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1. Bevezető
Az Egyesület a Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően a következő főbb 
tevékenységeket látja el:
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- 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 ezáltel értelemszerűen magába foglalja az utcagyerekek számára szervezett 
programokat is.

1.1 Mi is az az 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, az utcán rendszeresen, hosszú időn át tartózkodó, 
marginalizálódott csoportok felkutatása és a nekik nyújtott adekvát segítséget.

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 utcai szociális segítő klienseinek professzionális támogatást nyújt annak érdekében, hogy 
életüket  emberi  módon  élhessék.  A  segítő  tevékenységének  az  a  célja,  hogy  a  hozzáfordulóval 
együttműködése során a kliens szükségleteinek megfelelő ellátáshoz jusson. Ez lehet állapotfenntartó 
intézkedés,  információnyújtás,  együttműködés az ellátó intézményrendszerbe való  bejutás céljából, 
konkrét probléma helyzet megoldására való szerződés, szociális ügyintézés, stb. 

Az együttműködés során  a szakember segítő támogatással  áll  a  kliens mellett.  A probléma 
jellegétől függően önállóan, vagy a szervezet többi tagjával együttműködve végzi munkáját, a szakmai 
standardok által tartalmazott munkamódszerek szerint.

Az állandó jelenlét biztosítja

a. a kellő mélységű felderítést, helyszínek felkutatását
b. informális pontok megismerését, a kapcsolatfelvételt
c. segítségnyújtás formáinak felmérését
d. a segítés folyamatában a kivitt szolgáltatások nyújtását
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e. a rászoruló érdekében végzett adminisztratív tevékenységet, az ügyintézést
f. egyéni esetkezelést
g. speciális segítő programok szervezését, pl. foglalkoztatás, csoportos munka

1.2 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, a 
kapcsolat felvételét.

2. a segítés fázisában már nem csupán informálódunk, hanem szolgáltatásokat is nyújtunk (szociális 
ügyintézés, egészségügyi ellátás-irányítás, mentális gondozás, szükséglet kielégítés stb.), valamint 
gyakran kialakul az egyéni esetkezelés klasszikus formája is, mindaddig, míg a klienst számáta 
megfelelő szolgáltatást nyújtó szervezethez nem tudjuk irányítani.

1.3 A szolgáltatás célcsoportja:

Az utcán életvitelszerűen, illetve rendszeresen tartózkodó fiatalok, akik az idejük nagy részét 
közterületeken töltik, kapcsolatrendszerük is ott koncentrálódik, a szakellátás intézményrendszerével 
szemben bizalmatlanok, illetve ott nem kapnak a problémájuknak megfelelő segítséget, hajléktalanság 
veszélyében  élők  (szállás  lehetőségük  ideiglenes,  bizonytalan)  elsődleged  támogatórendszerükkel, 
családjukkal a kapcsolatuk konfliktusos.

Jellemző  a  különböző  pszichotróp  szerek  használata,  illetve  a  kriminalitás  határára  való 
sodródás. Ezen fiatalok családi körülményei többnyire rendezetlenek. Nem várható, hogy ők keressék 
fel a segítő intézményeket, ezért elérésük csak közvetlen terepmunka révén lehetséges.   

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. 

További  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.

1.4 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 
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valamilyen ok miatt a kapcsolat megszakadt, vagy szünetel, számukra a folyamatos segítő kapcsolat 
biztosítása

• tájékoztatás  atársintézmények  által  nyújtott  szolgáltatásokról;  ezen  intézményekbe  való 
közvetítés

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

1.5 Egyes konkrét feladatok:

• Elfogadja és meghallgatja a hozzá fordulókat, információkat ad.
• Tevékenysége során felkutatja az adott város területén és vonzáskörzetében élő, ellátásban nem 

részesülő, de rászoruló klienseket, számukra szociális és mentális szolgáltatást és segítségnyújtást 
végez. Információkat gyűjt össze, azokat rendszerezi és továbbítja.

