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Készítette: Kepe Róbert 

A téma definiálása 

A tanulmány alapvető célja szerint néhány konkrét példákat mutat a hazai hajléktalan-
ellátásban működő jó gyakorlatokból, számba veszi a tárgyalt programok eredményeit, 
esetleges hiányosságait, megpróbál ezzel utat, modelleket mutatni a napi, gyakorlati 
munka hatékonyabbá tételéhez, bátorítani hasonló szolgáltatások indításához.  

 
Olyan hiánypótló kezdeményezéseket mutatunk be, ahol a megvalósítók a célcsoport 
változás iránti természetes igényeire építenek, továbbá olyan szolgáltatások nyújtásával 

segítenek, melyek valós helyi igényekhez leginkább alkalmazkodnak, és a hajléktalan 
emberek integrációjának irányába mutatnak. A hazai ellátórendszer alapvető 
szükségletek kielégítését célzó gyakorlatában ma még ritka kezdeményezésekről lesz 
szó, ahol az ügyfél készségeinek, képességeinek fejlesztése az elsődleges cél, mindez, 
mint látni fogjuk gondosan tervezett és felépített, komplex szolgáltatásokkal 
megtámogatva. Fókuszban tehát a hajléktalan ember fejlesztése, aktivitásának növelése 
áll.  

 
A bemutatott programok méretük, tevékenységeik és a megvalósítás helyszínei szerint is 
eltérőek, cél, hogy a fent rajzolt kereteken belül minél színesebb képet nyújtsunk, így 
kerültek a tanulmányba néhány embert megmozgató és néhány száz, esetleg ezer 
embert megmozgató, fővárosi és vidéki programok egyaránt.   

 
A jó gyakorlatokat kizárólag a fiatal magyar hajléktalan-ellátás utolsó hat évéből (2004-

2010) merítettük, több okból is. A jó példák adoptálhatóságát erősen befolyásolja a 
befogadó közeg, nem látszik elég hatékonynak a 90-es, sem a 20-as, 30-as évek 
speciális problémáira válaszul létrejött kezdeményezések bemutatása, azzal együtt sem, 
hogy biztosan képesek volnánk elmúlt korok és mai idők kérdései és válaszai közt 
párhuzamokat felmutatni.  Ez az az időszak, amikorra Magyarországra is „begyűrűzik” a 
szemléletváltás, az addig élelemre, szállásra, ápolásra VÁRÓ hajléktalan ember helyett 
előrejutásáért, saját életéért TENNI AKARÓ hajléktalan embert szeretnének látni a 
szociális szakma szereplői, a hajléktalanságot nem végállomásként, hanem olyan 

állapotként kezelni, ahonnan van visszaút, ahol van és lehet mit tenni a rászorulók 
helyzetbe hozásáért. A vizsgált hat évben egész sor, uniós irányelvek mentén kiemelt 
területként kezelt, a társadalmi kohézió erősítését, a szegénység mérséklését célzó 
állami állásfoglalás született. Ezen állásfoglalásokhoz tartózó tervek, akciótervek 
megvalósításához olyan Európai Uniós és hazai pályázati források, olyan nagy uniós 
programok nyíltak meg a magyar hajléktalan-ellátó szervezetek részére (is), melyek 
addig – a hajléktalanság komfortosabbá tételére – elképzelhetetlenek voltak (pl. HEFOP, 
TÁMOP, TIOP vagy az EQUAL programok). 

 
Illusztrációként álljon itt a „Társadalmi Befogadásról Szóló Közös Memorandum és az 
Európai Unió Társadalmi Kirekesztés Elleni Stratégiájának célkitűzései alapján” létrejött 
Nemzeti Cselekvési Terv a Társadalmi Összetartozásért, 2004-2006 című dokumentum 
veleje: 

„Célkitűzések a szegénység mérséklése érdekében: 

- A szociális törvénykezés felülvizsgálata és modernizációja 
- A pénzbeli ellátások új vetítési alapjaként a szociális minimum kidolgozása 
- A segélyezési rendszer korrekciójaként általános megélhetési támogatás 

bevezetése 
- Egyes pénzbeli támogatások összegének emelése 
- A lakosság eladósodottságának jelentős csökkentése 2006-ra 
- A bérlakások arányának 15%-ra való növelése 15 év alatt 
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- Az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése, integrációs 
lehetőségeik bővítése.”1  

 
A célkitűzések sorsának alakulását nem tárgyaljuk, hiszen nincs elegendő lehetőség 
hozzá egy, a jó gyakorlatokról szóló tanulmányban. 

 
 

                                                        
1  www.szmm.gov.hu/download.php?ctag=download&docID=14302 
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Mozgásban maradni – aktivizációs törekvések 
 
A tartós munkanélküli, tartós munkaképtelen emberek zöme rendkívül alacsony 
önbecsülést mutat, nem hisz saját hasznosságában, nem hisz saját sorsának 
alakíthatóságában sem, ami igényeinek eséséhez, életminőségének romlásához, 
agilitásának csökkenéséhez, szélsőséges esetben teljes passzivitáshoz vezet. A 
segítséget kérő hajléktalan emberek nagy része azonban nem tudja hasznosan tölteni 
szabadidejét, passzív szerepekbe kényszerül mindennapjaiban, nagyon ritkán kerül olyan 
helyzetbe, amikor valamely képességét, tudását kell kamatoztassa, ezen képességek, 
tudások, rutinok pedig megkopnak az idő előrehaladtával. Szükséges újra mozgásba 

hozni a leült személyiséget, új feladatok megoldására sarkallni, új ingerekkel 
kizökkenteni passzív állapotából. A közösségi életben való részvétel, a feladat- és a 
felelősségvállalás, a siker és a sikertelenség feldolgozása mind-mind az énkép, az 
önismeret javulását, majd az önbecsülés, a magabiztosság, a motivációk erősödését 
eredményezik. 

 
A következőkben néhány olyan példát mutatunk, ahol a hajléktalan embert cselekvésre 
ösztönzik, nem engedik, hogy megszokott napi rutinja mentén éljen, olyan közeget 
teremtenek, ahol készségeik, képességeik folyamatos fejlesztésére kényszerülnek, ahol a 
beilleszkedés, a kommunikáció, a tervezés alapjait mindenki képes lehet elsajátítani – 
azzal, hogy mozgásba hozzák és mozgásban tartják, megteszik az első lépést a 
munkaerőpiac irányába. 
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A Fedél Nélkül utcalap - Otthontalan emberek műhelye 

(a történet) 
A Fedél Nélkül az első magyar nyelvű utcalap. Önálló jogi személyiséggel nem 
rendelkezik, alapításához néhai Ungi Tibor,2 a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság3 
tagja, Menhely Alapítványtól4 kért és kapott segítséget. A szervezet a mai napig ellátja a 
lap kiadójaként rá háruló kötelességeit, ahogy látni fogjuk, egyre növekvő mértékben. Az 
alapítók célja legalábbis kettős volt. Egyfelől az akkor még frissen formálódó hajléktalan-
ellátásról, szociális jogokról kívánt eligazítást adni a rászorulóknak, másrészt hajléktalan 
emberek alkotásait, megszólalásait a többségi társadalom tagjaihoz eljuttató 
lapterjesztők, munkához és vele jövedelemhez juthatnak.  A lap első száma 1993 első 

felében jelent meg5, négy A/4 oldal terjedelemben, egy ív A/3-as lapra fénymásolva 
készült, pontosan akkora példányszámban, amekkorára igény volt. A lap célközönsége is 
kettős lett, hiszen egy része hajléktalan embereknek, más része minden olvasóhoz szólt. 
Vételárat – az első néhány számot kivéve – nem állapítottak meg, a laphoz a terjesztők 
ingyenesen jutottak hozzá, és az olvasóktól kapott adományok teljes egészében őt 
illették.  

 
A lap létezését csak 1997-ben regisztrálják, ekkor időszaki lapként nyilvántartásba veszi 

a Művelődési és Közoktatási Minisztérium.6   
 

A kiadó a főszerkesztő bérén túl biztosította a helyiséget és a sokszorosításhoz szükséges 
eszközöket. A lap alapműködését, azaz a terjesztőkkel való munkát és a lap tartalmával 
kapcsolatos feladatokat a mindenkori szerkesztőbizottság7 (a főszerkesztő és a maga 
köré gyűjtött 5-7 hajléktalan ember) látta el. A terjesztők számáról, a példányszám 
kezdeti alakulásáról nincsenek pontos adataink, de a szerkesztőségben dolgozók 
visszaemlékezéseiből úgy tudjuk, a 90-es évek végén egy-egy számból gyakran 10.000 
példánynál több kópia készült a kiadó Kürt utcai irodájában.8 

  
Az alapító-főszerkesztő 1999-ben bekövetkezett hirtelen halála után változásokra került 
sor. A főszerkesztő mellett addig egységesen kiálló szerkesztőbizottság felrobbant, 
                                                        
2  Ungi Tibor (1953-1999): a Fedél Nélkül alapítója, örökös főszerkesztője életútja: 
http://www.fedelnelkul.hu/viewpage.php?page_id=38. 
3  Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság (HTB): az 1989.02.28-án magánszemélyek által alapított 
társaság kívánt először rendszerszerűen foglalkozni a hajléktalanság, mint társadalmi probléma témakörrel. 

Alapítólevél: Esély, 1989/2:84-85. 
4  Menhely Alapítvány: Az első modernkori, hajléktalan emberek ellátására létrejött civil szervezet, 

alapítva: 1989. december (bejegyezve: 1990.01.23.), alapítók: a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága, mint 
a Fővárosi Önkormányzat elődje, Újpesti Családsegítő Központ, Oltalom Karitatív Egyesület, Szegényeket 

Támogató Alap és a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság, bővebben ld. www.menhely.hu. Az alapítvány 
szerepvállalásában fontos tényező lehetett, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Győri Péter, a HTB 

alapítója, a Helyzetjelentés szerkesztője. 
5  A Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja első száma: első számként az első fellelt példányt dokumentáljuk, 

- az alapításkor jelen lévők (Győri Péter, Szappanos Lajos) szóbeli közlései alapján tudjuk - 1993 június előtt is 
jelent meg néhány (próba)szám, elnevezés nélkül, inkább afféle nyílt levelek, tájékoztató kiadványok. A HTB 

kiadásában megjelent, a magyarországi hajléktalanságra vonatkozó információkat közreadó, kis példányszámú 
„Helyzetjelentések” is az utcalap őskorához tartozhatnak. „1989-ben született egy lap, a „Hajléktalanokért” 

Társadalmi Bizottság helyzetjelentése, amely kifejezetten a hajléktalanság témájával foglalkozott. Győri Péter 
írta, szerkesztette. Három szám jelent meg, aztán szünet. Most újra próbálkozunk. Munkánkba szeretnénk 

bevonni a hajléktalan létet élőket is, írásaiknak, gondolataiknak fórumot biztosítani. Ez a lap tehát a 
hajléktalanokról szól, de nem csak nekik: mindenkinek, aki a magyar társadalom jólétivé alakulásáért 

felelősséget érez. Kérjük a tisztelt nyilvánosságot, fogadjon minket szeretettel és megértéssel. Köszönettel: a 
szerkesztő, Ungi Tibor, utcai szociális munkás” – Fedél Nélkül – hajléktalanok lapja, 1. szám 
6  a 2007.06.09-én a minisztérium Kulturális Helyettes Államtitkárának Titkárságához tartozó 
Lapnyilvántartás által hozott határozat ügyiratszáma: 75.545/1997.  
7  A Fedél Nélkül szerkesztőbizottságának kiemelkedő tagjai a 90-es években: Ungi Tibor (főszerkesztő), 
Ötvös Szilárd József (mindketten elhunytak), Bogdány János, Szappanos Lajos, Borszéki István, Tranovecz 

László, Üveges János – a munkában rövidebb, hosszabb ideig többen is részt vettek, dokumentum nem áll 
rendelkezésünkre. 
8  1993 és 1999 közt összesen 1.140.000 másolat készült - a szerkesztőség saját becslése. A nyomtatott 

és értékesített példányokról 2003.01.01-e óta van pontos képünk, az akkor indult elektronikus nyilvántartásnak 

köszönhetően. 
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néhányan új lap indításába kezdtek,9 a maradó többség segítésére pedig az alapítvány 
koordinátort alkalmazott, akit megbízott a lap szerkesztőbizottsága és az alapítvány 
közötti kapcsolat tartásával, valamint az újság előállításának technikai feladataival és a 
terjesztők tevékenységének koordinálásával. A 151. szám megjelenésével (2000. 03.09) 
változott a formátum, a lap nyolc oldalon, kétszínnyomással, nyomdában készült. A 

nyomdaköltségeket a kiadó nem volt képes fizetni, így indult el egy szociálisan érzékeny 
nyomda felkutatása. Sikerrel. Az új rendszerben a kiadó biztosítja a koordinátor bérét és 
helyiséget a működéshez, a terjesztők pedig közvetlenül a nyomdától vásárolják meg az 
eladásra szánt újságokat. A gyakorlatban a nyomda részmunkaidős alkalmazottat fizet, 
aki a szerkesztőségben tetszőleges példányszámú újságot ad el annak, aki érvényes 
terjesztői igazolványt felmutat.  

