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

Utcai
Szociális
Segítők
Egyesülete

Szakmai Beszámoló

az Utcai Szociális Segítők Egyesületének a hajléktalan ellátás 
és a gyermekvédelem területén végzett munkájáról

2006.

Utcai Szociális Segítők Egyesülete
2800 Tatabánya, Gál István ltp. 405.

Telefon: 34/311-197
Adószám: 19151379-1-11

1



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

Utcai
Szociális
Segítők
Egyesülete

1. Bevezető                                                                                                                                 .............................................................................................................. ...............  3  
1.1 Az Egyesület szervezeti felépítése:                                                                                   ................................................................. ..............  4  

2. Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének programjairól részletesen                                     ............................ .....  5  
2.1 Hajléktalanokkal végzett utcai szociális munka                                                                .......................................................... ..  5  
2.2 Bánhidai Máltás Játszótér-Játszóház                                                                               ................................................................... ........  10  
2.3 Kortárssegítő fiatalok                                                                                                      ..................................................................................................  12  
2.4 Iskolai prevenciós programok:                                                                                        ................................................................................ ....  13  
2.5 Gyermekvédelmi programok                                                                                          ................................................................. .....................  13  
2.6 Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat                                                         ................................................ .....  18  

3. A fenti programok finanszírozása                                                                                         ............................................................ .........................  22  
4. Szakmai együttműködések                                                                                                   .................................................................... ...........................  23  
5. Tapasztalataink az eddig végzett munka alapján                                                                   .......................................................... .....  23  
6. További tervek, fejlesztési elképzelések, szakmai javaslatok                                               ...........................................  24  
7. mellékletek                                                                                                                           ............................................................................................. ..........................  25  

1. számú melléklet                                                                                                                ........................................................................................... .................  25  
2. számú melléklet                                                                                                                ........................................................................................... .................  26  
3. számú melléklet                                                                                                                ........................................................................................... .................  27  

2



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

Utcai
Szociális
Segítők
Egyesülete

1. Bevezető

Az  Egyesület  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatában  rögzítetteknek  megfelelően  a  következő  főbb 
tevékenységeket látja el:

• az utcán lévő emberek (hajléktalanok, szenvedélybetegek, hátrányos helyzetű fiatalok stb.) 
érdekeinek képviselete, társadalomba való visszailleszkedésük elősegítése 

• kortárssegítők képzése, összefogása, a segítő munkába történő bevonásuk 
• iskolai prevenciós programok szervezése, végrehajtása 
• hátrányos helyzetű csoportok (romák, prostituáltak, munkanélküliek, stb.) társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése, egészségük védelme 
• munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek felderítése, képzése, foglalkoztatása 
• az emberkereskedelem áldozatainak felkutatása, adekvát segítése, számukra speciális képzési, 

foglalkoztatási, elhelyezési programok megvalósítása 
• a Bánhidai Máltai típusú Játszótér-Játszóház működtetése 
• utcagyerek program és telefonos készenléti ügyelet működtetése 
• regionális diszpécserszolgálat működtetése 
• adományok fogadása és továbbítása
• kapcsolattartás, együttműködés a társintézményekkel
• leendő és már a terepen dolgozó szakemberek és önkéntes segítők képzése

Jelen szakmai beszámoló az Egyesület alábbi tevékenységeinek bemutatását tartalmazza:
 Hajléktalanellátás

 Utcai szociális munka
 Krízisautó
 Téli krízis ellátás

 Bánhidai Máltás Játszótér-Játszóház program
 Kortárs segítők képzése
 Iskolai prevenciós programok
 Gyermekvédelmi programok

 Készenléti gyermekjóléti telefonügyelet
 Lakótelepi és Utcagyerek program

• ÉS+ éjszakai sport program
• Készségesen szabadon

 Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat

Az Egyesület szervezeti felépítése jól látható az alábbi ábrán:
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1.1 Az Egyesület szervezeti felépítése:
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2. Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének programjairól részletesen

2.1 Hajléktalanokkal végzett utcai szociális munka

2.1.1 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. 104 § 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 az együttműködés során a 
kliens  a  szükségleteinek  megfelelő  ellátáshoz  jusson.  Ez  lehet  állapotfenntartó,  ártalomcsökkentő 
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 előírt munkamódszerek szerint.

Az állandó jelenlét biztosítja

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

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

a helyszínek felderítését, a terep minnél jobb megismerését, a potenciális ügyfelek felkutatását, a 
segítő kapcsolat előkészítését.

 a segítés fázisában már nem csupán informálódunk, hanem szolgáltatásokat is nyújtunk (szociális 
ügyintézés,  egészségügyi  ellátás-irányítás,  mentális  gondozás,  fizikai  és  mentális  szükséglet 
kielégítése stb.), valamint gyakran kialakul az egyéni esetkezelés klasszikus formája is, mindaddig, 
míg a klienst számára megfelelő szolgáltatást nyújtó szervezethez nem tudjuk irányítani.
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2.1.3 A szolgáltatás célcsoportja:

Elsősorban olyan személyek akik, az utcán életvitelszerűen, illetve rendszeresen tartózkodnak, 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)  akiknek 
elsődleged támogatórendszerükkel, családjukkal a kapcsolatuk konfliktusos.

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

Célcsoportjaink  közé  tartoznak  azok  a  veszélyeztetett  fiatalok,  akik  nem járnak  iskolába,  holott 
tanköteles korban vannak,  így nem csak az oktatási,  nevelési folyamatokban nem vesznek részt, de az 
iskolai  prevenciós  programok sem érik  el  őket,  pedig  talán  nekik  lenne  rá  a  legnagyobb szükségük.  A 
Gyermekjóléti Központ 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  az  ehhez  az  életformához 
nélkülözhetetlen túlélési technikákat.

2.1.4 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 

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

• tájékoztatás a társintézmények által nyújtott szolgáltatásokról; ezen intézményekbe való közvetítés
• információnyújtás az igényelhető szociális és egészségügyi ellátásokról
• elsősegélynyújtás
• krízisintervenció

2.1.5 Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének munkatársai által végzett 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, a hatályos adatvédelmi szabályok 
maximális betartásával.

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

2.1.6 A Szociális Információs Iroda által nyújtott szolgáltatások:

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

2.1.7 A Téli Krízis ellátás speciális szolgáltatásai

A hajléktalan  ellátásban  a  november  1.  és  a  következő  év  március  31.  közötti  időszakot  nevezik  Téli 
Krízisnek.
Ilyenkor az egyébként is kiszolgáltatott helyzetben, közterületen élő személyek az időjárás következtében 
további nehézségek elé néznek. Ez alatt az időszak alatt az ellátórendszer fokozottan készül a hajléktalanok 
ellátásra, és minden nehézsége, diszfunkcionaélítása, és hiányzó feltételei dacára megpróbálja elérni, hogy 
senki ne maradjon elláttatlanul az utcán.
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 próbáljuk a különböző intézményeknél jelentkező többlet igényeket adományokból kielégíteni.
A 2005.-2006.-os  és  2006.-2007.-es  évek téli  krízis  időszakára  az U.Sz.S.E.  az  alábbi  szolgáltatásokat 
nyújtását vállalta: 

 Minden este az U.Sz.S.E. ügyeletes munkatársa tesz egy ún. körsétát, egy önkéntes társaságában, 
amikor felkeresi a ténylegesen utcán élő hajléktalanokat (a helyszíneket a feltérképezés során a 
stáb  már  a  Téli  Krízis  kezdete  előtt  meghatározta).  Ekkor  meleg  teát  és  szendvicset  visz  ki  a 
rászorulónak, valamint ellenőrzi, hogy megfelelő felszereléssel készülnek-e az éjszakára azok, akik 
ott fognak aludni.