• Eljár a kliensek érdekében, támogatja őket jogaik érvényesítésében.
• Ártalomcsökkentő tevékenységet végez.
• Kapcsolatot  tart  és  együttműködik  hatósági,  szociális,  egészségügyi,  nevelési  és  oktatási 

intézményekkel,  civil-  és  karitatív  szervezetekkel,  amely  során  anyagi  és  természetbeni 
erőforrásokat próbál felkutatni, és azokat a kliensek érdekében hasznosítja.

• Tevékenységéről, a kliensekkel kapcsolatos munkájáról - a szervezet vezetője által meghatározott 
időszakonként - írásos beszámolót készít.

• Szolgáltatási tevékenységéről nyilvántartást vezet (kivitt segély, helyszín, időpont stb.).

1.6 A Szociális Információs Iroda által nyújtott 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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2. Utcagyerek program:

A csellengő, kallódó fiatalokkal való foglalkozás csak akkor lehet eredményes, ha őket saját 
közegükben az utcán, tereken tudjuk elérni. A legtöbb segítő szervezettel, és a felnőttekkel szemben 
is általában 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 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 klubot kifejezetten a számukra. Az irodában 
működő  szolgáltatásokat  a  fiatalok  igényeihez  alkalmazkodva  szerveztük  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  szerepelt  palettánkon,  amelyek  révén  sok  fiatallal  kapcsolatba  lehetett 
kerülni. Az iroda 1996 és 2001 között működött, mint információs bázis és háttér intézmény a kortárs 
segítők számára.

2.1 A jelenlegi programról

Jelenleg az utcai megkereső tevékenygés háttér bázisául a 2000 szeptemberében létrehozott 
Máltás  típusú  Játszótér-Játszóház  szolgál.  Egyrészt  maga  a  Játszótér,  a  2005  szeptemberében 
önkormányzati  támogatással  kibővült  Kamasz  Park,  másrészt  a  Játszótér  záróráját  követően  a 
Játszóházban szervezett csoportfoglalkozások. 

A Bánhidai Játszótér-Játszóházzal célunk egy olyan preventív  szociális alapellátást nyújtó 
intézmény működtetése, mely tevékenységén keresztül lehetőséget biztosít az egészséges, illetve a 
segítséggel élő gyermekek, valamint családjaik számára, hogy szabadidejüket kellemesen és hasznosan 
töltsék.

A Játszótér alapvető szolgáltatásain túl, plusz szolgáltatásokat is nyújt az utcagyerek program 
során elért fiatalok számára.

A játszóteret a Magyar  Máltai  Szeretetszolgálat építette fel 2000.  szeptemberében,  mely 
remek sportolási lehetőséget és adottságaiból adódóan egyéb kulturális lehetőségeket is magába rejt.

A Bánhidai  Játszótér –  Játszóház a lakótelep  szélén,  egy nagy (10-12.000 m2-es)  zöld területen 
fekszik. A játszóteret 2000 m2-nyi, átmászó palánkokkal megszakított kerítés veszi körül. Az életkori 
sajátosságoknak megfelelően 4 részre oszlik a terület.
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2.2 Nyitva tartás:

Az év minden napján (szombat, vasárnap- és ünnepnapokon is!).
Nyári időszakban: 9-19 óra között.
Téli időszakban: 10-19 óra között (a korai sötétedés miatt 16-17 óra után csak a házban játszhatnak 
a gyerekek).
Miután  a  klasszikus  játszótéri  foglalkozások  véget  érnek,  akkor  kezdődnek  a  csoportok  az 
utcagyerek programba bevontak számára.  Hetente,  hétköznap 3 és hétvégén 1 alkalommal  vannak 
szervezett programok.

2.3 A program szolgáltatásai

Mint  már  említettük  korcsoporti  bontásban  dolgozunk.  A  csoportoknak  vannak  közös 
programjaik is, s vannak önálló ,„testre szabott”, a korcsoportnak megfelelő programok is.