 
A terjesztés eme alaprendszere máig működik, 2011-ben a Fedél Nélkül 12 oldalon, 
színes borítóval jelenik meg, a terjesztők 30 Ft-ot fizetnek egy példányért. 

 
2003-ban a szerkesztőségben 635 regisztrált terjesztő fordult meg, a lap tartalmához 
azonban már csak egy ember, a régi szerkesztőbizottság utolsó aktív tagja járult hozzá 
írással, sőt ő egyedül képviselte a szerkesztőbizottságot, ő egyedül állította ki a terjesztői 
igazolványokat. A terjesztői hálózat gyakorlatilag önjáróvá vált, mindenki saját belátása, 

vérmérséklete szerint végezte munkáját, senki nem követelte meg az alapítóktól maradt 
terjesztői szabályzat betartását sem, az alapítvány munkatársaival a terjesztők egy része 
kifejezetten türelmetlenül viseltetett. Nehezen tűrték el, hogy valaki megpróbál sok éve 
bevált munkavégzésükbe beleszólni. A kiadó a helyzetet tarthatatlannak érezte, új 
szerzők felkutatása, és a terjesztőkre való nagyobb odafigyelés mellett döntött, a bővülő 
feladatok ellátására pedig 2003 végétől két részmunkaidős koordinátort alkalmazott, akik 
végre rendszerbe szedhették az éves szinten majd 600 főt „foglalkoztató” lap ügyeit. A 
koordinátorok kialakította új működési rendben a lap működését négy pillérre 

helyezték, melyek: a kiadó Menhely Alapítvány, az újonnan megszervezendő alkotói 
hálózat, az alapos rendrakás előtt álló terjesztői hálózat, valamint külső támogatók (azaz 
pályázati támogatások, önkéntesek, szponzorok, adományozók, egyéb partnerek, …). 

 
A Fedél Nélkül alkotói műhelye 
A lap tartalmának újratervezésekor az új koordinátorok az alapítók akarata szerint 
hajléktalan emberek megszólalásait szerették volna erősíteni, elsősorban az ő 
alkotásaiknak közlésében gondolkodtak. Első lépésben az ellátórendszeren belüli 
informális kapcsolatok segítségével néhány új szerzőt állítottak az ügy mellé, majd a régi 
szerzői gárda néhány tagjának felkutatásával, újra csatasorba állításával elindulhatott a 
tartalmi megújulás, de még nem volt elég színes a merítési lehetőség, új 
kezdeményezésre volt szükség. Az alapötlet szerint folyamatos alkotásra ösztökélendő 
folyamatosan futó művészeti pályázatot hirdetnek, ami jól kommunikálható, jól 
tervezhető, amihez bármikor, bármely otthontalan ember csatlakozhat, bármilyen saját 

alkotással.  Egyértelműnek tűnt, a pályázat pénzdíjas kell legyen, már csak pénzre volt 
szükség. A kiadó újabb költséget már nem kívánt vállalni, így a finanszírozás csak külső 
források bevonásával volt lehetséges. A pénzdíjak alacsonyan tartásával is havonta 
mintegy 40.000 forint kiadás10 keletkezett, aminek megszerzése nem tűnt 
elérhetetlennek. A Fedél Nélkül számláján majd 200.000 Ft magánadomány gyűlt össze 
2004 kezdetére, továbbá egy partnerintézmény is vállalta évi kéthavi pénzdíj kifizetését, 
azaz mintegy félévi működés biztosnak látszott. Végül 2004 februárjában, a lap 250. 
számában kerül meghirdetésre az azóta is működő Művészeti pályázat otthontalan 

emberek részére.11  

                                                        
9  Az ekkor alapított, azóta is működő „Új Fedél nélküli” őrzi a hagyományos formátumot, 4*A/4 oldalon, 
fénymásolva jelenik meg. Alapítói: Bogdány János (ma a Jövőt a Hajléktalanoknak Alapítvány kuratóriumának 

elnöke, 2009-től a Mag Népe Egyház főpapja) és  az azóta elhunyt Ötvös Szilárd József. bővebben ld.: 
http://www.jaha.hu/kiadvanyaink.html 
10 Az első díj nettó 5.000, második díj nettó 3.000, a harmadik nettó 2.000 Ft-tal jár, három 

kategóriában, három díj, közterhekkel összesen bruttó 40.000 forint havonta 
11  A kiadó Menhely Alapítvány és a BMSZKI közös pályázati kiírása, ld.  
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A koordinátorok számítása bevált. A pályázati kiírás első körben minden fővárosi, majd 
újabb körben minden magyarországi hajléktalanellátó-intézménybe eljutott, az 
eredmények pedig önmagukért beszélnek. Már az első csonka év során három vidéki 
városból és a fővárosból összesen 837 pályamunka érkezett a szerkesztőségbe, 92 

különböző személytől, 476 vers, 129 próza és 232 grafika. A beérkező munkákból pedig 
nyilvánvalóvá vált sok tehetséget rejt az ellátórendszer, sok lehetőséget kínál a velük 
való munka. A reaktivált régi és az újonnan felbukkanó szerzők közösséggé formálásában 
nem várt segítséget kapott a szerkesztőség a pályázati kiírás megjelenésével egy időben 
felbukkant Barrus Kiadó jóvoltából. A kiadó hajléktalan emberek alkotásaiból kívánt 
antológiát megjelentetni, s már a kötet szerkesztése felpezsdítette a szerzők aktivitását. 
Az Alkonyzóna – hajléktalan szerzők antológiája című kötet a 2004. évi Ünnepi 
Könyvhéten jelent meg. Fogadtatása nagyszerű volt, a magyar sajtó zöme beszámolt 
róla, méltató kritikák jelentek meg napilapokban és művészeti folyóiratokban egyaránt a 
Népszabadságtól az Élet és Irodalomig, többek közt Király Levente, Parti Nagy Lajos, 
Valastyán Tamás tollából. A szerzőket mindenki látni akarta, rengeteg megkeresés 
érkezett, több tucat fellépésen, felolvasóesteken, kiállításokon, dedikálásokon vettek 
részt a következő hónapokban.12 Gyorsan kiderült kik azok, akikre alapozni lehet a 
jövőben, kik a legaktívabbak, a leginkább csapatemberek. A kötet szerzői közé 

értelemszerűen nem kerülhettek be a később felbukkanó új alkotók, viszont a kötet 
népszerűségéből fakadó fellépéseken már ők is szóhoz jutottak. Már ekkor, 2004 végén 
felmerült az igény, hogy az otthontalan alkotóknak szakszervezetre, de legalábbis 
érdekérvényesítő fórumra volna szüksége.  

 
Az EQUAL-program 
A szerzőkkel (és a terjesztőkkel) való munka elmélyítéséhez új kapacitást kellett 
teremteni, szintén külső forrásokból. Új munkaerő foglalkoztatása sokba kerül, csak 

tőkeerős szponzor, vagy nagy pályázati kiírások segíthettek. Végül egy pályázati 
program, a 2005-2008 közt megvalósult uniós EQUAL-program nyújtott jó lehetőséget. A 
konzorciumban megvalósított nagyszabású projekt13 egyik elemeként a Fedél Nélkül 
szerkesztősége két alapvető feladatot vállalt. Egyrészt 4*A/4 oldalon állandó melléklet 
megjelentetését a projekt futása során, mely munkához három szerzőt alkalmazhattak 
részmunkaidős melléklet-készítőként, illetve főállású szerkesztőt. Másrészt célul tűzték ki 
a terjesztői hálózat rendbe szedését, három új szociális munkás alkalmazásával, és a 
Kiemelt Terjesztői csoport létrehozásával.  

 
Az EQUAL-melléklet 
A melléklet megjelenésének alapvető célja a saját partnerségük megvalósításában zajló 
projektnek folyamatos felületet biztosítani. Ennek megfelelően a projekt végrehajtási 
szakaszának teljes ideje alatt, minden lapszámban, a melléklet-készítők 4×A/4-oldal 
terjedelmű mellékletet jelentettek meg, ami áttekintést adott a projekt egészéről, és 

időről időre bemutatta annak elemeit külön-külön, beleértve az elért eredményeket, a 
nehézségeket. Megszólaltatták a benne dolgozókat és a célközönség tagjait, ezzel segítve 
a megvalósítók és a célcsoport részére egyaránt a projekt folyamatos nyomon követését, 
értékelését, visszajelzéseinek fogadását. 

 

                                                                                                                                                                             
 http://www.fedelnelkul.hu/viewpage.php?page_id=63 
12  néhány helyszín 2004-ben: A38 hajó, RS9 Színház, Írók Könyvesboltja, Taliándörögd - Művészetek 
völgye, Sziget Fesztivál,…), munkáik olyan jeles művészek előadásában voltak hallhatóak, mint Bubik István, 

Galkó Balázs, Kubik Anna, Szőke András, Vallai Péter,...  A 2004. novemberi díjátadót pedig egy nagylelkű 
támogatónak köszönhetően a MÚOSZ székházában rendezték, ahol Bereczky Loránd és Eötvös Pál köszöntötte 

a pályázókat.  
13  A az Európai Unió Equal keretprogramján belül, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Irányító Hatóság (HEFOP és EQUAL IH) "Esélyteremtés 
a foglalkoztatásban - EQUAL Program 2004" címmel meghirdetett pályázatára alakult konzorcium tagjai: a 

BMSZKI, a Menhely Alapítvány és a Fővárosi Szociális Közalapítvány (Budapesti Szociális Forrásközpont). A 

nyertes pályázat alapján uniós és magyar állami forrásból "Munkaerő-piaci reintegráció a hajléktalan-

ellátásban" címmel közös projektet valósított meg 2005. január 16 és 2007. december 31. között.  



