. 
 
A városi program hatékonysága: 
 
A városi programot a következőképp látjuk hatékonyan működtethetőnek: 
 
Minimum 3 helyszínen induljon be a program, s működjön rendszeresen. Ezek: Újváros, Gál 
ltp., Bánhida – Dózsakert. 
 
A három helyszínen egységes alapelvek szerint működjenek a programok, mint: 
 
- heti két hétköznapi és egy hétvégi napon, minimum 2-3 óra időtartamban működjön a 

program 
- legyen egy fedett, fűthető, un. bázis hely, ahol rossz idő esetén is lehet működtetni a 

programot 
- minimum 3 féle sportolási és 3 féle egyéb játéklehetőséget kelljen biztosítani 
- A programokon minimum 1 szakember és mellette laikus segítők, önkéntesek lássák el a 

feladatokat 
- A szakember feladata nem csak a program szervezése és lebonyolítása, hanem az egyén, a 

gyermek problémájának a felszínre hozatala és a probléma megoldásának segítése 
- Az egyes helyszínek esetenként (pl. negyedévente) szervezzenek közös programokat 

(kirándulás, sportvetélkedő, stb.) 
- Az egyes helyszínek havonta konzultáljanak az elvégzett munkáról a további feladatokról 

az esetleges problémákról, a továbblépési lehetőségekről, az egyes helyszínek 
sajátosságairól. 
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A konkrét program részletei 
 
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: 
 
- spottevékenységek (2 helyszínen „profi” kosárlabdacsapat), foci, ping-pong, egyéb 

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

krumplinyomda, gyurma, színes papír hajtogatás, kifestő, stb.) 
- videofilmvetítés, zenehallgatás 
- szabadtéri játékok (kiszámolók, körjátékok, népi játékok, hullahoppkarika) 
- közlekedési tanácsok 
- környezetvédelem 
- 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) 
 
Szolgáltatást igénybevevők 
 
A nyilvántartás adatlapon történik, egyrészt napi lebontásban, másrészt havi összesítésben, 
így bármilyen változás jól látszik pl. létszámban, korosztályban. 
 
A program kezdetén helyszínenként 1-1 csoport indult útjára, ám a létszám bővülésével és így 
a korosztály megoszlásával igyekeztünk 2 csoportot elkülöníteni, hiszen az érdeklődés, az 
igényszint más és más, így azonban el tudtuk érni, hogy mindenki saját korosztályának 
megfelelő elfoglaltságot kaphasson. 
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3. A szolgáltatás célját 
 
azzal érte el, hogy változatos programokkal igyekszik a klienskört vonzani és bővíteni, 
számukra lehetőséget adva arra, hogy olyan időtöltést nyújtson, amelyen szívesen vesznek 
részt. 
 
Konkrét változások a klienskör életében: 
 
- a megbeszélt időpontot pontosan tartva érkeznek, hétről-hétre várják a programot, állandó 

napirendi pontjukon van a program 
- sok gyereket szülei erre az egyetlen programra engednek el (egyébként a 6-7 éves gyerek 

is aktív része a háztartásvezetésnek), így pár órára a gyerek is fellélegezhet az „otthon” 
alól 

- iskola után jólesik egy kis kötetlenség, a problémák megvitatása egy pártatlan személlyel 
- vannak krízisesetek is: őket elsősorban élelemmel látjuk el, a játék csak utána jöhet 
- szegény családokban élőknek esetenként csak a program során van módja játékszerekkel 

találkozni (korukhoz képest egyszerűbb játékok is óriási örömöt okoznak) 
- kóborlás, csavargás helyett pár órás állandóságot kapnak. 
 
4. kiegészítő feladatként 
 
ifjúsági klubot tartunk fenn. A szolgáltatás a környéken élő 16-20 éves fiatalok 
kikapcsolódását segíti elő. 
Játszóházunkban igénybe vehetik a játszószobát, ahol TV, video, hi-fi berendezés áll 
rendelkezésre, ezeket szabadon használhatják az érkezők. 
Heti 2 alkalommal jöhetnek hozzánk, programjukat saját maguk szervezik, illetve esetenként 
mi is kínálunk számukra preventív célú előadásokat, filmeket. 
Alkalmanként 10-20 fiatal érkezik. 
 
5. A változások / fejlődések: 
 
a) a klienskörben: 
  

- bővül, a mai napig érkeznek újak 
- a régi, állandó mag összeszokott, de szívesen befogadják az újakat 
- a bizalom köztük és velünk programszervezőkkel is kiépült – több probléma felszínre 

kerül. 
 
b) szolgáltatásokban: 
 

- a rendszeresség lehetővé tette azt, hogy a kezdeti ismerkedést követően „építsük” a 
programot, több a gyerekek részéről érkező kezdeményezés, bátran ötletelnek, így nem 
csak az általunk kínált programokat élvezhetik, hanem közösen tervezünk, kivitelezünk. 
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6. A többi szervezet 
 
munkáiból a találkozások során igyekeztünk kiválasztani a hozzánk hasonló szolgáltatást 
nyújtókat, az ő munkáikból mi is hasznosítottuk főleg a kézművesfoglalkozások lehetőségeit, 
továbbá a célcsoport megtartásának módszereit. 
Sok érdekes dolog hangzott el a tréningeken a fegyelmezéssel, rendszabályokkal 
kapcsolatban, mivel ez örök kérdés, mások ötleteit jól tudjuk mi is hasznosítani. 
 
7. A tréningeken 
 
(főleg az utolsón) jó volt látni, hogy egy kicsit mindenki bizonytalan a tudásában, a 
hatékonyságában, a módszereiben, senki nem érzi úgy hogy tökéletes, így a beszélgetések 
során saját bizonytalanságunkat, eseteinket magunkból kibeszélve, a többiek tanácsait 
meghallgatva máris újult erővel folytathattuk munkánkat, egymásból sok erőt, tudást 
meríthettünk, a szünetekben tartott kötetlen beszélgetések során is sok új módszer, meglátás 
hangzott el, ezek a napi munka során sokszor alkalmazhatóak is. 
 
8. A program indításakor a társszervezeteket már bevontuk, 1-2 önkénes is segíti munkánkat, 
azóta új kapcsolatteremtés nem történt, viszont a régiek erősödtek, szilárdabbá váltak, a napi 
közös munka viszonylag gördülékenyen zajlik. 
 
 
További terveink: 
 
A 2005-ös évben is szeretnénk folytatni megkezdett programunkat, eddigi tapasztalatainkat 
beépítve a napi gyakorlati munkába.A már meglévő és működő programokat tovább 
szeretnénk vinni, ezek mellett az elkövetkező időkben kiemelt jelentőséggel kívánjuk kezelni 
a következőket: 
 

- utcagyerekek rehabilitációja 
- utcagyerekek bevonása a konkrét megkereső és segítő munkába saját közegükben 
- új tagok bevonása 
- társszervezetekkel való szorosabb együttműködés. 

 
 
 
Tatabánya, 2004-12-31. 

 
Tisztelettel: 

 
Lőrincz Norbert 

USZSE elnök 
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