Szolgáltatásaink:

• sporttevékenységek: kosárlabdacsapat, foci, ping-pong, egyéb labdajátékok, sorversenyek
• tematikus videofilm-vetítés, zenehallgatás, vendégelőadókkal
• beszélgetés környezetvédelemről, és a tudatos vásárlási szokásokról
• tematikus beszélgetések meghívott előadókkal (problémákról, a kamaszokat érintő kérdésekről, pl.: 

iskola, család, barátok, szexualitás, stb.)
• személyiség-  és  készségfejlesztő  gyakorlatok  (agressziókezelés,  kommunkációs  kézségek 

fejlesztése, stb.)
• preventív  illetve  ártalomcsökkentő  célú  beszélgetések  (pl.  szenvedélybetegségek,  nemi  úton 

terjedő betegségek, stb.)
• kirándulások (tábor)
• kulturális programok (színház, mozi)

2.4 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
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• 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.
A 2006. február 11.-én beindítottuk az ún. ÉS+ programot, mely  az ország több nagyvárosában már 
működik  („Éjféli  ping-pong”  néven),  nagyon  jó  tapasztalatokkal.  Ez  egy  szervezett  szombat  esti 
elfoglaltság  fiataloknak,  alternatívát  kínálva  a  szórakozóhelyekkel  és  játéktermekel  szemben.  Ez  a 
szombat esti program nem csak egyszerűen felügyelet alatti ping-pongozást jelent, hanem tartalmas, 
és hasznos szabadidő eltöltést, ahol a kötetlen együttlét sorána résztvevők kérdéseikre, problémáikra 
a témában járatosabb kortárs segítő társaiktól, illetve fiatal munkatársainktól kaphatnak válaszokat.
Az eddigi 7 este átlagosan 40-60 fiatal fordult meg a 22 és 02 óra között rendezett programon, és 
nagyon jó visszajelzéseket kaptunk mind a résztvevőktől, mind a szüleiktől.

2.5 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.

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.).
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2.6 Finanszírozás:

• 1998 – ban a Soros Alapítvány támogatásávaleddigi tevékenységeink megtartása, ill. bővítése 
mellett életre hívtunk egy FIX és MOBIL utcagyerek szolgálatot.

• 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.
• 2005. július 1.-től ellátási szerződés keretében Egyesületünk látja el a Gyermekvédelmi törvény 

által előírt un. Lakótelepi utcai szociális munkát és a készenléti ügyeletet.
• A jövőben is részben Önkormányzati feladat átadás – átvállalás keretében megítélt támogatási 

összegből, valamint továbbra is pályázati támogatásból kívánjuk működtetni programunkat.

Az ifjúsági szociális munkát kiegészítő, annak hátterét, iletve lehetséges kimenetelét is célozza az 
Egyesület kortárs segítő programja.

3. Kortárssegítő fiatalok:

A kortárssegítő programok azon a felismerésen alapulnak, hogy a kortárs csoport nagyon fontos 
terep  és  viszonyulási  pont  a  tizenévesek  számára.  A  serdülők  gyakran  fordulnak  társaikhoz 
információért,  tanácsért életük nehéz helyzeteiben és erősen befolyásolja őket társaik véleménye. 
Ezért  a  kortárs  csoportot  nagyon  jól  lehet  alkalmazni  a  serdülők  attitűdjének  és  viselkedésének 
formálására.
A kortárssegítő csoport erejének és hatásának felismerésével hatékony eszközhöz jutottunk az iskolai 
képzési  programok  megvalósításához,  legyen a  téma a  kábítószerek,  a  szexualitás,  vagy  az  emberi 
jogok.

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 
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segítő fiatalok rendszeresen tevékenykednek Tatabányán iskolákban és az utcai munkás programokba 
is bekapcsolódnak, mint pl. utcagyerek program, ÉS+ program.

Ez  utóbbi  programhoz  külön  kortárs  segítő  képzést  is  szerveztünk,  és  rendszeres 
szupervízióval támogatjuk a programban résztvevő fiatalok segítő munkáját.