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
8 

A mellékletkészítők feladata e melléklet előállítása volt, beleértve a teljes 
munkafolyamatot, tehát a mellékletben megjelenő hírek, interjúk, tudósítások 
elkészítését, megírását, gépelését, tördelését, mint szellemi munkát, továbbá a melléklet 
nyomtatását, sokszorosítását.14 Munkájukban a szerkesztő nyújtott segítséget, aki egyéb 
feladatai mellett közvetlen munkahelyi felettesként szervezte a mellékletkészítők 

munkáját, biztosította a munkavégzéshez szükséges technikai eszközöket, szükség 
esetén segítséget nyújtott, ösztönözte a közös megoldások megtalálását, másrészt 
felügyelte beosztottjai pszicho-szociális környezetét, igény szerint együttműködött a 
társintézményekben dolgozó esetgazdákkal, vagy maga lépett az esetgazda szerepébe. 
Munkáját rendszeres szupervízió, esetmegbeszélő csoport segítette.  

 
A kiválasztásról a programot tervező koordinátorok (egyikük a program szakmai 
vezetőjeként), és az új szerkesztő15 döntöttek. A lap körül 2004-2005-ben megforduló 
szerzők közül személyes tapasztalataikra támaszkodva állították össze az ideális jelöltek 
névsorát, akikkel már a projekt előkészítő szakaszában egyeztettek. Toborzást első 
körben nem tartottak szükségesnek. A három státuszt a program 30 hónapja alatt 
összesen öten töltötték be.16 

 
A színes munka, a sok munkafázis mind-mind új tudást, azaz tanulást kívánt meg. A 

mellékletkészítők mindegyike képes volt alapfokon kezelni a számítógépet, de 
mindannyiuknak el kellett sajátítani számos szoftver használatát (fájlkezelő rendszerek, 
tördelő-program, képszerkesztő, táblázatkezelő, böngésző,  …) és még több készülék 
kezelését ( nyomtató, fénymásoló, rizográf, digitális fényképezőgép, diktafon, 
mobiltelefon, fax,…), a rájuk zúduló új információk eleinte elrettentőnek tűntek, de a 
szerkesztő folyamatos jelenlétével, apró segítségeivel, bíztatásával néhány hónap alatt 
végül mindenki megbarátkozott az új kihívások zömével. Az egyenlő feladatelosztás elve 
nem sérült úgy sem, hogy részfeladatokat elcseréltek egymás közt, ki-ki végezte, amihez 

inkább értett, amihez inkább kedve volt. A feladatcsere engedélyezett volt, de a 
szerkesztő megvétózhatta.  

 
A melléklet készítése során kezdetben a szakmai koncepcióban vázolt tartalmi tervre 
támaszkodva, az előre kitalált tematika szerint haladt a stáb, majd a kezdeti gátlások 
oldódása után az új mellékletkészítő kollegák felvállalták saját ötleteiket, és ezután már 
– a melléklet indításának céljait szem előtt tartva – ezek alapján készült a melléklet. 
Hetente egyszer teamen (résztvevői: három mellékletkészítő és a szerkesztő) beszélték 
meg a munka menetét, a munkafolyamatok kapcsán kialakuló nehézségeket, illetve a 
felmerülő ötleteket. Ezen túl természetesen a munkavégzés során hetente többször 
találkoztak. A mellékletkészítők önállóan kerestek interjúalanyokat, készítettek interjúkat 
és ezeket önállóan írták le és alakították cikké. További feladatuk volt, hogy híreket 
gyűjtsenek az EQUAL-programról, konferenciákon, előadásokon vegyenek részt, valamint 
a hajléktalan-ellátáshoz kapcsolódó eseményekről, érdekességekről is híreket közöltek. A 

cikkekhez fényképeket, illusztrációkat készítettek. A mellékletet az elkészült anyagok 
szerkesztése, tördelése után, a BMSZKI Dózsa György úti intézményében rizográfon 
sokszorosították a Fedél Nélkül aktuális példányszámához igazítva, változó 
példányszámban.  

                                                        
14  tervezett feladataik közt szerepelt a melléklet példányainak behúzása a Fedél Nélkül példányaiba, ami 

rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. A három melléklet-készítőnek összesen 7-8.000 alkalommal kellett 
megismételnie ugyanazt a műveletet. Ezt a monotonitást nem tudták kezelni, a népszerűtlen feladatot végül - 

az első néhány számot követően - a szociálisan érzékeny  nyomda vállalta magára. 
15  a szerkesztő, Rónyai Zsófia szociális munkásként ekkor már a Menhely Alapítvány munkatársa, 

ismerős közegben, új feladatot kellett megoldania. 
16  az induló trió: Horváth Csilla – egyike az új szerzőknek, Sárközi László – a lap régi szerzője, a Roma 

Sajtó Központ munkatársa, Szappanos Lajos – a lap egyik alapítója, a régi szerkesztőbizottság reaktivált tagja. 
A névsor már az első munkanapon változott, Sárközi László súlyos (nem munkahelyi) balesetet szenvedett, 

egészségi állapota csak a program végére tette lehetővé újbóli bekapcsolódását. Helyét egy másik új szerző, 
Szele Orsolya vette át. Még az első félév végén, szintén egészségügyi okokra hivatkozva kivált Szappanos Lajos 

is, helyette a lap egyik új szerzője és terjesztője, a közügyekben nagyon aktív Balog Gyula állt munkába, aki a 

projekt végén, személyes nézeteltérés miatt közös megegyezéssel távozott a stábból, helyére került vissza az 

eredeti jelölt, az addigra felépülő Sárközi László. Mindannyian a VAGYUNK Egyesület alapító tagjai. 
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A melléklet-készítők állandó jelenléte a szerkesztőségben jótékony hatással volt a többi 
szerző látogatásainak számára, akik többet, szívesebben időztek ott, új információs 
központ jött létre.  Már a program elején felvetődött, hogy érdemes volna a hajléktalan 
művészeknek érdekérvényesítő fórumot teremteni, e törekvések az EQUAL-programban 

külső támogatást kaphattak, s a melléklet-készítők vezetésével elindult egy új egyesület 
létrehozása.  A 2006. 10.13-án (pénteken) megalakult „Vagyunk” Otthontalan Művészek 
Önsegítő Egyesületének első néhány évi működését gyakorlatilag ők biztosították.17 
Megbeszéléseket tartottak, közgyűlést szerveztek, tisztújítottak, pályázatírói tanfolyamon 
vettek részt, valamint kiállításokat, fellépéseket szerveztek. Ők jelentették az egyesület 
valódi vezetőségét, ők voltak a működés motorjai, hiszen munkahelyük eltűrte, sőt 
segítette civil munkájuk végzését, erkölcsi támogatást és irodai infrastruktúrát 
biztosított. A program 2007 végi zárásakor az egyesület hat tisztségviselőjéből négy a 
mellékletkészítők közül került ki.   

 
Az EQUAL program lezártával megszűnt a mellékletkészítők státusza, s bár mindegyikük 
kötődik még ma is a laphoz, a szerkesztőségben kialakult központ lassan átalakult. A 
„VAGYUNK” Egyesület is felnőtté vált, az önállósodás mellett döntött, s bár működésének 
intenzitása sokat esett, együttműködése a Fedél Nélkül szerkesztőségével megmaradt 

szakmai jellegűnek, közös kiállítások megrendezésében ölt testet.  
 

Az egykori mellékletkészítők egyénenként továbbra is vállaltak feladatokat a Fedél Nélkül 
életében, 2008 óta több programban is részt vettek bedolgozóként – egy kivétellel. A 
program során elindult belső átalakulások mindegyiküknél folytatódtak, sorsuk alakulása 
talán érdemel néhány szót: 

 
Horváth Csilla: 2008 óta a Menhely Alapítvány egyik nappali melegedőjének főállású 

munkatársa, a VAGYUNK Egyesület elnöke. A program elején szűnt meg bejelentett 
állása, átmeneti szálláson élt, 2007 óta hol lánya lakásában él, hol albérletben.  

 
Szele Orsolya: 2007 óta a BMSZKI Dózsa Gy. úti sokszorosítójának részmunkaidős 
asszisztense, a „VAGYUNK” Egyesület elnökségének tagja,  A program kezdetekor 
jövedelem nélkül, átmeneti szállón élt, azóta öregségi nyugdíjas lett, – nem hajléktalan 
embereknek fenntartott - nyugdíjasok otthonában lakik.  

 
Sárközi László: 2008 óta önálló kötete jelent meg, csendesen dolgozik. 2006 óta 
rokkantsági nyugdíjban, valamint fogyatékossági támogatásban részesül. A program 
kezdetekor átmeneti szállón élt, majd hosszú kórházi kezelések, rehabilitáció után a  
Marczibányi téri Mozgássérültek Állami Intézetében. 2008 óta párjával, annak szüleinél 
lakik.  

 

Balog Gyula 2008 óta több programban is dolgozik a Menhely Alapítványnál,  a Város 
Mindenkié csoport alapító tagja, az egyik első tapasztalati szakértő a hajléktalan-
ellátásban, 2010-11-ben minisztériumi és önkormányzati szervek alkalmazták kisebb 
feladatokra. Megromlott egészségi állapota miatt Rendszeres Szociális Járadékban 
részesül. A program kezdetekor rehabilitációs szállón élt, 2010 nyara óta a Szobabérlők 
Házában bérel saját lakrészt.  

 
Mindegyikük rendszeresen publikál a Fedél Nélkülben. 

 
A sors furcsa fintora, ahogy a lap legrégebbi munkatársa, Szappanos Lajos sorsa alakult. 
A program kezdetekor ő az egyedüli, aki önkormányzati lakásban élt. A programból való 
gyors kikerülése után még másfél évig kapcsolatot tartott a szerkesztőséggel, aztán 
eltávolodott. Élettársa halála után a lakás fenntartása megoldhatatlan nehézséget 
okozott neki, 2009-ben elveszítette lakását, azóta albérletekben, szívességi 

                                                        
17  A „VAGYUNK” Egyesületről ld. 92-100.o. 
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lakáshasználóként él. A programból való kilépése óta több munkahelye is volt a 
biztosítási piacon.  

 
A terjesztői hálózat reformja 
Az EQUAL-programban végzett munka a Fedél Nélkül terjesztőivel 

 
Ahogy már említettük, 2003-ra éves szinten félezernél több regisztrált terjesztő dolgozott 
a lappal. Munkájuk ellenőrzése elsikkadt, új terjesztők felvételét, illetve a már 
regisztráltak – visszavonásig érvényes – engedélyeinek pótlását egy ember, a régi 
szerkesztőbizottság utolsó aktív tagja végezte. A terjesztői hálózat gyakorlatilag önjáróvá 
vált, mindenki saját belátása, vérmérséklete szerint végezte munkáját, senki nem 
követelte meg az alapítóktól maradt terjesztői szabályzat betartását sem. Ebben a 
helyzetben lépett be a képbe az alapítvány két koordinátora, akikkel szemben a 
terjesztők egy része kifejezetten türelmetlenül viseltetett. Nehezen tűrték el, hogy valaki 
megpróbál sok éve bevált munkavégzésükbe beleszólni.  

 
A koordinátorok a terjesztők regisztrációjának újragondolásával kezdték 
tevékenységüket. A belső nyilvántartást azóta a papíralapú gondozási lapok és az 
elektronikus nyilvántartás adja, a terjesztők törzsadataival és teljesítményét mutató 

forgalmi adatokkal. A terjesztőket két státuszra osztották, a szabályokat betartó „teljes 
tagokra”, a regisztrált terjesztőkre és az újonnan felvett, vagy valamilyen büntetés, 
próba alatt álló ideiglenes terjesztőkre. A regisztrált terjesztők fotóval ellátott, hat 
hónapig érvényes igazolványt kaptak, míg az ideiglenes terjesztői igazolványokon nem 
volt fénykép, érvényessége pedig legfeljebb négy hét lehetett. 