 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.
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 Az éjszaka folyamán Tatabánya város területéről, Illetve Komárom-Esztergom megyéből (mely a az 
Egyesület  által  működtetett  krízis  autó  hatásköre)  a  diszpécserhez  érkező  hívást  követően,  ha 
intézkednie kell, akkor a helyszínre megy, szintén egy önkéntes segítő társaságában.

2.1.7.1 Krízisautó
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.  Az 
ügyeletesünk a kapott információk alapján mérlegeli, hogy mi a helyzetnek leginkább megfelelő teendő, ha 
szükséges,  értesíti  a  mentőket,  információt  nyújt  a  hívó  fél  számára,  vagy  szociális  munkást  küld  a 
helyszínre.

Az Egyesület által működtetett krízisautót a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán nyertük, és a 
fenntartási költeségeire is szintén a Közalapítványtól nyertünk pénzt.

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  a  korábbi  években  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. 

Összességében is elmondható, hogy a magánszemélyek és különböző vállalkozások felajánlásai 
lényegesen megkönnyítették munkánkat,  ruhák, cipők álltak folyamatosan a rendelkezésünkre, takarókat, 
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paplanokat  általában  egész  télen  tudunk  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 (lábadozó, egészségügyi centrum hajléktalanok 
számára,  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.

2.1.7.2 Teajárat
A teajárat az a rendszeres esti körséta, melynek során az Egyesület munkatársa és önkéntes segítő 

társaságában sorra végiglátogatja azokat a helyszíneket, ahol hajléktalan emberek az éjszakáikat töltik. A 
1/2000.-es Sz.Cs.M. rendelet 2006. tavaszi módosítása értelmében a 2006.-2007.-es téli időszakra már a 
rendelet szellemében készültünk, ami előírja, hogy utcai munkát egész évben legalább munkanapokon, napi 
hat órában kell végezni, míg a téli időszakban az utcai munkásnak minden nap 18 és 22 óra között terepen 
kell lennie. Egyesületünk ennek az előírásnak megfelelően végzi a munkáját.

2.1.8  A fenti programok személyi és tárgyifeltételei:
Személyi  feltételek: Mindkét  Utcai  Gondozó Szolgálatban két  főállású munkatárs dolgozik.  Képzettségük 
megfelel az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet előírásainak, valamint egy kivételével – aki jelenleg a tanfolyam 
indulására vár – résztvettek az utcai gondozók számára kötelező speciális szekmai képzésen.  

Az  önkéntes  segítők  kötelező  belső  szakmai  képzésen  vesznek  részt,  mielőtt  bekapcsolódnának  az 
Egyesület munkájába.

Tárgyi feltételek: Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 15 éve végez utcai segítő munkát, így ennyi idő alatt 
pályázati pénzekből, adományokból minden tárgyi eszköz rendelkezésre áll: 
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 önálló iroda (teljes felszereltség)
 számítógép, internet kapcsolattal
 nyomtatók, fénymásoló, vezetékes telefon és fax
 szolgálati mobil telefon 
 szolgálati  gépjármű  egy  Toyota  Hiace  mikrobusz melyet  az  Egyesület  saját  forrásból  vásárolt, 

valamint  egy  Renault  Kangoo  személygépkocsi  melyet  az  Egyesület  a  Hajléktalanokért 
Közalapítvány pályázatán nyert, ez utóbbi a téli időszakban krízisautóként működik

 fagyasztóláda, hűtőszekrény, termoszok, élelmiszer és forró tea szállítására alkalmas edények
 raktározási lehetőség (adományokhoz)

A szolgálati gépjárművek fel vannak szerelve egy ún. krízis dobozzal, mely tartalmaz takarót, meleg ruhát, 
alapvető gyógyszereket, kötszereket, fertőtlenítőt, gumikesztyűt, fejlámpát, ivóvizet.

2.1.9 A szolgálat működési időtartamának pontos meghatározása
A szolgálat a hajléktalan ellátás szezonális jellegéből adódóan a következő idő intervallumokban 

működik:
Nyári időszakban: 9 – 18 óráig, téli  időszakban 9 – 22 óráig, valamint a krízisautó, ami 24 órás 

szolgáltatás.
Krízisidőszakban az Egyesület naponta 18 és 22 óra között az ún. teajáratot működteti. Ilyenkor a 

szolgálat  munkatársai  felmérik,  hogy  az  utcán  tartózkodó  személyek milyen  felszereléssel  készültek  az 
éjszakára, tájékoztatják őket az igénybe vehető szálláslehetőségről (Éjjeli  menedékhely). Amennyiben az 
ügyfél nem kíván élni a szálláslehetőséggel, a szolgálat munkatársa a hidegebb időszakban 22 óra és 08 óra 
között  rendszeres  időközönként  (2-3  óránként)  önkéntesek  segítő  támogatásával  ismét  felkeresi  a 
fagyásnak, kihűlésnek fokozottabban kitett hajléktalan személyeket.

Amennyiben  szükséges,  ellátja  takaróval,  derékaljjal,  száraz,  meleg  ruhával,  forró  teával. 
Amennyiben a segítő megítélése szerint a hajléktalan személy állapota kezd kritikusra fordulni, azonnal az 
Éjjeli menedékhelyre szállítja. 

2.2 Bánhidai Máltás Játszótér-Játszóház

A Lakótelepi  és utcagyerek program hátteréül  a 2000. szeptemberében létrehozott  Máltás típusú 
Játszótér-Játszóház  szolgál.  Egyrészt  maga  a  Játszótér,  amely  2005.  szeptemberében  önkormányzati 
támogatással  kibővült  egy  Kamasz  Parkkal,  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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2.2.1 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.

2.2.2 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)

2.2.3 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  3 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 ún. 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, emellett ping-pong, csocsó és 
egyéb játékok, valamint internetes kapcsolattal rendelkező számítógép várja a fiatalokat.
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2.3 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, 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  kikapcsolódási  lehetőségeket  szervezünk  számukra.  Fontos 
dolognak  tartjuk  a  „zsilipelést”,  vagyis,  hogy fokozatosan  vonjuk be a  fiatalokat  a  munkába,  valamint  a 
folyamatos felkészítő, karbantartó képzéseket.