1994.  óta  működik  kortárssegítő  programunk,  azóta  folyamatosan  képezünk,  illetve 
„foglalkoztatunk”  fiatalokat.  Az  eltelt  idő  alatt  kb.  150  tizenéves  fiatalt  sikerült  bevonni  ebbe  a 
munkába.

A kortárssegítők nyári táborainkban, évközbeni rövidebb tréningeinken, utóképzéseinken neves 
szakemberek irányításával sajátítják el a segítő munkához szükséges ismereteket, készségeket. Ehhez 
kidolgozott metodikával, „bejáratott” programokkal, forgatókönyvekkel, segédanyagokkal rendelkezünk.
Tevékenységi körük kiterjed az utcán élő fiatalokra, gyermekotthonokra, kórházakra, intézetben élő, 
ill. hajléktalan fiatalokkal való foglalkozásra.

Az Egyesület fiatalokkal végezett munkáját folyamatosan áthatja a perevenció minden formája, 
legyen az elsődleges (a tényleges problémák megelőzése, még a megjelenésük előtt) másodlagos (vagyis 
a  már  megjelent  problémahelyzetkezelése,  a  még  fokozottabb  ártalmak  elkerülése,  megelőzése). 
Valamint  a  harmadlagos  prevenció  (a  rehabilitáció,  a  visszailleszkedés  elősegítése,  a  visszaesés 
megelőzése).

3.1 Iskolai prevenciós programok:

A serdülőkor érzékeny időszakában az iskola illetve a bentlakásos intézmények nagyon hasznos 
szervezeti hátteret tudnak biztosítani a fiatalok attitűd formálásában, mind a NAT-hoz kapcsolódó, 
mind a magánszférájukat érintő kérdésekben, problémákban.

Elsősorban a szenvedélybetegségek megelőzésére tartunk tanár és diáktréningeket általános ill. 
középiskolákban.

Gyermekotthonokban,  állami  gondozásban  élő  fiatalok  felkészítését  végezzük  speciális 
egészségügyi-  és  szociális  prevenciós  programok  segítségével,  melyek  célja  az  áldozattá  válás  és 
szexuális kihasználás, nemi betegségek, valamint szenvedélybetegségek megelőzése.

A képzéssel párhuzamosan kerül sor a pedagógusok felkészítésére is, hiszen a fiatalok a velük 
való hatékony interakciókban tudják gyakorolni a társas kommunikációt és együttműködést a felnőtt 
világgal.

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.
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A  programok  során  általában  mind  a  pedagógusok,  mint  az  iskola  tanulói  részesültek 
drogprevenciós foglalkozásokban.

Összesen mintegy 950 fiatalhoz jutottunk így el és 50 pedagógushoz.

4. Készenléti telefonügyelet

Nagy  örömünkre  szolgált,  hogy  Tatabánya  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatával  és  a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal sikerült megállapodnunk, így ellátási szerződés keretében 
2005. július 1-től ellátási szerződés keretében Egyesületünk látja el a Gyermekvédelmi törvény által 
előírt un. Lakótelepi utcai szociális munkát és a készenléti ügyeletet.
2005.  júliusától  erre feladatátvállalási  szerződést  kötöttünk,  így a Regionális  Diszpécser Szolgálat 
keretében az Utcai Szociális Segítők Egyesülete végezi Tatabányán a kallódó, csellengő gyermekek 
speciális segítését.

Egyesület  vállalta,  hogy  magatartásáva  testi,  lelki,  értelmi  fejlődését  veszélyeztető, 
szabadidejét  az  utcán  töltő,  kallódó,  csellengő  gyermekeket  speciális  egítésben  részesíti.  Vállalta 
továbbá, hogy a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és 
felügyelet  nélkül  maradó  gyermekeket  felkutatja,  elősegíti  a  lakóhelyére  történő  visszakerülést, 
szükség esetén kezdeményezi az érintett átmneti gondozását, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban 
való részesítélét.