 
Az első év végére egyre többen fordultak bizalommal a koordinátorok felé, legyen szó 
akár a lapterjesztés körülményeiről, akár magánjellegű problémákról. A koordinátorok 

hozzáállása, segítségnyújtása hatására a terjesztői hálózat egy része megpuhult, akár a 
hangosan elégedetlenkedők ellenében is kiálltak a szabálykövető terjesztési normák 
mellett. Ekkor, 2005 közepén indulhatott el az EQUAL-program – talán a legjobbkor. 

 
A szerkesztőség másik vállalása a programban ugyanis a terjesztőkkel való munka 

szorosabbá tétele volt, olyan rendszer kialakítása, ami hosszú távon tudja megalapozni a 
lap terjesztői hálózatának működését. A tervek szerint három főállású szociális 
szakember alkalmazásával kialakítják a terjesztés új rendjét, megpróbálják 
következetesebben közvetíteni az elvárásokat, új adminisztrációt teremtenek, valamint a 
legjobban teljesítő és leginkább együttműködésre kész terjesztők közül kb. negyven fős 
Kiemelt Terjesztői mintacsoportot hoznak létre. Tagjait kiemelt figyelemmel kísérik, 
számukra egyéni esetkezelést biztosítanak, erősítik az összefogást közöttük, elősegítik 
kis munkacsoportok szerveződését, melyek a magánéletbeli kapcsolatépítésnek is alapjai 
lehetnek, továbbá az arra készeket bevonják a lap napi munkáiba. A külsőségeken (mint 

az egyen-mellény) túl olyan közös mentalitást, követendő normákat kívántak 
meghonosítani, mely többi terjesztőink felé is vonzó tud lenni.  

 
A feladat elvégzését három új munkatárs alkalmazása tette lehetővé. A három szociális 
munkás munkaideje egy részében a Kiemelt Terjesztők esetkezelését, a csoport 
közösséggé formálását végezte, másrészt a minden terjesztő felé mutató bizalomépítés 
céljával ügyeletet adott a szerkesztőségben, helyszíni ellenőrzéseket, utcai munkát 
végzett. A három kolléga, a szerkesztő, és a lap két koordinátora alkotta stáb közösen 

hozta a döntéseket, ez a csoport a legfőbb döntéshozó fórum, mely hetente ülésezett. 
 

Helyszíni ellenőrzés 
A program kezdetekor legfontosabbnak ítélt feladat, helyszíni látogatásokkal bizalmat 
építeni, illetve képet kapni a terjesztőkről munka közben. Megfigyelték munkavégzésük 
módját és elemezték az érintettel, valamint felmérték a jelentkező igényeket, 
megbeszélték a híreket, eseményeket. A főszerepet e munkában a már regisztrált 
terjesztők terjesztési szokásainak figyelemmel követése, terjesztési szokásaik javítása, a 
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helyszínen más terjesztőkkel felmerülő konfliktusok kezelése játszotta. Az utcán 
elvégzett munka értékét növelte, hogy a terjesztők sokkal nagyobb bizalommal fordultak 
problémáikkal olyan kollégához, akivel saját pályájukon találkoztak, s nem csupán a 
szerkesztőségben látták őt. 

 

A helyszíni ellenőrzéseket sok konfliktus kísérte, az együttműködést elutasító regisztrált 
terjesztők, valamint a lapot koldulásra használó emberek saját vérmérsékletük szerint, 
de határozottan utasították vissza a „tanácsokat”. A sokadik találkozás után azonban 
néhányan beadták a derekukat, mások viszont felhagytak e tevékenységgel. A lappal 
kolduló embereknek a  Fedél Nélkül példánya helyett új munkaeszközt, laminált táblát 
kínáltak a következő felirattal: „Szegény vagyok, kérem segítsen!” – a táblákból alig egy 
tucatnyira volt igény 2006 óta. Enyhén javított a helyzeten, hogy újabb pályázati 
támogatásból18 egyedi sorszámmal látták el lap példányait, s regisztrálták, melyik 
sorszámú lapot melyik terjesztő vásárolta. Így követve nyomon, hogy a „koldusoknál”  és 
a „fekete árusoknál” lévő újság melyik terjesztőtől került ki.  

 
A terjesztőkkel végzett utcai munka méreteiről a program záró beszámolója nyújt 
betekintést: „2005 júliusától az újonnan alkalmazott három szociális munkás együtt 3619 
órát töltött közterületen.19 Összesen 10 219 helyszínt kerestünk fel és ezeken 2727 

alkalommal találkoztunk terjesztővel. A találkozások során 609 alkalommal kellett 
kisebb-nagyobb, általunk észlelt, a terjesztés módjára vonatkozó problémára felhívnunk 
a figyelmet. A leggyakoribb terjesztési problémák közé tartozik, ha a terjesztőnél régi 
lapszám van, már csak egy-két darab lap van nála, terjesztésre nem alkalmas állapotban 
van (ittas állapotban van, ruházata, külseje piszkos, rendezetlen). Gyakori probléma, 
hogy egy-egy terjesztő nem az engedélyén szereplő helyszínen dolgozik 
találkozásunkkor. A problémákat általában rendszerint helyben jelezzük és beszéljük meg 
a terjesztővel. 74 alkalommal kellett érvényes kitűzőt azonnal bevonnunk, a büntetés 

hossza csak 34 esetben haladta meg a terjesztői státusz egy hónapos felfüggesztését, 
majd kéttucatnyi esetben viszont az igazolvány végleges (2 évre szóló) bevonása mellett 
kellett döntenünk.”20 Az együttműködést elutasító terjesztők száma azonban ennél jóval 
nagyobb volt, bár csak 23 engedély került „véglegesen” bevonásra, a program utolsó 
évében, 2007-ben összesen 454 regisztrált terjesztő jelent meg a lap szerkesztőségében 
legalább egy alkalommal, míg ez a szám 2005-ben, a projekt kezdésének évében még 
563 volt. Vagyis két év alatt 109 terjesztőt veszített a lap azzal együtt, hogy a 
megvalósítók egyöntetűen azt gondolták, a szükségesnél nagyobb mértékben tolerálták a 
terjesztők személyes problémáit, kilengéseit. Az együttműködésre képtelen, a nagyobb 
odafigyelést teherként megélő emberek egy része felhagyott a lapterjesztéssel. A Fedél 
Nélkül terjesztői hálózata kisebb lett, de szebb, tagjai ma már ismerik, és magukénak 
érzik a szerkesztőség által elvárt normákat.   

 
A Terjesztői Gyűlés 

Terjesztői Gyűlést minden negyedik csütörtökön, a páros számú lapszámok megjelenése 
napján tartottak, a gyűlésen minden regisztrált terjesztő részt vehetett, hozzászólhatott 
és szavazhatott. E fórumon hozták nyilvánosságra először a lap életét meghatározó 
terveket, ötleteket, beszámoltak az elért eredményekről, megbeszélték a közös 
problémákat, szükség esetén döntéseket is hoztak.  

 
A terjesztők javaslatára megszületett a „Panasz füzet”, melybe leírhatták aktuális 
problémáikat, véleményeiket azok is, akik nem kívánták ehhez nevüket adni. A panaszok 

nem maradtak válasz nélkül, heti munkaértekezleteken született válaszokat a terjesztői 
gyűléseken hozták nyilvánosságra.  

 

                                                        
18  az Összefogás Közalapítvány 2005. évi kiírása segített 
19  ennek mintegy 8 %-át az egyéni esetkezeléshez, vagy krízishelyzetek kezeléséhez kötődő klasszikus 

utcai munka tette ki. 
20  részlet a projekt záró beszámolójából, ld. http//:www.fedelnelkul.hu/kepek/pdf/ fn_equal_vegbesz.pdf 
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A Terjesztői Gyűlés fogadta el a 2008.01.01-én életbe léptetett Terjesztői Szabályzatot, 
itt hoztak döntést a lap tartalmának bővítéséről, a lap beszerzési árának emeléséről (!) 
is. Új egyenruha, felszlogenezett (Terjesztők vagyunk nem koldusok!) póló gyártásának 
ötlete is a terjesztői gyűléseken született meg, ahogy itt született döntés a láthatósági 
mellény végső kialakításáról is. Ma mindkét ruhadarab viselésére jogosult bármely 

érvényes engedéllyel rendelkező terjesztő anyagi felelősségvállalás mellett, azaz a 
beszerzési árnak megfelelő összegű letéti díjért. E fórumon hirdették ki először a szintén 
a terjesztők által szavazással választott Év Terjesztője díj nyertesét.  

 
A gyűlés fontosságát annak eseményei adták, a résztvevők erősítették egymást az 
újságterjesztési szokásaik javításában, a lap életében a kezdetek óta naponta visszatérő 
panaszokra válaszul nagy nyilvánosság előtt hangzottak el pozitív példák, melyek újabb 
és újabb lehetőséget, reményt jelentettek azoknak, akik már azt gondolták: úgysem fog 
menni. Cél, hogy érezzék, egy önmagáért tenni képes közösség tagjai.  

 
A csoportmunkára vonatkozó összegző tapasztalatként elmondhatjuk, hogy mind a 
kiemelt terjesztői klubok, mind a terjesztői gyűlések résztvevőinek körében kialakult a 
„keménymag”, melynek tagjai hangjukkal, aktivitásukkal az önállósodás vezéreivé 
váltak. A csoportfoglalkozásokon résztvevők száma lassan, de fokozatosan bővült.  

 
A Kiemelt Terjesztői mintacsoport 
2005 júliusában a szerkesztőség dolgozóinak személyes tapasztalatai és a 2004-2005 évi 
terjesztési statisztikák alapján hatvan terjesztőt választottak ki, akiknél legnagyobb 
esélyét látták az együttműködésnek. Első lépésben négyszemközti beszélgetésekkel 
vizsgálták az együttműködési készséget, motiváltságot. Már e beszélgetések alatt 
igyekeztek kialakítani bizalmi kapcsolatot a terjesztővel, mely a későbbiekben alapja 
lehetett a mélyebb gondozási kapcsolat kialakulásának. Tapasztalataikat a heti 

értekezleten (team) beszélték meg, s a team szakmai támogatásával történt meg az első 
11 fő kinevezése 2005. augusztus végén. Ezzel párhuzamosan Terjesztői Gyűléseken 
hívták fel a figyelmet az új programra, a várható változásokra, lehetőségekre, jelezték, 
munkatársaik készek segíteni mindazoknak, akik erőt, képességet éreznek magukban 
arra, hogy részt vegyenek a programban, vagy csupán többet szeretnének megtudni 
róla.  

 
Az érdeklődés vártnál gyengébb volt, bár az új program híre mintegy 600 terjesztőhöz 
jutott el, és állandó témaként szerepelt a terjesztők egymás közti beszélgetéseiben, csak 
kevesen voltak képesek megbeszélt időpontokban megjelenni, akár a szerkesztőségről, 
akár „hazai pályáról”, a terjesztés helyszínéről legyen szó. A kiemelt státusszal járó 
előnyök ismerete az előzetesen vártnál kevesebb embernek jelentett elegendő motivációt 
a szorosabb együttműködéshez. Az előzetesen remélt negyvenfős mintacsoport 
kialakítása hiányt szenvedett a pályázat lejártakor, „be kellett látnunk, hogy jelenleg 

nincs negyven olyan terjesztőnk, akik képesek vállalni az esetkezeléssel járó szorosabb 
együttműködést, valamint a többi terjesztő érdekében végzett többletfeladatok végzését” 
– olvashatjuk a projekt záró beszámolójában. 
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Viszont a mintacsoport tagjai jól láthatóan 
szerettek volna segíteni, nekik nem volt 
teher az együttműködés, sőt a terjesztés 
körülményeit illetően a szerkesztőséggel 

azonos – esetenként annál sokkal szigorúbb 
– álláspontot képviseltek. Már rég 
felismerték, a lapot nem szalonképes 
állapotban terjesztő, vagy éppen avval 
kolduló sorstársaik rombolják a terjesztőkről 
alkotott általános képet, és így az ő 
üzletüket is rontják. 