Jelenleg a segítő fiatalok rendszeresen tevékenykednek Tatabányán iskolákban és az utcai munkás 
programokba is bekapcsolódnak, mint pl. téli krízisellátás, utcagyerek program.

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).

A 2005. októberében kezdődött az a nyagyszabású előkészítő munka, mely az ÉS+ program laikus 
segítő bázisát igyekezett megalapozni.
Az előkészítő szakaszt két részre lehet bontani.
Azok, a már korábban kiképzett, jelenleg is aktívan tevékenykedő kortárs segítőink, aki vállalták a részvételt 
az ÉS+ programban, egy ún. emlékeztető, utóképző tréningen vettek részt.

Azok a fiatalok pedig, akik most kezdték a pályafutásukat  nálunk, mint  kortárs segítők,  egy 3+1 
napos felkészítő képzésen vettek részt.

A képzések után a két csoport  találkozott  egymással és a két szociális munkással,  akik az ÉS+ 
program szakmai személyzetét adták.

Így  együtt  alkották  meg  a  szombat  esték  házirendjét,  szolgáltatásait,  programjait,  valamint  a 
beosztást is.

Ezt követően a szombati  ÉS+ programokon előzetes beosztás alapján 4-8 fő kortárs segítő vett 
részt.

A munkájukat havi rendszerességgel szupervízió keretében értékelték, illetve itt  nyílt lehetőség a 
tevékenységük során felmerült kérdések megvitatására is.
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2.4 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.

A 2006.-os évben anyagi támogatás hiánya miatt új programok indítására – új iskolai prevenciós 
program, vagy pedagógus képzés - nem volt  lehetőségünk, a meglévő programok szinten tartása volt  a 
reális lehetőség.

2.5 Gyermekvédelmi programok
A csellengő,  kallódó fiatalokkal való  foglalkozás csak  akkor  lehet  eredményes,  ha  őket  saját 

közegükben az utcán, tereken tudjuk elérni. Ezek a fiatalok 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, 
igyekszünk folyamatosan teret biztosítani számukra. 

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 gyermekvédelmi gondoskodásban való részesítélét.

2.5.1 Készenléti telefonügyelet

Egyesületünk a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálattal kötött trilaterális megállapodás keretében, 2005. július 1.-től látja el a Gyermekvédelmi törvény 
által előírt ún. Lakótelepi utcai szociális munkát és a készenléti ügyeletet.

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

Egyesületünk  már  1999.  óta  működtet  éjjel-nappal  hívható telefonszámot  közterületen  bajba  jutott 
emberek,  elsősorban  hajléktalanok  segítése  céljából,  így  amikor  2003.-ban  az  akkori  Egészségügyi, 
Szociális  és  Családügyi  Minisztérium  régiónként  kiírt  pályázatot  a  diszpécser  szolgálat  feladatainak 
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ellátására,  Egyesületünk  addigi  munkájának,  tapasztalatainak  és  kiépített  kapcsolatrendszerének 
köszönhetően elnyerte a Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat ellátásának lehetőségét.

Amikor felmerült  a készenléti  gyermekjóléti  telefonügyelet megvalósításának a kérdése, szakmailag 
indokoltnak tűnt, hogy Egyesületünk vállalja a feladatot, hiszen egyébként is napi 24 órában működteti a 
Diszpécser Szolgálatot.

További előnye, hogy Egyesületünk belapcsolódott ebbe a tevékenységbe, hogy a téli időszakban a 
diszpécser  nem  csak  fogadja  a  beérkező,  gyermekekkel  kapcsolatos  hívásokat,  hanem  amennyiben 
indokoltnak látja, szakképzett segítőt küld a helyszínre, a probléma megoldásának elősegítésére.

2005. július 1. és 2006. január 15. között összesen 28 hívás érkezett, ezek közül mindössze 5 esetben 
történt helyszíni intézkedés, illetve intézményi elhelyezés intézése. A többi hívás információ nyújtása, illetve 
telefonos (lelki) segítségnyújtás volt. 2006. január 15. és 2007. január 31. között mindössze 8 hívás érkezett, 
ebből 3 esetben történt helyszíni intézkedés.

Biztosak vagyunk abban, hogy nem ennyi esetben lett volna szükség erre a szolgáltatásra.
A hívásszámok jelentős csökkenésének oka szerintünk, hogy a szolgáltatás híre nem jutott el a 

rászorulókhoz.
A háromoldalú megállapodás megkötésekor a tatabányai Önkormányzat vállalta a készenléti telefon 

szolgálat reklámjának biztosítását, Egyesületünk a saját kapacitásán belül megtett minden tőle telhetőt, hogy 
Tatabányán minél többen értesüljenek erről a lehetőségről, de úgy tűnik, hogy ez nem volt elég.

2.5.1.1 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
• Történt-e kivonulás a Krízisautóval
• Az esetleges utánkövetést

A legtöbb hívásunk jellemzően információs hívás, azaz a hívó fél valamely konkrét szolgáltatás, vagy 
társintézményünk szolgáltatása iránt érdeklődik.

Ezekben az esetekben természetesen személyes intézkedés  nem történik,  a  cél  a  telefonáló  minél 
szakszerűbb felvilágosítása, informálása a lehetséges segítő intézményekről, hivatalokról, ahova fordulhat.
Személyes intézkedést igénylő hívások jellemzően a családon belüli, párkapcsolaton belüli erőszakkal 
kapcsolatos hívások, amikor – legalább is a hajléktalan ellátás téli időszakában – a hívást fogadó 
diszpécsernek lehetősége van a hívó informálásán túl krízis autót küldeni a helyszínre, és gondoskodni a 
bajba jutott személy(ek) elhelyezéséről.

2.5.2 Lakótelepi és Utcagyerek program tartalma

2.5.2.1  ÉS+, Éjszakai Sport, azaz alternatív szombat este fiataloknak
A 2006.-os év során két kiemelkedő program megszervezése szolgálta a lakótelepi  és  utcagyerekekkel 
végzett munkát. Az egyik az ÉS+, Éjszakai Sport, azaz alternatív szombat este fiataloknak.
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Ez a program Tatabányán 2006. februárjában indult el, melynek megvalósítását egy OBmB pályázat tette 
lehetővé.

A programhoz helyszínt a Sárberki Általános Iskola biztosított, az iskola tornacsarnokát kaptuk meg minden 
szombat este.

A program szombatonként 22.00 és 02.00 óra között  valósult  meg az előzetesen kiképzett  kortárssegítő 
fiatalok,  és  a  városi  Diákönkormányzat  tagjainak  aktív  részvételével  valamint  2  fő  szociális  munkás 
koordinálásával.