A készenléti szolgálat a már ismert 34/511-028-as telefonszámon érhető el.

4.1 A Készenléti telefonügyelet háttere

Az Egyesület 1999. november 15.-én téli időszakban működő telefonos szolgálaot hozott létre, majd 
erre  építve  jött  létre  2003.  novemberétől  az  Egészségügyi,  Szociális  és  Családügyi  Minisztérium 
támogatásával a Közép Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálatot, mely szolgáltatásaival Komárom-
Esztergom, Fejér és Veszprém megyét fedi le.

Diszpécser Szolgálatunk a 34/511-028–as telefonszámon éjjel-nappal hívható.  Munkatársaink 
napi 24 órában várják a fedél nélkül élő emberek, az érdekükben dolgozó szociális munkások és egyéb 
intézményekben  dolgozók,  valamint  a  lakosság  telefonhívásait  a  krízishelyzetbe  került  hajléktalan 
emberekkel kapcsolatban. 

Szolgálat  munkatársai  a  beérkező  hívásokkal  kapcsolatos  tapasztalatokat  a  heti 
rendszerességgel  megtartott  team-megbeszéléseken  megvitatják  és  havonta  részt  vesznek  a 
Regionális Diszpécser Szolgálatok Szakmai Fórumán.

A  szakmai  programunk  célja,  hogy  a  telefonos  ügyfélszolgálat  folyamatos,  naprakész 
információkat  tudjon  szolgáltatni  a  régióban működő szociális  és  kapcsolódó  intézményrendszerről, 
valamint a hajléktalan, krízishelyzetben levő személyeket hatékony ellátáshoz segítse.
A  Szolgálat  profiljába  tökéletesen  be  lehetett  illeszteni  a  Gyermekvédlemi  Készenléti 
Telefonügyeletet.
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Az alábbiakban az első három hónap működésének tapasztalatairól készítettünk egy általános 
szakmai beszámolót.

Mint az a 15/1998. (IV.30.) NM. rendelete 7/A. § (1) és 7/D. §(1) bekezdése és az ez alapján 
született  feladatvállalási  szerződésben  is  szerepel,  Egyesületünk  vállalta,  hogy  együttműködik  a 
Tatabánya Város Önkormányzatával és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal a lakótelepi utcai 
szociális munka és a készenléti szolgálat színvonalas ellátása érdekében együttműködik.

Szervezetünk ennek keretében egyrészt heti 3 alkalommal három óra időtartamban lakótelepi 
utcai  szociális  munkát végez a Tatabánya Bánhida –  Dózsakert városrészeken,  valamint amennyiben 
veszélyeztetett fiatallal találkoznak munkatársaik a munkavégzés során, azt jelzik a Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai felé.

Másrészt diszpécserszolgálatukhoz kötve készenléti  telefonos ügyeletet lát el.  A készenléti 
ügyelethez beérkező hívásokat regisztráljuk,  szükség esetén krízisautóval  a helyszínre megyünk és 
megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Egyesületünk  vállalta,  hogy  a  Családsegítő  és  Gyemekjóléti  Szolgálatot  tájékoztatja  a 
hívásokról és a megtett intézkedésekről, minden hétköznap reggel 9 óráig, telefonon, valamint írásos 
adatbázist vezet a hívásokról. 

Amennnyiben  Egyesületünk  veszélyeztetett  fiatalt  jelez  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti 
Szolgálat felé, ők megteszi a számára törvény által előírt szükséges intézkedéseket.

Az együttműködés keretében biztosított,  hogy amenniyben azonnali  elhelyezés szükséges,  a 
Családok  és  Gyermekek  Átmeneti  Otthona  vállalja,  hogy  helyet  biztosít  az  elhelyezésre  szoruló 
emberek számára lehetőségeihez mérten és a törvényi előírásoknak megfelelően.