 
A havonta megrendezésre kerülő Kiemelt 
Terjesztői Klubok, a nagyobb szabású, 
többnapos közös utazások, valamint a kie-
melt figyelem meghozta gyümölcsét. A 
szerkesztőség kezdeményezésére induló 
klubfoglalkozásokat a kezdetben kevés 

figyelem kísérte, a megjelenés nem volt 
kötelező, az első néhány alkalmon csak a 
klubtagok negyede vett részt. A résztvevők 
továbbvitt élményanyaga azonban újabb 
érdeklődőket vonzott. A szervezők meg-
próbálták a klubfoglalkozások egy részét 
külső helyszínekre vinni, közös 
tevékenységek széles tárházával adni 

lehetőséget, hogy a csoporttagok több 
szerepben, alaposabban megismerhessék 
egymást. A szerkesztőségben minden 
gyűlés alapja a közös főzés, témát 
szolgáltatnak az újság életében zajló ügyek 
átbeszélése, a születés és névnapok, 
valamint a sátoros ünnepek. E mellett a 
csoport tagjaival a kiadó nappali melegedője 
és a többi terjesztő felé is gesztusértékkel 
bíró feladatokat végeztek el (pl. 
padlástakarítás, ruhaadományok 
válogatása, használható állapotba tétele, 
húsvéti, karácsonyi előkészületek,…), hogy 
elfogadottságukat, presztízsüket erősítsék, 

és a résztvevők önbecsülését javítsák. Több lehetőséget nyújtanak a külső helyszínek, a 
kiemelt terjesztői kirándulások, ahol bringóhintózás, állatkert-, múzeum- vagy épp 
temetőlátogatások alkalmával kerülhetnek közelebb egymáshoz, nőhet a csoportkohézió. 
A legjelentősebb eseményeket azonban két bécsi és egy tengerparti kirándulás 
jelentette,21 a résztvevők több mint fele még sohasem járt az ország határain túl, a 
kirándulásokon történtek pedig még évek múltán is beszédtémát képeztek a 
szerkesztőségben. A tény, hogy a csoport kezdetben elszigetelt, legfeljebb egy-egy 
kapcsolati szálat fenntartó, esetenként egymással rossz viszonyt ápoló tagjai bő egy év 

elteltével, egyre élénkebben érdeklődtek egymás után, egyre több üzenetet küldtek 
egymásnak, új barátságok születtek, sőt néhány új párkapcsolat is, az elvégzett munka 
eredményességére utal. Megjelent a kiemelt terjesztői identitás, egyre gyakrabban 
egymást „megvédve” próbálták egységüket kifejezni. A csoporttagok egy része a lap 
háttérműködése felé is nyitott volt, kifejezetten igényelte, hogy szerepet kapjon a lap 

                                                        
21  2005-ben és 2006-ban rövid, egynapos autós kirándulásokon tekintik meg Bécs nevezetességeit, 

2007 kora őszén pedig két éjszakás, három napos látogatást tesznek a horvátországi Zadarban.  

A kiválasztásnál előnyt élveznek, akiknél: 

- a legjobb terjesztési eredményeket 

regisztrálták  

- tapasztalataik alapján és a velük folytatott 

beszélgetések során – az egyéni 

esetkezeléshez elégséges mértékű - 
együttműködési készséget mutattak 

- a helyszíni ellenőrzés folyamán a 

terjesztési szabályzatba ütköző (azzal 

ellentétes) magatartást nem találtak. 

- munkavégzésük, személyiségük példa lehet 

a többi terjesztő számára 

Kiemelt Terjesztő: Az a már legalább három 

hónapja regisztrált terjesztő, aki az előbbiekben 

felvázolt feltételeknek megfelelt és a kiemelt 

terjesztői szerződés aláírásával megállapodást kötött 

a Fedél Nélkül szociális és mentálhigiénés 

munkatársával. Az eseményről kinevezési oklevél 
készül.  

A Kiemelt Terjesztőséggel járó előnyök: 

 egyéni esetkezelés biztosítása 

 a csak Kiemelt Terjesztőknek járó 

munkaruházat: bordó, fényvisszaverő 

sávval ellátott mellény biztosítása 

 az optimális terjesztéshez használatos 

munkaeszközök (pl. a lap példányait védő 

fólia,…) biztosítása  (többi terjesztőnknek 

ezt önerőből kell előteremtenie), 

 A beérkező adományokból elsődlegesen ők 
részesülnek 

 A Fedél Nélkül és más szervezetek közös 

akcióiba elsődlegesen ők kerülnek bevo-

násra 

 Az újsággal kapcsolatos terveket elsődle-

gesen velük beszélik meg 

 A laphoz kötődő szolgáltatásokon túl a 

Menhely Alapítvány egyéb szolgáltatásai-

hoz is egyszerűbben, zömében soron kívül 

juthatnak hozzá 
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működtetésében, ami egyezett a szerkesztőség eredeti elképzeléseivel: egyre növekvő 
mértékben támaszkodni a lap napi ügyeibe bevont szerzők és terjesztők munkájára.  

 
A végrehajtási szakasz befejezéséig (2007.12.31.) összesen 29 fő kinevezése történt 
meg, de csak 24-en tartották meg a jogot a kiemelt státuszhoz.  Képességeinek 

megfelelően mindegyikük részt vett a teljes terjesztői közösségért végzett feladatokban, 
pl. a regisztrált terjesztők részére fenntartott belső ruharaktár feltöltésében és 
fenntartásában, a regisztrált terjesztők karácsonyi vacsorának összeállításában, az 
alapító síremlékének helyreállításában,... A Kiemelt Terjesztők egy része azonban ennél 
többet akart, s mindegyiküknek találtak is olyan feladatot, melynek végzése hasznos 
volt, melyet a terjesztő magáénak érzett, s amit képes volt eredményesen elvégezni. Az 
EQUAL-projekt zárására hatan vállaltak és kaptak valamilyen feladatot a 
szerkesztőségben, – ahogy alább látni fogjuk – négyen a terjesztők munkájának 
ellenőrzésében, ketten a szerkesztőség délelőtti ügyeletadásába segítettek be, egy-egy 
terjesztő pedig a laphoz kötődő néhány szolgáltatás szervezésében, illetve a lap 
weboldalának frissítésében segített.  

 
A 2008. évi alapjárat-beállítás 
2007. 12. 31-én véget ért EQUAL program,  a szerkesztőség hét kollégát veszített el, 

összesen heti 220 munkaórát. Már a projekt futása során is, de főként az utolsó évben 
igyekeztek a lap működését úgy beállítani, hogy a megmaradó két részmunkaidős 
koordinátor képes legyen azt biztosítani, illetve maradjon megfelelő energia új 
kezdeményezések, új szolgltatások indítására is. A 2008. év első Terjesztői Gyűlésén két 
fontos döntés született. Egyrészről a gyűlés elfogadta az előző év során ugyane fórum 
által pontról pontra végigbeszélt Terjesztői Szabályzat új változatát, ami azóta is 
hatályos. Másrészt a lap bővítése mellett döntöttek, akár az ár emelkédésével is.  2008 
márciusában a Fedél Nélkül színes borítót kapott és 12 oldalasra bővült, a terjesztők 

pedig a hét éven át megszokott 15 forintos példányonkénti ár helyett azóta 30 forintért 
szerezhetik be a lapot.  

 
Folytatódott a terjesztői igazolványok előző év végén megkezdett cseréje, a BRFK 
Közlekedésrendészeti főosztályával kötött (szóbeli) megállapodás értelmében új 
formátumú, színes, laminált igazolványokat kapott minden regisztrált vagy kiemelt 
terjesztő, aki részt vett a BRFK munkatársainak közlekedésvédelmi oktatásán, a 
részvétel minden terjesztőnek kötelező, az új formátumú kitűző átadásának előfeltétele. 

 
A finanszírozás elvesztése okán megkurtult humán erőforrásokat pedig a  kiemelt 
terjesztők és önkéntesek bevonásával pótolták. A közösségi munkára nyitott terjesztők 
közül ketten részt vállaltak a szerkesztőségi ügyeletadásban, ők pótolták terjesztőtársaik 
elveszett, vagy lejárt igazolványait, regisztrálták az őket érintő változásokat, 
problémákat, ügyeleti napjukon ők biztosították az iroda belső rendjét. Az év elején  

megszűnt státuszok az utcai munka erdményein hagyták a legnagyobb nyomot, a kieső 
munkaórák csökkentésére négy terjesztő kapott jogot terjesztőtársai munkavégzésének 
ellenőrzésére,  „helyszíni ellenőr” igazolvánnyal,  pontosan ugyanolyan felhatalmazással, 
mint a lap koordinátorainak van, vagyis szükség esetén akár a terjesztői igazolvány 
azonnali bevonására is joguk van. A lapot bemutató 2004-ben indult, kissé elavult  
weboldal átalakításában, a rajta található archívumok frissítésében egy terjesztő (és 
négy önkéntes) vállalt feladatot.  

 

A Kiemelt Terjesztői Csoport működése látszólag nem változott, kivéve a tagfelvétel 
rendjét. 2008 elejétől a mintacsoport zárt klubként működött, új tagot csak a régiek 
támogatásával vettek fel, megkövetelték egymástól a klub életében való rendszeres 
részvételt, bár a klubfoglalkozások szervezésére önálló nem, továbbra is csak a 
koordinátorok segítségével voltak képesek. A kiemelt terjesztők egyéni esetkezelését a 
két koordinátor vállalta fel, ugyan kisebb óraszámban, de a kitűnő kapcsolat miatt jó 
hatékonysággal.   
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Az alkotói hálózat működésében pedig annak tagjaitól (és önkéntesektől) kértek és 
kaptak segítséget. Az EQUAL program után megszűnt a három melléklet-készítő 
státusza, ugyan az öt foglalkoztatott melléklet-készítőből négyen kapcsolatban maradtak 
a lappal, jelenlétük már csak esetleges volt, távolmaradásuk miatt a „VAGYUNK” 
Egyesület tagjai is ritkábban látogattak a szerkesztőségbe. A maguk után hagyott légüres 

teret (és két munkaállomást) meglepően gyorsan a lap három kiemelt terjesztője vette 
át. Balog Gyula már otthonosan mozgott a hátsó irodákban, 2005-től állandó rovata van 
a lapban, Csurika a lap egyik legrégebbi terjesztője, a kiemelt terjesztők vezéralakja volt, 
a legnépszerűbb terjesztő, szintén publikált már a lapban, valamint Droid, aki ekkor alig 
fél éve foglalkozott a lap terjesztésével, teljesítménye, megjelenése hamar felkeltette a 
szerkesztőség munkatársainak figyelmét, informatikus végzettsége pedig valóságos kincs 
volt számukra, hamarosan a lap szerzői közé is csatlakozott. Utóbbi kettő 
önkéntesszerződéssel a szerkesztőségi ügyeletadásban is részt vállalt, az új trió tagjai 
csakhamar belakták a szerkesztőséget, újra megindult a pezsgés.  

 
A lap működését biztosító alkalmazottak szakmai frissességét a heti munkaértekezleten 
túl esetmegbeszélő csoport, és szupervízió segítette, fejlődésüket pedig nemzetközi 
tapasztalatcsere. Pályázati támogatások segítségével a lap koordinátorai közvetlen 
tapasztalatokat szerezhettek olyan utcalapok működéséről, mint a londoni Big Issue, a 

berlini Strassenfeger, a bécsi Augustin, a bolognai Piazza Grande, a pozsonyi Nota Bene, 
a szlovéniai Kralji Ulice vagy a dán Hus Forbi.  