A program alatt a fiataloknak lehetőségük volt 4 ping-pong asztalt, 3 csocsót, 3 darts táblát, valamint több 
mint 20 féle társasjátékot használni és kosárlabdázni. Ezen kívül működött egy ún. „Beszélgető sarok”, volt 
egy kis „teakonyha”- zsíroskenyér-tea party, egy információs pult mindenféle szórólapokkal, elsősorban a 
szenvedélybetegségek,  HIV-AIDS,  Hepatitis,  szexuális  úton  terjedő  betegségek,  egészséges  életmód, 
egészséges táplálkozás, környezetvédelem, áldozatvédelem stb. témakörökben.
A  program  ideje  alatt  lehetőséget  biztosítottunk  zenehallgatásra,  valamint  amatőr  zenészek 
bemutatkozására.

A program komoly,  közösen  megalkotott  házirenddel,  elsősorban  a  14-24  éves  korosztályt  megcélozva 
működött.

A programot egyrészt a városi médián keresztül hirdettük, másrészt igyekeztünk felkelteni a fiatalok figyelmét 
kortárssegítőink, és a városi Diákönkormányzat tagjainak segítségével,  szórólapokon, plakátokon,  iskolai 
rendezvényeken, személyes beszélgetéseken keresztül.

2.5.2.1.1 A gyakorlati megvalósításról
A szociális munkások és a kortárssegítők este 9.30–tól  berendezték a terepet,  megteremtve a technikai 
hátteret és játékteret, elkészült a teakonyha kínálata, s pontban este 10 órakor nyitottunk.

Köszönhetően a jó és személyes invitálásnak már az első alkalommal több, mint 40 résztvevő jött el, majd 
ez a szám folyamatosan emelkedett, s végül alkalmanként összesen kb.  80-130 fő látogatta a programot, 
egyidejűleg  60-65  fő  tartózkodott  a  csarnokban  és  előterében,  mely  egyébként  a  helyszín  maximális 
befogadó képessége is egyben.
Kb.  35-40  fő  mondható  a  program  törzsközönségének,  akik  minden  alkalommal  jelen  voltak,  szinte  a 
kezdetektől a program végéig.

Az érkező fiatalokat minden alkalommal regisztráltuk, s az új tagokkal minden esetben kortárssegítő fiatal 
beszélgetett, egy un. Első interjút vett fel vele, valamint bemutatta a helyszínt és ismertette a házirendet.
A programban dolgozó segítők egyforma pólót viseltek, így a résztvevők jól be tudták azonosítani őket, és 
tudták, hogy kihez fordulhatnak a kérdéseikkel.

A betérő  fiatalok  korcsoportja  és  összetétele  igen vegyes volt.  A legfiatalabb  emberke  9  éves volt  (aki 
természetesen csak szülői felügyelettel vehetett részt a programon), a legidősebb pedig, egy 47 éves szülő 
volt, aki elkísérte a gyerekét, majd ottragadt a programon és több estét is végigjátszott gyermekével és az 
újonnan szerzett barátokkal.

15



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

Utcai
Szociális
Segítők
Egyesülete

A program során különböző csoportokhoz tartozó fiatalokkal találkoztunk, volt köztük skinhead, rocker, punk, 
diszkós (ők csak beugrottak „dizsi” előtt aztán végül maradtak), és olyan fiatal is, akikkel kollegáink a város 
területén az un. Lakótelepi  szociális munka-utcagyerek program kapcsán már többször találkoztak. Ezek 
közök az utcagyerekek között van éppúgy hajléktalan fiatal, mint a legszegényebb rétegekből kikerült többé-
kevésbé életvitelszerűen az utcán tartózkodó kamasz. 

A program egyik nagy eredménye hogy ezek a csoportok mindvégig békében megvoltak egymás mellett és 
semmiféle konfliktushelyzet nem adódott köztük egyetlen egy alkalommal sem.

A házirendsértéseket főleg a kezdeti időben, a tiltott helyen való dohányzás, ill. – az egyébként az egész 
program területén tilos - alkoholfogyasztás jelentette, ezeket korrekt módon sikerült megoldani.
Tapasztalatunk szerint ezek a próbálkozások – a fiatalok részéről a kihagyhatatlan - határok feszegetését 
jelezték,  majd  a  segítők  fellépését  követően  tudomásul  vették  az  egyébként  közösen  hozott  szabályok 
fontosságát, és ezt követően elég volt csak néha emlékeztetni rá őket.

A program egésze alatt,  amennyire lehetett,  rugalmasak voltunk,  pl.  lehetett  hallgatni  saját,  hozott  CD-t 
(előzetes megállapodás alapján a stílust óránként váltottuk),  ha volt  valami speciális  játékigény,  akkor a 
segítők igyekeztek megteremteni rá a lehetőséget. Szerveztünk a „szombati  csapatnak” más szabadidős 
programot is, pl. elmentünk kirándulni, stb.

Extra szolgáltatásként Egyesületünk tulajdonában lévő – 2 másik projekt munkaeszközét képező - 2 db 9 
személyes  mikrobuszunkkal  „TAXI”  szolgáltatást  végeztünk,  azaz  a  program  végén  hazaszállítottuk  a 
kortárssegítőinket,  valamint  azokat  a fiatalokat,  akik  nem biztonságos környéken laknak,  egyedül  kellett 
hazamenniük, és igényt tartottak a „fuvarozásra”.

2.5.2.1.2 Összegzés:
Összességében  elmondható,  hogy  a  program  igen  sikeres  volt,  hiánypótló  tevékenységet  látott  el 
Tatabányán.
A látogatottsági adatok alapján kimagasló eredményeket értünk el, továbbá több fiatalnak valódi alternatívát 
tudtunk nyújtani a különböző tudatmódosító szerek, a bandázás és a csellengés helyett.
Néhány fiatallal olyannyira jól sikerült ez a fajta „reszocializációs kísérlet”, hogy közülük többen a program 
utolsó néhány hónapjában már segítőnkként funkcionált. 

Úgy gondoljuk, közel egy éves időszak után szakmailag elhibázott döntés lenne megszüntetni a programot, 
és az elért eredmények ismeretében szélnek ereszteni a fiatalokat.

Egyesületünk, amennyiben erre az Önkormányzat is nyitott, folytatni kívánja a programot. Így jelenleg saját 
erőből tovább működtetjük az ÉS +, Éjszakai Sport, alternatív szombat este – elnevezésű programot, a 
későbbi  működtetésről  pedig  tárgyalásokat  kezdeményeztünk,  és  reményeink  szerint  elegendő  forrás 
megszerzése után tovább is tudjuk folytatni ezt a kezdeményezést.

2.5.2.2 Kézségesen szabadon képzési program
A  másik,  mindenképpen  ide  kívánkozó  program  2006.  nyarán  zajlott  le,  Önkormányzati 

támogatással. A program elnevezése Kézségesen szabadon lett.

16



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

Utcai
Szociális
Segítők
Egyesülete

Ez egy 9 héten át,  hetente 2 alkalommal 2 órás időtartamú csoportfoglalkozás volt,  a Játszótér 
látókörébe került csellengő fiatalok számára, három fő témában (önismeret, konfliktus kezelési technikák és 
ismeretek a tudatmódosító szerekről).