A tevékenységben réstvevők rendszeresen tájékoztatják egymást, és résztvesznek egyeztető 
megbeszéléseken,  ahol  az  esetleges  problémákat,  nem  várt  eseményeket  átbeszélik,  tisztázzák,  s 
megteszik a szükséges intézkedéseket.

Továbba együttműködünk minden lehetséges pályázatban a partnerekkel.

2005. július 1. óta a készenléti telefon szolgálathoz 35 hívás futott be. Ezek közül 6 esetben 
történt helyszíni intézkedés, illetve intézményi elhelyezés intézése. A többi hívás információ nyújtása, 
illetve telefonos (lelki) segítségnyújtás volt.

4.2 Regisztráció
Minden hívás esetén regisztráció történik, amely tartalmazza az alábbiakat:

• Az időpontot
• A bejelentőt
• A bejelentett személyt
• A probléma ismertetése
• Az intézkedés ismertetése
• Az intézkedésbe bevont intézmény
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• Történt-e kivonulás a Krízisautóval
• Utánkövetés
A  legtöbb  hívásunk  jellemzően  a  nyári  nagyobb  koncertek,  fesztiválok  idején  érkeztek  (pl. 

Budapesten a Sziget Fesztivál), amikor a fiatalok a megbeszélt időre nem érkeztek haza, illetve több 
napot maradtak távol, mint azt előre bejelentették illetve megbeszélték otthon.

További gyakori hívások voltak augusztus végén az iskolai pótvizsga időszak alatt, mikor a rossz 
eredmény miatt történtek elcsavargások otthonról.

Ezekben az esetekben személyes intézkedés nem történt, a cél a telefonáló megnyugtatása volt, 
illetve felvilágosítása a lehetséges segítő intézményekről, hivatalokról, ahova fordulhat.

5. Személyi feltételek:

Az utcai megkereső tevékenységet 1 szociális munkás és 2 önkéntes végzi.
A  programok  szervezésében,  a  szolgáltatások  nyújtásában  közreműködnek  önkéntesként  az 
Egyesületben  kortárs  segítő  képzésen  résztvett,  felkészült  fiatalok,  az  adott  program  igényének 
megfelelő számban.
A kortárs segítők képzését és az iskolai preveneciós programokat felkészült és neves szakemberek 
vezetésével végezzük.
A Készenléti telefonügyeletet a Közép Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat munkatársa látja és, 
amennyiben helyszíni intézkedés szükséges, akkor a hajléktalan ellátó csoport munkatársai mennek a 
helyszínre a Krízisautóval.

6. 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  biztonságos 
működtetéséhez ( labdák, társasjátékok, ping-pong asztal, csocsó, stb. ). 

Természetesen  a  játékok  folyamatos  pótlásáról,  az  esetleges  új  igények  és  elvárások 
megvalósításáról folyamatosan gondoskodnunk kell.

Az utcai szociális munkát végzők tevékenységükhoz az Utcai Szociális Segítők Egyesületének 
teljes infrastrutúráját és gépparkját használhatják.
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7. A szakmai munka adminisztrálása

A nyilvántartás adatlapon történik, egyrészt napi lebontásban, másrészt havi összesítésben, így 
bármilyen változás jól látszik pl. létszámban, korosztályban.

Tevékenységünkről különböző szakmai fórumokon referálunk, írásban szakmai beszámolókat 
készítünk.

8. Szakmai együttműködések

Mint a városban 13 éve működő társadalmi szervezet csak úgy tudunk hosszútávon életképesek 
maradni  és  hatékonyan  működni,  hogy  jó  kapcsolatokat  alakítottunk  ki  és  írásbeli  együttműködési 
megállapodásokat  kötöttünk  a  város  szociális  ellátórendszerének  szinte  valamennyi  tagjával 
(Családsegítő,  Gyermekjólét,  Hajléktalan  Gondozás  Központ,  Tatabánya  Város  Önkormányzata, 
Mozgáskorlátozottak Egyesülete, Megyei Gyámhivatal, Vöröskereszt, Munkaügyi Központ  stb.). 

