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2005-2006-os Téli Krízis szakmai beszámolója

1. Rendszeres tevékenység:
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.

1.1 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).

1.2 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.

1.3 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.

1.4 Szociális ügyintézés, problémakezelés  
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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 2 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

2. 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.

Célja:  Az adott régióban (Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye) hajléktalanok 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
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• téli krízisellátások tevékenységének koordinálásában való részvétel

Diszpécser Szolgálatunk munkatársai a téli időszakban (november 1. – március 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.

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 Nemzetőrséggel. 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 minden esetben tudunk megfelelő elhelyezési 
formákat  kínálni.  Speciális  problémáik  miatt  sokan  közülük  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 meg a 
tavaszi hónapokat.

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.

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 derékaljak, 
takarók, a különféle adományokból származó paplanok, polifoamok. 
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Összességében  is  elmondható,  hogy  a  magánszemélyek  és  különböző  vállalkozások  felajánlásai 
lényegesen megkönnyítették munkánkat,  ruhák, cipők álltak folyamatosan a rendelkezésünkre, takarókat, 
paplanokat egész télen tudtunk adni a rászorulóknak, és az általunk kiosztott sütemények, csokoládék is 
túlnyomórészt adományokból származtak.

A tevékenység ellátása során rendszeresen felmerült probléma volt, hogy alapvetően fontos intézmények, 
programok hiányoznak az ellátórendszerből (krízisszálló, ideiglenes férőhelyek, stb.). A Krízisautó által elért, 
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,  ártalomcsökkentő  szolgáltatások  nyújtásával 
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, elsődleges támogatórendszerük felelevenítésével, mozgósításával.

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 a lefedett területen találtunk ugyan, de helyzetüket, 
mentális állapotukat kritikusnak találtuk, és azokkal is, akikkel valamelyik szociális munkásunknak sikerült 
bizalmi kapcsolatot kiépítenie.

Statisztikai adataink bizonyítják, hogy a Krízisautó programunk segíti az utcán, közterületen élő hajléktalan 
emberekkel  kapcsolatos  krízishelyzetek kezelését,  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.

2. 3 Gyermekjóléti Készenléti Telefonügyelet:

2005. július 1.-től  Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal  kötött  megállapodás  óta  ellátási  szerződés  keretében  Egyesületünk  Regionális  Diszpécser 
Szolgálata látja el a Gyermekvédelmi törvény által előírt készenléti telefon ügyeletet. 
Készenléti  szolgálat  működtetésével  a  gyermekjóléti  központ  nyitvatartási  idején  túl  felmerülő 
krízishelyzetekben azonnali segítséget, tanácsot vagy tájékoztatást nyújtunk.
A készenléti  szolgálatot  egy  állandóan  hívható  telefonszám biztosításával  szerveztük  meg úgy,  hogy  a 
készenléti  munkatárs a felmerülő krízishelyzetekben azonnali  szakszerű segítséget tudjon nyújtani,  vagy 
ilyen segítséget tudjon mozgósítani.
A készenléti szolgálat is a már ismert 34/511-028-as telefonszámon érhető el.
A  készenléti  ügyelethez  beérkező  hívásokat  regisztráljuk,  szükség  esetén  krízisautóval  a  helyszínre 
megyünk  és  megtesszük  a  szükséges  intézkedéseket.  Ezt  követően  másnap  reggel  az  intézkedő 
munkatársunk  tájékoztatja  a  Családsegítő  és  Gyermekjóléti  Szolgálatot  a  hívásokról  és  a  megtett 
intézkedésekről, valamint feljegyzést is készít a történtekről. 

3. Kapcsolattartás, együttműködés:
Fent  leírt  tevékenységekhez,  s  egyáltalán  a  szociális  munka  bármely  területén  való  tevékenységhez 
nélkülözhetetlen a kapcsolattartás az együttműködés más társszervezetekkel.
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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.