Az ő igényik szerint alakítottuk a foglalkozást, hogy lehetőleg állandó emberekkel dolgozzunk. 
Az csoport tagjai speciális szocio-demográfiai jellemzőkkel bírtak. Ők jellemzően többszörösen hátrányos 
helyzetű,  és  marginalizálódott  fiatalok,  un.  utcagyerekek,  akik  jellemző,  hogy  idejük  nagy  részét 
közterületeken töltik, gondozójuk által elhanyagoltan, felügyelet nélküli. 

A csoport melyet létrehoztunk vegyes volt, kb. 14 fiú és 5 lány. Számukra nem volt a nyáron hasznos 
időtöltés, mely lekötötte volna őket. A program célja az volt, hogy minél több játékot tartalmazzon, melyek 
lehetővé teszik a résztvevők számára a saját élményű tanulást. Így nagyobb hangsúlyt fektettünk azokra a 
szituációs és szerepjátékokra, melyek témája közel állt a résztvevők személyes tapasztalataihoz.

A képzés során a következő módszereket alkalmaztuk: dráma pedagógia, filmvetítés, megbeszélés, 
Rogers-féle segítő beszélgetés, csoportfoglalkozás, mediáció, animáció. 

A csoport  célkitűzései  közé tartozott  az információ csere, társadalmi  életben hasznos készségek 
fejlesztése,  értékorientációk  megváltoztatása  és  az  antiszociális  viselkedés  produktív  csatornákba  való 
terelése. Az interakciós technikák közé tartoztak a facilitált viták, melyek során a résztvevők találkozhattak az 
övéktől  eltérő  véleményekkel,  és  gyakorolhatták  a  konstruktív,  egymás  személyét  és  véleményét  nem 
minősítő kommunikációt.

Minden  csoportfoglalkozást  egy  nyitókörrel  kezdődött,  ami  a  ráhangolódást  szolgálta,  vagyis  a 
résztvevők fizikai megérkezésén túl a mentális megérkezést is segítette.
A csoportfoglalkozások minden alkalommal feszültség levezető, feloldó gyakorlattal és egy záró körrel értek 
véget. 

Ezek egyfajta  formális  és  pszichológiai  keretet  is  adtak  a  csoportnak,  segítettek  abban,  hogy a 
fiatalok jó benyomásokkal  és jó érzésekkel  menjenek haza, és semmiképpen ne hagyják el  a csoportot 
feldolgozatlan konfliktusba ragadva. 

2.5.2.2.1 Összefoglalás
Az általános tapasztalat az volt, hogy a résztvevők sok játékot és lassabb haladást igényeltek. Nem 

egyszer kérték, hogy ismételjünk meg egy- egy játékot, annyira elnyerte tetszésüket és örömüket lelték 
benne. A fiatalokról általánosságban elmondható, hogy komplex hiányállapot jellemző rájuk. A háttérben több 
tényező  húzódik  meg,  ezek  közül  hangsúlyos  például  a  diszfunkcionális  családi  és  intézményes 
szocializáció, személyiségfejlődési zavarok, lemaradások, emocionális elhanyagolás stb.

Összejöveteleinken  a  lexikális  ismeret  átadása  helyett  fő  hangsúlyt  a  csoport  tagjai  közti  saját 
élmények,  ismeretek,  tapasztalatok  átadására,  átélésére  helyeztük.  Hangsúlyos  volt  egy  óvó,  védő, 
biztonságot nyújtó csoport élmény megtapasztalásának az elősegítése. 

A fiatalok  nagy  része  csonka  családban  nevelkedik  (nem  csak  a  válások  miatt  jellemzőek  az 
egyszülős családok, több résztvevőnek korán meghalt az édesapja), ahol az elhanyagolás és a bántalmazás 
sem ritka. 
Azokban  az  esetekben,  ahol  mindkét  szülő  jelen  van  a  fiatal  életében,  jellemző,  hogy  a  szülők  több 
műszakban, másod és harmad állásokat vállalva kénytelenek dolgozni, és ezek mellett nem marad idejük a 
gyermekeikre. 

A kamaszok számára nagyon fontos volt, hogy a csoportvezetők személyén keresztül mind a férfi, és 
mind a női viselkedési modellekkel is találkozhattak, tekintettel arra, hogy sokuknak erre a családjában nincs 
lehetősége. 
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A program során a fiatalok nagyon mélyen bevonódtak a csoport dinamikába, és nagyon komoly érzelmi 
munkát végeztek.

Fiatalok olyan közös érdekű együttese jött  létre,  akiknek együvé tartozása konzisztens és egységes 
cselekvésben  nyilvánult  meg.  Korábban  ún.  másodlagos  csoportot  alkottak  a  korzón és  az utcán,  ahol 
ismerték egymást, de sose álltak közvetlen kapcsolatban egymással, kapcsolódásuk személytelen volt, csak 
egy,  vagy  legfeljebb  néhány  közös  jellemzőjük  és  érdeklődési  pontjuk  volt.  A képzési  alkalmak  során 
elsődleges csoport vált a résztvevőkből: személyes kapcsolat alakult ki, számtalan közös jellemzőjük lett és 
aktív interakciók jöttek létre a tagok között.

Összességében úgy gondoljuk, hogy sikerült ennek az igazán nem könnyű csoportnak az igényeihez 
megfelelően kialakítani a képzést, úgy, hogy nagyon jó eredményt értek el.

2.5.3  A fenti programok személyi és tárgyi feltételei:
A  Bánhidai  Máltás  típusú  játszótéren  4  fő  főállású  munkatárs  dolgozik,  szociálpedagógus  ill. 
gyógypedagógiai asszisztens végzettséggel.

A  Játszótéren  felszerelt  játékok  mind  megfelelnek  az  Európai  Unió  szabványainak,  és 
karbantartásukra szerződésünk van egy szintén EU-s normáknak megfelelő céggel.

A kortárs segítő, és iskolai prevenciós programokban Egyesületünk munkatársai mellett neves hazai 
szakemberek vesznek részt meghívottként, mind a képzések során, mind a későbbi szupervízióban. 
A Gyermekvédelmi programokban az Egyesület több munkatársa is részt vesz. 

A Készenléti gyermekjóléti telefonügyeletet a Regionális Diszpécser Szolgálat képzett és tapasztalt 
munkatársai látják el. Amennyiben a hívás alapján helyszíni intézkedés van szükség az ügyeletes krízisautós 
munkatársak mennek a helyszínre. 

Az ÉS+ programot két szociális munkás diplomával rendelkező és ifjúsági munka terén tapasztalt 
kollégánk vezette/vezeti. 

A  Kézségesen  szabadon  képzést  egy  szociális  munkás  és  egy  szociálpedagógus  munkatárs 
tervezte, majd a sikeres pályázatot követően ők bonyolították le a képzést is.