 
A lap 2008 végén eredményes évet zárt, a lejárt pályázati támogatások okozta személyi 
és anyagi veszteségek ellenére nem kellett szolgáltatást megszüntetni. Ugyan csökkent a 
helyszíni ellenőrzések száma, de a terjesztők szerepvállalásával tovább nőtt a bizalom a 
szerkesztőség felé, s vele az egyes terjesztőkről kapott információk száma és pontossága 
is. Ugyan megszűnt az állandó EQUAL-melléklet, négy oldallal rövidült a lap felülete, de 

csak két hónapra, hiszen az új színes borító pótolta az elveszített négy oldalt, 
megjelenésben pedig kifejezett előrelépést jelentett. Az alapjárat beállítása sikeres volt, 
újra volt növekedésre alkalmas közeg. 

 
Új kezdeményezések a hajléktalan embert sújtó diszkrimináció csökkentéséért 
A Fedél Nélkül – fent leírt – alapműködése e tanulmány születéséig nem változott, azóta 
– ahogy alább számba is vesszük – számos új kezdeményezés, szolgáltatás indult. 2008 
és 2010 vége közt több pályázati forrás és magánadományok segítségével újra képesek 
szerzőket foglalkoztatni interjúk készítésére. 2008-ban az EQUAL-program kasszájában 
maradt eurók   terhére 8 tapasztalt szerző (köztük az ex-melléklet-készítőkkel) összesen 
harminc tematikus riportot készített, 15 az országban megvalósult EQUAL projektekről 
szólt, 15 pedig címoldalon beharangozott életútinterjú, melyeket a kiemelt terjesztőkkel 
és a „VAGYUNK” Egyesület tagjaival készítettek,  azaz a lap szerzőinek egy részével, 
lehetőséget biztosítva személyesebb bemutatkozásra, hogy az olvasók mélyebb, 

pontosabb képet kaphassanak róluk. A 2009-ben az NCA támogatásával indult Sztárokkal 
beszélgetünk22 c. programban 23 közismert művészt, sportolót, közéleti szereplőt 
kerestek fel a lap szerzői egy-egy interjúért. Utóbbi program két okból is fontos volt, a 
szerzők szempontjából az újabb munkalehetőség és a találkozás a rajongott sztárral 
egyaránt erős motiváció, pozitív töltetet hordoz, míg a sokszor a legmagasabb társadalmi 
közegben mozgó interjúalany személyes példát lát hajléktalan emberből, esélyt kap, 
hogy megérintődjön.  A programot a 2010 tavaszán véget érő támogatási időszak után 
önerőből (azaz lakossági adományokból finanszírozva) folytatták, 2011 márciusában már 

a 40. sztárinterjú jelent meg.  
 
A Barrus Kiadó gondozásában megjelent a lap alkotóinak második antológiája, 

Alkonyattól pirkadatig címmel, ezúttal is Háy János szerkesztésében. Bár az új kötet 

                                                        
22  NCA-CIV-09-B kódú kiírása nyomtatott és elektronikus sajtótermék létrehozásának és fejlesztésének, 

valamint civil szervezetek interneten való megjelenésének támogatására. A program futása során olyan 

hírességek kerülte a Fedél Nélkül címoldalára mint (többek közt) Hobo, Koltai Róbert, Halász Judit, Gáspár 

Sándor, Szávay Ágnes, Csernus Imre, Benkő László, … 



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
16 

megjelenése az Alkonyzóna visszhangjához képest kisebb sajtónyilvánosságot kapott, a 
benne megjelenő alkotók így is tucatnyi lehetőséget kaptak személyes bemutakozásra.   

 
2008-ban tevékenyen részt vettek a „Hajléktalan Önarckép”23 projekt megvalósításában, 
melynek célja, hogy újszerű módon segítse a hajléktalan emberek társadalmi 

befogadását és integrációját, valamint, hogy a BMSZKI és a Menhely Alapítvány 
munkájára felhívja a figyelmet. A társadalmi köztudat formálásának újszerű, Angliában 
kifejlesztett és sikerrel alkalmazott, hazai körülmények között a Menedék Migránsokat 
Segítő Egyesület által adaptált módját választották,24 melynek keretében nem a 
hagyományos módon, a többségi társadalom szemszögéből mutatták be a diszkriminált 
csoport tagjait, hanem számukra biztosítottak lehetőséget a hiteles és reális 
bemutatkozásra, saját maguk és értékeik felmutatására. A különböző művészi 
eszközökkel létrehozott önarcképeket, üzeneteket különböző médiákban bemutatva 
(metró-plakát, freecard, honlap stb.) segítik az otthontalanná vált emberek előítélet-
mentes bemutatkozását.  

 
2009 nyarán újabb úttörő kezdeményezés, az Egyesül Államokból érkező Picture the 
Homeless! mozgalom mintájára szerveződő A Város Mindenkié Csoport25 születésénél 
segédkeztek, helyszínt és érdeklődő hajléktalan embereket biztosítva a mozgalom 

amerikai aktivistái által vezetett képzésnek. Az új – jogi személyiség nélkül létező – 
érdekvédelmi mozgalom első másfél évében sokat köszönhetett a lap szerkesztőségi 
munkáiba bevont három szerző-terjesztő aktivitásának, akik már az alapítás óta a 
csoport vezéralakjai.   

 
A Norvég Alap támogatásával 2009 októberében indult Első kézből a hajléktalanságról26 
c. program keretében általános és középiskolákban, valamint felsőoktatási 
intézményekben vezettek beszélgetéseket a hajléktalanságról, egy otthontalan ember és 

egy szociális munkás részvételével. Az előadásokon a hajléktalan ember elmesélte 
életútját, hogyan lett hajléktalan, hogyan éli meg, milyen kiutat lát ebből az állapotból, a 
szociális munkás pedig inkább szakmai jellegű, általánosabb információkat adott a 
hajléktalanságról és a hajléktalanok helyzetéről. A program alapötlete az egykori 
melléklet-készítő, a program kezdetekor még átmeneti szálláson élő Balog Gyulától 
származott, akit részmunkaidőben az iskolai előadások szervezésére is felkértek. A 
program fő célja, hogy csökkentsék a hajléktalan embereket érő diszkriminációt.  

 
A program teljes futamideje alatt 12 iskolában 35 előadást tartottak, közel 1000 diákot 
elérve. A visszajelzések alapján alig volt olyan fiatal, akit érintetlenül hagyott a téma, a 
legtöbben mélységes döbbenettel fogadták a hajléktalan emberek élettörténeteit és 
sokan átértékelték magukban a hajléktalanságról alkotott addigi véleményüket. A 
program finanszírozása 2010 májusában zárult, utána igaz szerényebb körülmények 
közt, és finanszírozás nélkül, de folytatják a programot, 2011 márciusában már túl voltak 

az 50. előadáson.27 
 

A kifelé nyújtott szolgáltatások nagy száma sem járt együtt a súlypontok eltolódásával, a 
szerkesztőség fő erejében továbbra is befelé dolgozik, a működés alapvetően a terjesztői 
és a szerzői hálózat fenntartására, karbantartására irányult.  Külön figyelmet fordítottak 
a terjesztők és szerzők munkájának elismerésére. 2006-tól minden regisztrált terjesztő 
leadhatta szavazatát az Év Terjesztőjére, illetve 2008 óta minden év elején  

                                                        
23  A szintén az EQUAL-programban megvalósuló kezdeményezésben résztvevő szervezetek: Menhely 

Alapítvány - Fedél Nélkül, BMSZKI, Menedék Egyesület.  
 A késztermékekért ld. http://www.fedelnelkul.hu/news.php#fragment-4 
24  ld. http://www.menedek.hu/projektek/onarckep 
25  A csakhamar dinamikus fejlődésnek indult Város Mindenkié Csoportról ld. a 86-91.o. 
26  A programot a Van Esély Alapítvánnyal közösen szervezik, az EGT és Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus és a Fővárosi Szociális Közalapítvány anyagi támogatásával. ld. 

http://www.fedelnelkul.hu/viewpage.php?page_id=516 
27  Az iskolai program szervezői, megvalósítói 2010-ben majd minden esetben egyaránt tartoznak a Fedél 

Nélkülhöz és a Város Mindenkié Csoporthoz. 
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megjutalmazták a legjobb terjesztői teljesítményt mutató Év Dolgozóját. 2006 és 2010 
közt az Összefogás Közalapítvány támogatásával 19 terjesztő részére, összesen majd 
300 havi szolgálati időt vásároltak különmegállapodással a Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóságtól. A 2004 óta folyamatosan futó művészeti pályázatra érkezett alkotások 
legjobbjait, a havi erdményhirdetéseken díjazottakat év végén szakértő zsűri vizsgálta, 

bírálta újra, s adta ki vers, próza és grafika kategóriákban az Év Alkotása díjakat. 2009 
végétől pedig az Összefogás Közalapítvány támogatásával két tucatnyi, a hajléktalan-
ellátásból kiköltöző terjesztő és szerző részére biztosítottak beilleszkedési támogatást 
lakhatási költségeik csökkentésére.  

 
Bár 2010-ben már csak 309 regisztrált terjesztő hosszabbította meg engedélyét, a lap 
mégis országos ismertségre tett szert, az ország 14 városában 18 terjesztő dolgozott, és 
teljesítményük önmagáért beszél, 2010 végén a Fedél Nélkül példányainak majd 
negyedét ők adták el28.  A fővároson kívüli megjelenés tehát bevált, a terjesztői 
visszajelzések szerint a vidéki városokban sokkal nagyobb arányban kérik el a lap 
példányait a terjesztőktől, mint a fővárosban, a szerkesztőségbe eljutó, a lappal 
kapcsolatos visszajelzések, levelek majdnem fele érkezett a fővároson kívülről, sőt a lap 
Művészeti Pályázatához is hettvennél több vidéki szerző csatlakozott29. Úgy tűnik az új 
közeg befogadóbb, érdeklődőbb, aktívabb attitűddel viseltetik a lappal és terjesztőivel, 

érdemes növelni a vidéki terjesztők számát.  
 
A lap finanszírozása 
A Fedél Nélkül szolgáltatásainak finanszírozása meglehetősen összetett képet mutat.  A 
lap hátterét a kiadó biztosította saját erejéből, a szerkesztőség szervezeten belüli 
költségvetése a két koordinátor bérét, járulékait, a bérjellegű juttatásokat és némi dologi 
kiadásokat (irodaszer, posta- és telefonköltségek) fedezett, összességében sem érte el 
az évi 5.000.000 forintot.  

 
A szerkesztőség ügyfélforgalma a szervezet Kürt utcai nappali melegedőjében zajlott, a 
melegedő költségvetésének terhére, tehát a szerkesztőség működésével kapcsolatos 
rezsiköltségek, mint víz, villany, internet, fénymásoló,… költségeit a melegedő fizette 
meg. 
 
A lap megjelenésének költségeit, tehát a nyomdaszolgáltatást – ahogy már utaltunk rá – 
közvetlenül a terjesztők fizették meg a nyomdának a szerkesztőségben történő 
lapvásárlásokkal, a remittendát és a nyomtatás többletköltségeit a nyomda adományba 
adta a kiadónak, éves szinten tízmillió forintnyi értékben.  
 
A lap tartalmának alapját biztosító művészeti pályázatot alapvetően a Fedél Nélkül 
számlaszámára érkező pénzadományokból finanszírozták, kivéve évente két alkalommal, 
amikor az együttműködő BMSZKI fizette meg a havi pénzdíjakat, tehát a lap évente 10 

hónap nyerteseinek és az év legjobb alkotásaiért kifizetett pénzdíjakat kell biztosítsa, ami 
évi mintegy 420.000 forint. 
 