A Gyermekjóléti Központtal és a helyi Önkormányzattal a Készenléti Szolgálatra és a lakótelepi 
utcagyerekeket megcélzó szociális  munka elvégzésére külön is ellátási  szerződést kötöttünk,  ennek 
értelmében az Egyesület és a Gyermekjóléti  Központ a hozzájuk eljutó információk alapján szükség 
esetén  közösen  végezték  munkájukat,  továbbá  az  Egyesület  a  munkavégzéséről  3  havonta  írásos 
beszámolóban tájékoztatta együttműködő partnereit.

A napi munkavégzés során a kapcsolattartás, mind személyesen, mind közvetett úton (telefon, 
inernet)  is  zökkenőmentes  volt.  Amennyiben  az  Egyesületet  megkereső  ügyfeleknek  az  Egyesület 
kompetenciáján túlmenő ellátásra volt szüksége, az Egyesület a Gyermekjóléti Központhoz irányította 
az esetet.

9. Tapasztalataink az eddig végzett munka alapján

Konkrét változások történtek a klienskör életében:

• a megbeszélt időpontot pontosan tartva érkeznek, hétről-hétre várják a programot, állandó 
napirendi pontjukon van  a program

• akiknek családi kötöttségei vannak, közülük 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.
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10. További tervek, szakmai javaslatok
A 2006 - os évben is szeretnénk folytatni megkezdett programunkat, eddigi tapasztalatainkat 

beépítve  a  napi  gyakorlati  munkába.  Az utcai  megkereső  munkát  minimális  programként  hetente  2 
hétköznapi  és  egy  hétvégi  alkalommal  kívánjuk  folytatni,  mindhárom alkalmat  a  délutáni,  kora  esti 
időszakban, minimum 3 óra keretében, az alábbiak szerint.

A már meglévő, és működő programokat tovább szeretnénk vinni, ezek mellett az elkövetkező 
időkben kiemelt jelentőséggel kívánjuk kezelni a következőket:

• 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.
• További új tagok bevonására törekszünk.
• Szeretnénk a társszervezetekkel való még szorosabb együttműködést elérni.
• A  programokon  minimum  1  szakember  és  mellette  további  laikus  segítők,  és  önkéntesek 

bevonását tervezzük.
• A szakember feladata nem csak a program szervezése és lebonyolítása,  hanem az egyén,  a 

gyermek problémájának a felszínre hozatala és a probléma megoldásának segítése.
• Igény és szükséglet jelzés esetén minimális program beindítását tervezzük Mésztelepi – Hatos 

telepi fiatalok részére, hiszen nekik a jelenleg működő ÉS+ program a közlekedés miatt nem 
megoldott,  így  szükséges  lenne,  hogy  az  ő  környezetükben  is  legyen  lehetőség 
csoportfoglalkozások szervezésére a fenti paraméterekkel.  

• Jelenleg  viszonylag  kevesen  ismerik  az  Egyesületünk  által,  a  Gyermekjóléti  Szolgálat 
nyitvatartási idejént túli telefonos ügyeleti szolgáltatásunkat, mert a Gyermekjóléti Készenléti 
telefonos ügyelet meghirdetése a különböző médiumokban meghaladja az Egyesület forrásait, 
ehhez  feltétlenül  támogatásra  lenne  szükségünk.  A  telefonos  ügyelet  nagyobb  ismertsége 
esetén, még több segítségre szoruló személy tudná igénybevenni a szociális ellátórendszer által 
nyújtott szolgáltatásokat.

A programjaink rugalmasan tudnak alkalmazkodni a szolgáltatást igénybevevők aktuális igényeihez, 
létszámához. 

Egyesületünk munkatársai folyamatos szakmai önképzéssel garantálják, hogy a szolgáltatások 
színvonala megfelelő legyen.

Tatabánya, 2006. március 30.
Tisztelettel:

Lőrincz Norbert
USZSE elnök
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