2.6 Közép-Dunántúli Regionális Diszpécser Szolgálat

2.6.1 A Regionális Diszpécser Szolgálat előzményei
Az Utcai Szociális Segítők Egyesülete 1999. november 15.-én hozta létre az akkor még kizárólag a 

téli  időszakban működő telefonos szolgálatát,  melyet 2003. novemberétől  az Egészségügyi,  Szociális és 
Családügyi Minisztérium támogatásával a Regionális Diszpécserközponttá fejlesztett, ezáltal lefedve három 
megyét (Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye tartozik a Közép-Dunántúli Régióba).

A 34/511-028-as  telefonszámon  hívható  24  órás  Diszpécser  Szolgálat  munkatársai  feladatukat 
munkaviszony  illetve  vállalkozói  jogviszony  keretében  látják  el.  Az  elmúlt  években  az  általunk  ismert 
regionális  és  országos  hajléktalan  ellátó  intézmények  legtöbbjével  felvettük  és  folyamatosan  tartjuk  a 
kapcsolatot.

Telefonszolgálatunk  célja,  hogy  a  folyamatosan  bővülő,  fejlődő,  változó  városi  és  regionális 
hajléktalanellátó  rendszer  működéséről  információkat  gyűjtsön,  rendszerezzen,  közvetítsen,  segítsen  a 
meglévő  lehetőségek  minél  optimálisabb  kihasználásában,  mind  az  ellátásban  közvetlenül  dolgozó 
intézményeknek,  mind  az  ellátásokat  igénybe  vevő  hajléktalan  embereknek.  Ez  szolgálatunk  konkrét 
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működésében  a  krízishelyzetek  azonnali  elhárításától  az  információs  anyagok  kiadásáig  terjedő  skálán 
valósul meg.
Az elmúlt években – néhány hiányossággal - 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,  valamint  Hajléktalanok  Otthona  férfi  és  női  férőhelyel),  2  Nappali 
Melegedő működik a HGK és a Vöröskereszt üzemeltetésében, az Utcai Szociális Segítők Egyesülete végzi 
az  utcai  szociális  munkát,  a  városi  Családsegítő  Központ,  a  Máltai  Szeretet  Szolgálat  foglalkozik  még 
hajléktalanok segítésével, 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 segítő szakemberek számára.

A 2.  számú mellékletben  megtalálható  egy részletes  lista  a  Diszpécser  Szolgálat  adminisztratív 
munkájáról, ebből jól látható milyen összetett a feladat, amit a Szolgálat munkatársai ellátnak.

2.6.2. A Diszpécser Szolgálat célja

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

2.6.3 A Diszpécser Szolgálat tevékenysége

Fő funkciói:

- az utcáról érkező hívások fogadása, rögzítése
- az adatbázisban lévő konkrét információk közvetítése
- az ellátó rendszerre vonatkozó általános információk közvetítése
- elhelyezéssel kapcsolatos krízishelyzetek megoldásának segítése
- 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 tagjai:

- szociális munkások
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- szociális intézmények
- lakosság
- egészségügyi intézmények
- egyéb szervezetek, hatóságok

2.6.3.1 Információk gyűjtése, tárolása, továbbítása
A Regionális Diszpécser Szolgálatnak a szerződésében előírt módon különféle adminisztrációs 

kötelezettségei vannak.
Az adatok gyűjtéseének, rendszerezésének és továbbításának köszönhetően a diszpécser 

naprakész információkal rendelkezik a regióban működő hajléktalan ellátó intézmények munkájáról.
A beszámoló 2. számú melléklete tartalmazza a diszpécser szolgálat adminisztrációs munkájának 

időbeli bontását.

2.6.3.2 Krízis autók koordinálása
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.

A Diszpécser Szolgálat  feladata  a  beérkező hívások regisztrálása és a  hívó információi  alapján 
eldönteni, hogy milyen intézkedés szükséges. Amennyiben a helyzet indokolja a diszpécser kolléga küldi a 
helyszínre a krízis autót és az utcai szociális munkást, és ő koordinálja a bajba jutott ember ellátását is.

A napi  24  órában  működő  Krízisautó  tevékenysége  –  melyből  1  db  van  Komárom-Esztergom 
megyében  -  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.

2.6.3.3 Adományszervezés
Mivel az Egyesület anyagi bázisa véges, azonban a rászorulóknak folyamatosan a legváltozatosabb 

dolgokra van szükségük, mindig is fontosnak tartottuk az adományok szervezését, begyűjtését, és hatékony 
elosztását.

Ezért  igyekszünk  minél  naprakészebb  információkat  gyűjteni,  és  rugalmasan  reagálni  mind  az 
igények, mind a felajánlások jelzésére.

A 2005-ös  évben  vettük  fel  a  kapcsolatot  a  Magyar  Élelmiszerbank  Egyesülettel,  és  az  ADRA 
Alapítvánnyal,  így  további  lehetőségek  –  és  még több  adománnyal  kapcsolatos  információ  –  nyílt  meg 
előttünk. A megyében az Utcai Szociáéis Segítők Egyesülete a fenti két szervezet számára logisztikai és 
szállítási  teendőket  végez.  Így  Egyesületünk  szervezi  meg  az  adomány  eljuttatását  Budapestről  az 
intézményekhez, feülügyeli és segíti az elszámolások és beszámolók elkészítését, és eljuttatását az ADRA 
Alapítványon keresztül a Magyar Élelmiszerbank Egyesület számára, valamint meghívott partnerként részt 
veszünk a két szervezet megbeszélésein.

2006-ban  több  alkalommal  is  sikerült  bartermegállapodás  keretében  együttműködni  a  Magyar 
Baptista Szeretetszolgálat egyik budapesti csoportjával.

2.6.3.4 Önkéntesek koordinálása
Munkánk  hatékony  elvégzéséhez  elengedhetetlen  az  a  sok  ember,  aki  önkéntesként  a 

legkülönfélébb tevékenységekben van segítségünkre. 
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A Diszpécser Szolgálat feladata az önkéntesek toborzása, képzések szervezése, és a megfelelő 
tevékenységek felajánlása és kiválasztása számukra majd ezt követően a munkájuk nyomon követése. A 
2005.-2006.-os  és  a  2006.-2007.-es  Téli  Krízis  időszak  alatt  minden  napra  van  állandóra  leszervezett 
önkéntesünk, aki az utcai szociális segítők munkáját támogatja.

A 3. számú mellékletben megtalálható az önkéntes munkát vállaló szervezetek beosztása.

2.6.4  A fenti programok személyi és tárgyi feltételei:
A Diszpécser  Szolgálat  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 a Szolgálatot, a megfelelő bútorok, 
berendezési tárgyak, híradás és számítástechnikai eszközök segítségével.