A lapnál működő egyéb szolgáltatások zömében pályázati támogatásból valósultak meg, 
a támogatási időszakot követően pedig a napi feladatok bővülésével, önkéntesek, 
hajléktalan emberek bevonásával, többletforrások nélkül. 2010-ben két koordinátor, hat 
bevont terjesztő/szerző és tucatnyi önkéntes végezte a napi feladatokat, rajtuk kívül 
további 15 hajléktalan ember és 20 önkéntes vállalt feladatokat rendszertelenül.   

 
Eredmények, hatások 
A lap bő másfél évtizedes működése során legkevesebb 1800 hajléktalan lapterjesztőnek 
nyújtott hosszabb-rövidebb ideig munkát, összesen 300 hónappal bővült szolgálati 

                                                        
28  A bevont települések: Békéscsaba, Gyula, Szeged, Hódmezővásárhely, Debrecen, Eger, Heves, 

Gödöllő, Vác, Székesfehérvár, Veszprém, Mór, Győr, Sopron 
29  A művészeti pályázatra 2011 januárjának végéig az ország 16 megyéjéből, 252 különböző szerzőtől 

összesen 5134 alkotás jutott el. 



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
18 

idejük. A megjelent 430 lapszámban 300-nál több hajléktalan alkotó részére 5000-nél 
több alkalommal biztosítanak lehetőséget az önkifejezésre. A szerzők és terjesztők 
részére 2004 és 2011 márciusa közt összesen 22.226.230 Ft bért, pénzdíjat és egyéb 
juttatást fizettek ki, amivel jelentősen hozzájárultak ügyfeleik anyagi helyzetének 
stabilitásához. 

 
A Fedél Nélkül terjesztői hálózata 2011 elején a 2004-hez képest csupán fele létszámmal 
működik, ami a lap példányszámának 30%-os csökkenésével járt együtt, de a 
terjesztőkről érkező visszajelzések és helyszíni ellenőrzések egyaránt a terjesztés 
minőségi javulását mutatják. A lappal kapcsolatot ápoló szerzők száma viszont a 
százszorosára emelkedett, a 2004-es 2-3 főhöz képest ma több mint 300 szerző küld 
megjelenésre szánt alkotásokat. 

 
A lap munkatársainak sikerült olyan közeget teremteniük, ami biztosíthatja mind a 
terjesztők, mind a szerzők motivációinak erősítését, a terjesztők jól látják, hogy társaik 
milyen teljesítményt nyújtanak, hogy milyen plusz feladatokat végeznek értük, ami saját 
képességeik, készségeik újraértékelésére sarkallja őket. A kialakult bizalom hatékonyabb 
felhasználását további esetkezelésre fordítható munkaórákkal, azaz humán erőforrás 
bővítésével lehetne segíteni, hiszen a változás iránti vágyat fenn kell tartani, ki kell 

aknázni. 2011 elején a lap két koordinátora mintegy háromtucatnyi szerző/terjesztő 
részére biztosít esetkezelő szociális munkát, és ugyanennyien biztosan hozzájuk 
fordulnak először, ha problémájuk van akár a lappal kapcsolatos, akár egyéb jellegű.  

 
A hajléktalan emberek alkalmazása, bevonása a szerkesztőségnek helyet adó melegedő 
napi működésében is nyomokat hagyott, a hajléktalan emberek munkatársként való 
megjelenése mindkét fél számára sok tanulsággal járt, és nem volt konfliktusoktól 
mentes. A lapnál szerzett tapasztalatok azonban sokat segítenek az alapítvány 

hajléktalanok foglalkoztatására irányuló kezdeményezéseiben. A 2008-ban nyílt új 
csomagmegőrzőben már a nyitás óta legkevesebb két hajléktalan ember dolgozik 
egyidőben.  

 
A napi működésbe vont hajléktalan emberek – két kivétellel – jobb körülmények közé 
kerültek a szerkesztőséggel való együttműködés során. Az EQUAL melléklet 
szerkesztésébe bevont 5 szerző és az azóta bevont újabb 5 szerző/terjesztő közül 2011 
elején 8 fő a hajléktalan-ellátáson kívül rendelkezik szálláshellyel, egyetlen személy, egy 
húsz éve közterületen élő terjesztő nem lépett előre a lakhatását illetően, illetve egy – a 
szerkesztőséggel szakító - szerző elveszítette saját lakhatását. 10 bevont hajléktalan 
közül 9 gazdálkodhatott rendszeres jövedelemmel, közülük öten munkajövedelemmel. A 
kiemelt terjesztők közül legkevesebb 10 fő került önálló lakhatásba, felük a terjesztéssel 
is felhagyott a jobb munkalehetőség miatt, további 11 fő részére pedig 2011 elején is 
lakhatási támogatást biztosítottak albérletük megőrzéséhez.  

 
A Fedél Nélkül terjesztői hálózatának munkaképes korú tagjai zömében ma is 
halmozottan hátrányos helyzetből indulhatnának a nyílt munkaerőpiacon, azonban 
személyre szabott munkával, készségeik folyamatos fejlesztésével, jó példák 
felmutatásával mindannyian előrébb léphetnek, egy részük pedig képes lehet kitörni a 
hajléktalanságból is. Jól látható, a lap terjesztői, szerzői készek volnának a jelenleginél 
szorosabb együttműködésre, de a kiadó által biztosított, rendelkezésre álló munkaerő 
túlterhelt, nem képes már több szabad kapacitást teremteni. 

 
A Fedél Nélkül működésének alapvető célja továbbra is olyan olvasható, közérdeklődésre 
számot tartó lap életre keltése, mely – egyedi jellegzetességeinek megőrzése mellett is – 
kívül-belül méltó társa lehet a Nyugat-Európában már sok helyütt létező, népszerű 
utcalapoknak. A tervek megvalósításában sokat segíthetne, ha megállapodásra jutnának 
az önkormányzatokkal regisztrált terjesztőik közterület-foglalásáról, valamint ha 
előrelépés történne a lap hirdetési felületeinek értékesítésében, vagyis új bevételi forrás 
jelenhetne meg.  
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Origóc Nyitott Pince 

és ami mögötte van30 

 
„Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: 

alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”. 
(Weöres Sándor) Látjuk a mindenkiben meglévő 

létrát, akkor is, ha egy teljesen félrecsúszott 
reménytelennek tűnő esettel állunk szemben. 

Hisszük, hogy segítünk az elesettnek, hogy ő is 
higgyen benne, hiszen csak így változtathat a 

helyzetén. Néha - a biztonság kedvéért - odaállunk 
tartani a létrát, amíg a kliens mászik rajta, vagy 
pótolni igyekszünk a hiányzó létrafokok egy-két 

darabját.31 
 
A főváros legnagyobb hajléktalan-ellátó szervezete, Budapesti Módszertani Szociális 
Központ és Intézményei (BMSZKI)32 2007. októberében önerőből, Dózsa Gy. úti Nappali 

Centrumának egyik egységeként nyitotta meg az egykori Népszálló épületének 
pincéjében az Origóc Nappali Melegedőt. Olyan helyet álmodtak meg, ahol a vendégek a 
városban másutt elérhető és megszokott melegedős szolgáltatásokon túl valami újat 
kaphatnak. A melegedő létrejöttének alapcélja, utcán és éjjeli menedékhelyen élő 
emberek aktivitásának növelése, kizökkentése a napi rutinból. 

 
Az Origóc egyenes ági leszármazottja a Nyugati pályaudvar oldalában 2005-2007 közt 
működött feltétel nélküli befogadónak, a Nyugati Csomópontnak,33 annak zárására 
válaszul született, a Nyugati Csomópont stábját és ügyfélkörét egyaránt próbálta 
megtartani, ami részben sikerült is. A folyamatosság ma is létezik a személyzet, a 
vendégek, és az alkalmazott szemléletmód oldaláról egyaránt. 

 
A Dózsa György úti intézménykomplexum pincéjét addig jórészt külsős, civil szervezetek 
használták összejöveteleikre, ahogy azt ma is hirdeti a bejárat felett olvasható „Civil 

Pince” felirat. Az épületrész átalakítását már az azt majd működtető háromfős új stáb 
bevonásával tervezték, költségeit az anyaintézmény vállalta magára. A rendelkezésre 
álló nem túl nagy térben egy-egy személyzeti irodát, mosókonyhát, női-férfi 
vizesblokkokat és egy konyhát alakítottak ki, a fennmaradó rész az ügyféltérként 
szolgált. A nyitáskor megfogalmazott cél alig változott: „Célunk (…) továbbra is olyan 
szolgáltatásokat nyújtani, melyek segítségével nem az ellátórendszerre hospitalizáljuk az 
ügyfeleinket, hanem igyekszünk elérni személyre szabott szociális munkával, különböző 
közösségi programok szervezésével azt, hogy ügyfeleink ki-ki a maga tempójában képes 

legyen önálló gondolkodással döntéseket hozni élete alakulásáról”.34 Tehát türelemmel, 
odafigyeléssel, jovialitással elnyerni ügyfeleik bizalmát, majd esetkezeléssel elmélyíteni 
azt. 

 

                                                        
30  A szöveg születéséhez nyújtott segítségéért ezúton szeretnék köszönetet mondani Szabó Veronikának, 

aki a személyzet egyetlen, a kezdetektől jelen lévő tagja.  
31  Origóc – Beszámoló 2009 mottója 
32  Az 1993-ban alapított Fővárosi Szociális Központ és Intézményei feladatait 1996-ban átvevő Budapesti 
Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Közép-Európa hajléktalan-ellátásának legnagyobb 

szervezete, a fővárosban tucatnyi telephelyen, 1500-nál több férőhelyet működtet, nappali centrumokat, utcai 
szolgálatokat, és számos egyéb szolgáltatást működtet. Fenntartója a Fővárosi Önkormányzat. 
33  a BMSZKI 2005. február 10-én nyitotta meg Nyugati 1. sz. Csomópont Nappali Melegedő és Éjjeli 
Menedékhely elnevezésű ideiglenes telephelyét. Elsődleges cél a pályaudvar környékén élő hajléktalan emberek 

ellátáshoz juttatása, becsalogatása az aluljáróból. Az intézmény 2007 őszén zárta kapuit. ld. 

http://www.bmszki.hu/intezmenyek/nappali/CSOMOPONT 
34  Origóc – Beszámoló 2009 
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A „gyakorlatiasabb” problémák megoldására ekkor már rendelkezésre álltak a Nappali 
Centrum további egységei. A Felvételi Előkészítő Team, a lakhatási problémák 
megoldására; az Állásközvetítő Iroda, munkahelykeresés és képzés segítésére, és a 
Szociális Információs Központ, szociális ellátások, jogosultságok érvényesítéséhez és 
referensi hálózata révén seregnyi egyéb ügyhöz. A Nappali Centrum tehát példaértékűen 

komplex csomagot kínált ügyfeleinek. 
 

A fenti közegbe helyezett melegedőnek az új szolgáltatások kialakításkor meg kellett 
felelnie a nappali melegedőknek szóló jogszabályi elvárásoknak és saját megfogalmazott 
szakmai céljaiknak egyaránt, mindezt meglehetősen szűkre szabott térben. A stáb a 
kettős funkció időbeli szétválasztása mellett döntött, délelőttönként klasszikus nappali 
melegedős szolgáltatásokat nyújtottak (fürdés, mosás, ételmelegítés, …), míg délután 
csoportfoglalkozásokat. E dolgozat főként a délutánokról szól, de fontos látni, a délelőttök 
sem melegedéssel teltek. A személyzet jelenléte folyamatos volt az ügyféltérben, rendre 
közös beszélgetéseket indukáltak, logikai játékokkal, viccekkel, rejtvényekkel késztették 
gondolkodásra, aktivitásra őket, a félrehúzódókat megszólították, igyekeztek bevonni 
őket a közösségi életbe. A beszélgetések, a törődés, az apró gesztusok bizalmat szültek, 
az ügyfelek bátran fordultak problémáikkal a 
személyzethez, az esetkezelés megfelelő táptalajt 

kapott. Ezen túl olyan, a komfortérzetet erősítő 
szolgáltatásokra jegyeztethették elő magukat a 
vendégek, mint hajvágás, vagy pedikűr-
manikűr.35 Rendhagyó, de közösségépítő volt az 
indulás is, hiszen a melegedő nyitását követő 
héten ügyfelek és munkatársak együtt dolgoztak 
a melegedőhöz tartozó kis kert építésén, 
virágosításán – az udvar karbantartását ma is 

közösen végzik. 
 