4. A „Téli krízis” során végzett tevékenységek 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 programjaikat, hogy azok egymásra 
épüljenek, egymáshoz illeszkedjenek. 
Ezért létrehoztunk egy naprakész információkkal rendelkező, szinte állandóan elérhető adatbázist az egyes 
ellátó  intézmények  számára,  valamint  megszerveztünk  egy,  a  régiót  lefedő  virtuális  adománygyűjtő  és 
szervező szolgáltatást.
Ez utóbbi azt jelenti, hogy a régió intézményei a „fölösleges” adományaikat jelzik a diszpécserszolgálat felé, 
az  esetleges  igényeikkel,  szükségleteikkel  együtt,  majd  ezt  követően  a  diszpécserszolgálat  a  beérkező 
információk alapján megszervezi az egyes adományok eljuttatását az együttműködő partnerekhez.
Így került elosztásra az együttműködő intézmények között például 2000 kg margarin, mely az alapját képezi 
a  téli  ellátás  „zsíros kenyerének”,  valamint  70  doboznyi  cipő,  6  komplett  hagyaték,  karácsonykor  bejgli, 
meleg étel, stb. 
Az idei téli krízis ellátás idejére az alábbi szolgáltatásokban és együttműködésekben állapodtunk meg: 

 Minden  este  17  és  19  óra  között  az  ügyeletes  segítő  tesz  egy  ún.  körsétát,  egy  önkéntes 
társaságában,  amikor  felkeresi  a  ténylegesen  utcán  élő  hajléktalanokat  (a  helyszíneket  a 
feltérképezés  során  a  stáb  már  meghatározta).  Ekkor  meleg  teát  és  szendvicset  visz  ki  a 
rászorulónak, valamint ellenőrzi, hogy megfelelő felszereléssel készülnek-e az éjszakára.

 Amennyiben az időjárás indokolja (alacsony hőmérséklet, erős szél, csapadék, stb.) este 23 órakor 
ismét  felkeresi  a  fagyveszélynek  kitett  utcai  hajléktalanokat,  ismét  egy  önkéntes  segítő 
társaságában.

 Az éjszaka folyamán Tatabánya város területéről érkező hívás esetén intézkednie kell, információt 
kell  nyújtania,  illetve  szükség  esetén  a  helyszínre  kell  mennie,  szintén  egy  önkéntes  segítő 
társaságában.

A társszervezeteket  arra  kértük,  hogy tagjaik,  önkénteseik  segítség  az U.Sz.S.E.  szakembereit  az  esti-
éjszakai ügyeletek alatt. 
A társszervezetek az alábbi vállalásokat tették:

 Alsó és Felsőgallai Egyházközösség a hétfői körsétát vállalta 
 Óvárosi Református Gyülekezet vállalta a keddi esti körsétát 
 A Nemzetőrök vállalták a szerda és csütörtök esti körsétát
 Evangélikusok a pénteki esti körsétát vállalták
 A Kék kereszt Egyesület tagjai vállalták a szombat esti körsétát
 Vasárnap este kutyás mentők segítenek az esti körjáraton
 A Nemzetőrök hétfőtől csütörtökig a körsétát követő éjszakai ügyeletet is vállalták
 A kutyás mentők a péntektől hétfő reggelig vállalták az éjszakai ügyeletet

Az Önkormányzat Népjóléti Irodájának a vezetője a sajtóval való kapcsolattartást vállalta.
ESZI az élelmiszer adományok továbbításában tud segíteni.
A  Mozgáskorlátozottak  Egyesülete  gyógyászati  segédeszköz  beszerzésében,  illetve  a  Hajléktalanok 
Karácsonya rendezvényhez tud helyszínt biztosítani.



2800 Tatabánya, Gál ltp. 405. Levélcím: 2804 Tatabánya, Pf. 414.
Telefon: 34/311-197, Telefon/fax: 34/511-028

Utcai
Szociális
Segítők
Egyesülete

A hajléktalanokat ellátó orvos segít beszerezni az ingyenes, illetve térítéses oltásokat és be is adja azokat
HGK felajánlotta a teafőzési lehetőséget, valamint szolgáltatásai nyitottak a kliensek számára.
Vöröskereszt  szolgáltatásai  szintén  igénybe  vehetők,  valamint  20-30  doboz  Aspirin  C  pezsgőtablettát 
ajánlottak fel.

A Téli Krízis ellátás 2005. november 7.-én este 17 órakor kezdődött, és 2006. március 31.-ig tart.

Tatabánya, 2006. április 25.

Hoffmann Kriszta
Szakmai vezető
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