A tevékenységet  főállású  és  részmunkaidős  munkatársak  látják  el.  Végzettségüket  tekintve  van 
köztük utcai  szociális  munkás,  szociális asszisztens,  szociálpedagógus is.  A jelenleg diszpécserként  (is) 
dolgozó 6 kollégából még 3 nem végezte el a Menhely Alapítvány 3 napos képzését.
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3. A fenti programok finanszírozása

Projekt neve Finanszírozás forrása Projekt éves költségvetése
Utcai szociális munka 
hajléktalanokkal

Állami normatíva Szolgálatonként 5,7 M Ft

Közép-Dunántúli Regionális 
Diszpécser Szolgálat

Hajléktalanokért Közalapítvány 
pályázata

6 M Ft

Krízisautó Hajléktalanokért Közalapítvány 
pályázata és saját erő

450.000 Ft a pályázati támogatás 

Téli krízis alatti tejárat 
szolgáltatásaira

Hajléktalanokért Közalapítvány 
pályázata

Élelmisszer, konzerv kb. 780.000 
Ft, ruhaneműk, takaró, stb. kb. 
660.000 Ft

Bánhidai Máltai típusú Játszótér – 
Játszóház

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
és a Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzata közösen 
finanszírozza

4,5 és 4,5 M Ft

Kortárs segítő programok Különböző pályázatokból (pl. 
Mobilitás) és saját erőből

350.000 Ft

Készenléti gyermekjóléti 
telefonügyelet

Ellátási szerződés keretében 
finanszírozza a Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
valamint saját erőből

Támogatás összege 1,8 M Ft

Lakótelepi és utcagyerek program Ellátási szerződés keretében 
finanszírozza a Tatabánya Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, 
valamint saját erőből

Támogatás összege 1,8 M Ft

ÉS+ program OBmB pályázat és saját erő Alkalmanként 20.000 Ft, 
pályázaton nyertünk 700.000 Ft-ot

Kézségesen szabadon Tatabánya Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának pályázata

83.000 Ft (ebből 24.000 Ft saját 
erő)
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4. Szakmai együttműködések

Egyesületünk az idei évben ünnepli alapításának 15. évfordulóját.
Mint  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 végezik munkájukat.

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

A  Diszpécser  Szolgálat  tevékenységéből  adódik  a  folyamatos  és  kölcsönös  kommunikáció, 
kapcsolattartás. A 2006. év során tovább mélyítettük korábbi formális és informális hálózat- rendszerünket, 
valamint új együttműködő partnerekkel is sikerült felvenni a kapcsolatot, hiszen a kapcsolatrendszer bővítése 
és a meglévő kapcsolatok ápolása a Regionális Diszpécser Szolgálatok alapvető feladata. (A beszámoló 1. 
számúmellékletében található egy részletes lista az Utcai  Szociális Segítők Egyesületénk együttműködői 
partnereiről.)

A még hatékonyabb tájékoztatás és együttműködés érdekében a Diszpécser Szolgálat a Téli Krízis 
ellátáshoz  kapcsolódóan  a  szolgáltatás  beindítása  előtt,  és  a  tevékenység  végén  szakmai  kerekasztal 
megbeszéléseket szervez, melyen rendre részt vesznek együttműködő partnereink és a társintézmények 
képviselői is.

Továbbá igyekszünk  megragadni  minden  lehetőséget  saját  munkatársaink  és  a  társintézmények 
munkatársainak  szakmai  továbbképzése  érdekében,  ilyen  volt  a  2006.  novemberében  Tatabányán 
szervezett  és  a  Nane  Egyesület  szakemberei  által  megtartott  2  napos  képzés,  mely  a  családon  belüli 
erőszak áldozatainak segítéséről szólt, valamint Egyesületünk 2 munkatársa részt vehetett a Hajléktalanikért 
Közalapítvány által finanszírozott, és a Menhely Alapítvány által szervezett olaszországi tanulmányúton, ahol 
a Rómában működő Diszpécser Szolgálatok és Utcai Gondozó Egységek munkáját tanulmányozhattuk.

Szakmai együttműködés keretében Egyesületünk fogad bíróség által közérdekű munkára ítélteket, 
akik  így  a  társadalom  számára  hasznos  tevékenység  által  tehetik  jóvá  az  elkövetett  vétségüket.  Az 
Egyesületünknél pedig mindig elkél a dolgos kéz.

5. Tapasztalataink az eddig végzett munka alapján

 A hajléktalanokkal  végzett utcai  szociális munka alapvető nehézségét az okozza, hogy a 
város  közterületein  élő  emberek  száma  tendenciaszerűen,  évről-évre  nő,  ezen  belül  is 
egyértelműen  tapasztaljuk  a  közterületen  élő  ügyfeleink  fizikai  és  mentális  állapotának 
drámai romlását. Csak a helyzet súlyosabbá válására számíthatunk mindaddig, amíg nem 
jönnek létre azok a speciális intézmények, melyek képesek az utcán élő emberek speciális 
problémáinak  kezelésére,  és  az  utcai  gondozó  szolgálatok  dolgozóik  létszámában, 
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működési feltételeinek biztosításában, finanszírozásuk nagyságrendjében és módjában nem 
történik lényegi változás.

 A  szociális  és  egészségügyi  intézményrendszer  hiányosságai  –  konkrétan  nincsenek 
megfelelő intézmények és szolgáltatások az ügyfeleink számára, ahová irányíthatnánk őket, 
illetve ha van, akkor nagyon messze és/vagy nagyon hosszú a várólista (pl. hajléktalanok 
idősek otthona, szenvedélybeteg ellátó intézmény) tovább nehezítik a munkánkat.

 Továbbra is hiányzik a hajléktalan ellátó rendszer néhány olyan eleme, mely elsősorban az 
egészségügyi  és  szociális  intézményrendszer  határán  lévő  ügyfeleknek  nyújtana 
szolgáltatásokat. Ilyenek pl. az ún. lábadozók és egészségügyi centrumok.

 A 2006.-os financiális nehézséget okozott, hogy tovább csökkent az utcai szociális munka 
normatívája, valamint a továbbra is jellemző a nyertes pályázatok késedelmes kifizetése. 

 Együttműködő  partnerek  emberi  erőforrásbeli  és  egyéb  kapacitásbeli  hiányosságai 
kölcsönösen nehezítik a rászorulók ellátását.

 Intézmények  közti  kommunikáció  még  mindig  nem  zökkenőmentes  –  pl.  a  Diszpécser 
Szolgálat  számára  a  létszámjelentéseket  nem,  vagy  késve  adják  le  a  társintézmények. 
Gyakran  oka  a  kommunikációs  problémának  az  önkormányzati  fenntartású  intézmények 
költségvetési  megszorításból  adódó  spórolása,  vagyis  nincs  internet  kapcsolat,  esetleg 
korlátozott az ott dolgozó kollégák telefonhasználati lehetősége.

 Továbbra is akadozó, vagy nehézkes az együttműködés, pl. a mentőkkel – ez nem csak a mi 
szervezetünknek  gond,  országosan  nincsen  együttműködési  megállapodás  a  hajléktalan 
szervezetek és az Országos Mentőszolgálat között írásban.

 2006.  július  1.  és  2006.  november  1.  között  szakmai  problémák  miatt  a  Dél-Dunántúli 
régióban, mely Somogy, Tolna és Baranya megyét jelenti, Egyesületünk látta el a Diszpécser 
Szolgálat  feladatait.  Így  rálátásunk  volt  az  ottani  régió  életére,  és  nagyon hasznos volt 
összehasonlítani a mi munkánkkal.

6. További tervek, fejlesztési elképzelések, szakmai javaslatok
 Egyesületünk nagyon szeretné folytatni a 2006.-os évben megkezdett ÉS+ Éjszakai sport 

programját.
 Tovább  szeretnénk  bővíteni  a  szakmai  együttműködéseket  a  hajléktalan  ellátás,  a 

gyermekvédelem és az ifjúság segítés területén dolgozó szervezetekkel.
 Egyesületünk az (akkor  még)  NCSSZI  által  minősíttetett  egy szakmai  műhelyt  a Közép-

Dunántúli  régió  hajléktalan  ellátásában dolgozó szakemberek  számára.  Ezt  a  képzést  a 
2007.-es év folyam fogjuk megvalósítani.

 Egyesületünk egy EU-s Grundtvig projekt keretében részt vesz egy 7 országot összefogó, 
rendkívül komplex ifjúsági és szakember képzési programban.

 A 2006.-2007.-es Téli Krízis lezárultával az utcai szociális segítők egy komplex feltérképező 
munkát fognak végezni Tatabánya ún. Salakos kertek területén, hogy a közelgő beruházás 
hány, jelenleg ott lekó személyt érint.

Tatabánya, 2007. február 19.

Tisztelettel:
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Lőrincz Norbert
USZSE elnök

7. mellékletek

1. számú melléklet
Az USZSE együttműködő partnerei

 Magyar Máltai Szeretetszolglat
 Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
 Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete
 Hajléktalanokért Közalapítvány
 Menhely Alapítvány
 United Way - Vértes Vidéke Alapítvány
 Mobilitás
 Országos Mentőszolgálat
 Magyar Speciális Mentők Egyesülete
 Nemzeti Civil Alapprogram
 Egyesített Szociális Intézmények
 ESZI – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Tatabánya
 Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
 Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ
 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Komárom-Esztergom Megyei Intézete
 Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala
 Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat KEM Hivatala
 Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium
 Magyar Nemzetőrség Komárom-Esztergom Megyei Egysége
 KEM Rendőr Főkapitányság
 Magyar Kékkereszt Egyesület
 Református Lelkészi Hivatal
 Evangélikus Esperesi és Lelkészi Hivatal
 Római Katolikus Plébánia Hivatal
 Tatabányai Állategészségügyi Telep
 Cégek, magánszemélyek
 Régióban található hajléktalan ellátó intézmények
 Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
 Periféria Egyesület, Nyíregyháza
 Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszálgatal
 Nane Egyesület
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2. számú melléklet
Regionális Diszpécser Szolgálat adminisztrációs feladatai

Napi:

 Minden hétköznap reggel  10 óráig  lekérni  a  régióban található  éjjeli  menedékhelyek előző éjjeli 
létszámát.

 Majd ezt a létszámot felküldeni a Menhely Alapítványnak Pestre.
 Menhely Alapítványtól lekérni az országos éjjeli menedékhely kihasználtságot.
 Minden  reggel  jelenteni  a  városi  Gyermekjóléti  Szolgálatnak,  ha  az  éjszaka  történt  Készenléti 

ügyelet alatt hívás.
 Egész  nap  a  beérkező  hívások  fogadása,  és  adminisztrációja  (füzetbe  és  számítógépen  – 

Naplóvezetés, kódolva, hívás típusok szerint).
 Adomány felajánlások regisztrálása, koordinálása.

Heti, havi, évi:

 Heti lekérdezés a régió átmeneti szállóinak kihasználtsága.
 „Keresik” listát minden hónap 15.-én és hónap végén elküldeni a Menhely Alapítványnak.
 A beérkező „Keresik” lista továbbküldése a régió intézményeinek.
 Adomány adatbázisban szereplő felajánlások továbbítása a „Keresik” listával együtt havonta kétszer.
 A beérkező hívások alapján havi összesítők elkészítése és lefűzése.
 Beszámolók  készítése  havonta,  negyedévente,  félévente,  háromnegyedévente,  évente,  a  téli 

krízisről és a nyári időszakról.
 A Menhely Alapítvány által küldött kérdőívek lekérdezése. Ez a hajléktalan ellátó intézmény rendszer 

katalógusához  szükséges,  melyben  az  össze  régiós  éjjeli  menedékhely,  átmeneti  szálló,  orvosi 
rendelő,  utcai  szociális  ellátó  szolgálat,  krízisautóval  rendelkező  szervezet,  és  népkonyhák 
elérhetőségei,  férőhelyei,  szolgáltatásai,  feltételei  is  benne  vannak.  Ezt  évente  egyszer  kell 
lekérdezni.

 Hasonló katalógushoz évente kétszer kell lekérdezni a kérdőívet a régióban található Anya-gyerek 
Otthonokról.

Folyamatos tevékenység:

 Információs bázis készítése, frissítése, regionális és országos adatokkal.
 Adományok szervezése, új adományozók felkutatása, adományozói lista vezetése.
 Tájékoztató anyagok szerkesztése, sokszorosítása, eljuttatása az érdekeltekhez.
 Folyamatos kapcsolattartás a társintézetekkel – elektronikus és hagyományos levelezés formájában.
 Részvétel szakmai fórumokon, és ezek dokumentálása.
 Tapasztalatok publikálása és cseréje az együttműködő partnerek között.
 Önkéntesekkel a kapcsolattartása, elérhetőségeik nyilvántartása, frissítése.
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3. számú melléklet

Az önkéntes munkát vállaló szervezetek és egyének beosztása a 2005.-2006.-es Téli Krízis alatt

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Teajárat
18 és 22 
óra 
között

Alsó és 
Felsőgallai 
Egyházközösség

Óvárosi 
Református 
Gyülekezet

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Evangélikus 
Egyház 
csoportja

Magyar 
Kékkereszt
Egyesület

Speciális 
kutyás 
menők 
csapata - 
Thüringer
Ferenc

Éjszakai 
készenlét 
22 és 06 
óra 
között

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Speciális 
kutyás 
menők 
csapata - 
Thüringer
Ferenc

Speciális 
kutyás 
menők 
csapata - 
Thüringer
Ferenc

Speciális 
kutyás 
menők 
csapata - 
Thüringer
Ferenc

Az önkéntes munkát vállaló szervezetek és egyének beosztása a 2006.-2007.-es Téli Krízis alatt

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Teajárat
18 és 22 
óra 
között

Református 
Egyház 
Bánhidai 
csoportja

Móricz 
Kálmán

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

KEM IH 
Pártfogó 
Felügyelői 
Csoportja

Evangélikus 
Egyház 
csoportja

Magyar 
Kékkereszt
Egyesület

Thüringer
Ferenc

Éjszakai 
készenlét 
22 és 06 
óra 
között

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Magyar 
Nemzetőrség 
Komárom-
Esztergom 
Megyei 
szervezete

Thüringer
Ferenc

Thüringer
Ferenc

Thüringer
Ferenc
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