Készségfejlesztő csoportfoglalkozások  
A délutáni foglalkozásokkal a betérő vendégek 
számára vonzó alternatívákat kellett kínálni, 
olyan programokat, melyben mindenki részt tud 
venni, nem kíván előképzettséget, különleges 
képességeket. A csoportokon részt vevő emberek 
előrejutását személyes odafigyeléssel, 
esetkezeléssel biztosították. „E délutáni 
foglalkozásokkal nem az volt a célunk, hogy 
idevonzzuk azokat, akiknek más teendőjük lenne, 
ügyeik intézésében kellene előrehaladniuk és 
ahelyett töltsék nálunk idejüket, hanem akik 

rendszeresen előfordulnak nálunk, és már nem 
gondolják úgy, hogy ők megfelelnének akár egy 
munkahelyen, helyt állnának a munkaerőpiacon, 
iskolában. Célunk önbizalmuk erősítése, énképük 
helyreállítása, szembesítés saját magukkal 
szemben”.36 
 
A mini stáb a csoportok kialakításakor tagjai 

képességeinek, kapcsolatainak számbavételén túl 
hasznosította a Nyugati Csomópont működésének 
tapasztalatait, illetve a visszatérő vendégek 
ötleteit is. A foglalkozások rögzített időpontban, 

                                                        
35  a hajvágást a stáb egyik tagja végzi, míg a pedikűr-manikűr szolgáltatást a Látlak Alapítvány 

biztosítja 
36  Jó gyakorlatok foglalkoztathatósági rehabilitációra a hajléktalan emberek körében: 3; a tanulmányért 

ld. http://foglakprojekt.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?did=68 

A csoportvezetők feladatai: 

 

- a foglalkozások módszeres 

megtervezése, megszervezése a legapróbb 

részletekig, lehetőleg előre meghatározott 

időtartamra (foglalkozások meghirdetése, 

terjesztése, hogy eljusson a célcsoporthoz) 

- a csoport irányítása folyamatában is, 

maga a foglalkozás alatt is 

- a csoporton belüli folyamatok figyelése 

- összehangolás a melegedő többi 
szolgáltatásával időben és helyiség 

kérdésében  

- a csoport koordinálása, a megfelelő 

irányba terelése 

- a csoport ideológiájának 

megfogalmazása 

- célok megfogalmazása, meghatározása 

- szakértelem híján kompetens szakember 

felkutatása, meghívása 

- a csoportbizalom megteremtése 

 - keretek meghatározása mind időben, 
mind anyagilag 

- résztvevők kezelése-hallgatag és 

beszédes emberek is 

- javaslatok, észrevételek fogadása, 

kezelése 

- ügyfelek bevonása, toborzása 

- eredmények mérése, visszajelzések 

figyelembe vétele 

- tapasztalatok megosztása 

- eszközök beszerzése, ezek anyagi 

hátterének felkutatása 

- a foglakozások lezárása 
- elégedettségi kérdőív szerkesztése 

- adminisztráció vezetése 

 



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
21 

rendszeresen kerültek megrendezésre, hogy a 
résztvevők számíthassanak, tervezhessenek rá, 
kicsit keretezze napjukat. A csoportok zömében 
nyitottak voltak, csak a képzés jellegű 
foglalkozások esetében zárt (pl. nyelvtanulás). 

Minden stábtag csoportvezető volt, tehát mindenki 
gazdája egy-két foglalkozásnak, helyzetüket nem 
könnyítette meg, hogy eszközbeszerzésre 
semennyi, vagy csak minimális mennyiségű pénz 
állt rendelkezésre. Kezdetben a hét négy szabad 
délutánjára terveztek programokat, induláskor ez 
három programot jelentett (népszerűségük 
sorrendjében): filmklub, kézműves foglalkozás és 
játékcsoport. A csoportok indulása intézményen 
belül (értsd a BMSZKI intézményei) is csupán 
hírként jelent meg, ügyfeleknek szóló szóróanyag, 
plakát nem készült, vendég mégis volt bőségesen.  
 
A visszajelzések pozitívak voltak, az ügyfelek 

érdeklődőek, a vártnál aktívabbak, de a résztvevők 
személye alkalomról alkalomra cserélődött. A 
programon passzív szemlélők is részt vehettek, 
őket szelíd bíztatással próbálták meg bevonni, 
többnyire sikeresen. „Nagyon aktív részvétellel 
indultak a foglalkozások, az ügyfelek részéről 
pozitív visszajelzéseket kaptunk. A csoportok 
beindításakor dilemmát okozott számunkra, hogy mi lesz azon emberekkel, akik nem 

vesznek részt a csoportokon. Olyan koncepcióval indultunk, hogy csak az tartózkodjon 
nálunk délután, aki közreműködik a foglalkozásokon. Zavarónak érezhetik a „kívülállókat” 
azok, akik éppen benne vannak egy beszélgetésben, játékban. Ez a stratégia megdőlni 
látszott, sok ügyfél érdeklődött, de sokan csak megfigyelőként vettek részt, amiről nem 
feltételül gondoltuk, hogy rossz lehet. A csoportban, mint az életben, ugyanúgy vannak, 
akik központban szeretnek lenni, és vannak, akik inkább hátrébb húzódnak, de attól 
ugyanolyan értékes résztvevők maradnak.”37 
 
Csakhamar újabb igények, ötletek születtek, újabb megvalósítók kerültek bevonásra, 
újabb foglalkozások indultak. Egy portugál gyakornoklány angol nyelvet kezdett tanítani, 
a nagy népszerűségnek örvendő csoportot később önkéntes, majd az egyik stábtag 
vezetésével folytatták. A kézműves foglalkozások tematikája egyre színesedett, úgy is, 
hogy a foglalkozások nyersanyagigényét a rendelkezésre álló szűk forrásokhoz voltak 
kénytelenek igazítani. A megvalósítók és a résztvevők közösen szerezték be, amire 

szükség volt a következő alkalmak során, tehát már a tervezés folyamata is közös. A 
nagyobb ünnepekre díszeket, használati tárgyakat készítettek, melyeket saját 
lakókörnyezetükben, vagy a melegedőben használtak fel, farsangra jelmezeket 
készítettek, varrtak, rajzoltak, festettek, batikoltak. Kiemelkedő programelem volt a 
tetrapack dobozok újrahasznosítása, ahol már nem csak saját használatra állítottak elő 
termékeket. A melegedő megrendelést kapott 100 tetrapack pénztárca gyártására. A 
szükséges alapanyag gyűjtése itt is minden félnek feladata volt, de a nagy mennyiség 
miatt további segítségre volt szükség, a melegedő munkatársai pedig bevonták a helyben 

működő átmeneti szálló lakóit is a gyűjtésbe. Néhány résztvevő fizetésre, szolgálati időre 
tett szert a foglalkozások alatt.  
 
Egy-egy stábtag kiválása, új tag érkezése befolyással volt a foglalkozásokra is. Egy új 
kolléga érkezése új készségek megjelenését jelentette, azaz új csoportok létrejöttéhez 
vezetett. A tematikus beszélgetések elnevezésű foglalkozás a délelőtti közös 

                                                        
37  Jó gyakorlatok hajléktalan emberek foglakoztathatóságának fejlesztésére: 10 

Tematikus beszélgetések Ágival: 

 

 Újévi fogadalmak.  Külső 

és belső értékek 

 Szenvedélyek, saját 

énkép, én határok 

 Személyészlelési lista 

 Szabályok szerepe 

 Szerepeinkről 

 Kirekesztettség 

 Látásmódunk 

 Kiválasztottság 

 Erő, érdekegyesítés 

 Agresszivitás 

 Énkép, önismeret 

 Feszültségmegoldás 

 Az ideális társadalomról 

 Jövő tervei 

 Apa- és anyaszerepekről 

 A nappali melegedőről 

benyomások, érzések, gondolatok 

 A finnországi 

hajléktalanok helyzete 

 Átmeneti szállós 

élmények 

 Az ünnepi készülődés 
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beszélgetésekből nőtte ki magát egy újonnan érkező kolléga kezdeményezésére. Az 
önismereti jellegű kiscsoportos beszélgetések során, előre eltervezve egy-egy témát 
jártak körül több szemszögből, lehetőséget teremtve a résztvevőknek rég elfojtott 
érzéseket, indulatokat felszínre hozni, hiszen könnyebben nyílunk meg olyan 
embereknek, akik már maguk is szembesültek hasonló problémával. Mindeközben apró 

gyakorlatokkal, tanácsokkal igyekeztek javítani a résztvevők kommunikációján.  
 

A kézműves csoportból új kezdeményezés nőtte ki magát, egy önkéntes, valamint a 
Fedél Nélkül utcalap segítségével művészeti csoport alakult, mini alkotói műhely, ahol a 
művészi önkifejezés eszközeivel ismerkedhettek a résztvevők. A műhely késztermékeinek 
egy része zsűri elé is került, a legjobbak elismerő oklevelet, pénzdíjat kaptak, az 
alkotások pedig megjelentek a Fedél Nélkül oldalain.  

 
Időről időre versenyeket, vetélkedőket szerveztek ügyfeleiknek. A Lát-lak Alapítvánnyal 
közösen szervezett fotópályázat során 60 eldobható fényképezőgépet adtak ki 
hajléktalan embereknek, hogy fényképezzék környezetüket, a legjobb alkotásokat 2010 
nyarán a Gödör Klub előtt állították ki. Mindig népszerű a ping-pong, a csocsó, vagy a 
rejtvényfejtő verseny.  

 

Pályázati források és támogatók bevonásával külső helyszínekre is szerveztek 
programokat, természetjárás, bográcsozás, hajókirándulás, medvefarm-látogatás 
szerepelt a kínálatban, maradandó élményeket szerezhetek a célcsoport és a személyzet 
tagjai egyaránt.   

 
Önkéntesek, támogatók, partnerek az Origócban 
A délutáni foglalkozások humán-, nyersanyag- és eszközigénye meghaladta az 
anyaintézmény lehetőségeit, szükségszerű volt külső források, támogatók bevonása a 

napi működés biztosításához.  
 
Fent említettük már, hogy az angol nyelv oktatása, vagy a művészeti csoport 
rendszeresen önkéntesek bevonásával zajlott, időről időre a kézműves foglalkozásokon is 
szükség volt vendégre, és a stáb tervei szerint a jövőben is igyekeznek új önkéntesekkel 
új foglalkozásokat indítani.  

 
A melegedő működéséhez néhány pályázati támogatás is segítséget nyújtott. A 2007 évi 
nyitáskor a melegedőhöz tartozó udvar zöldítése a Lélegzet Alapítvány milliós 
támogatásából valósulhatott meg, az udvar azóta is a közösségi munka egyik helyszíne. 
A külső helyszínekre vitt foglalkozások finanszírozására pedig évek óta az Összefogás 
Közalapítvány ad szerény támogatást. Nagyobb pályázati kiíráson még nem indultak. 

 
A melegedő bizonyos extra szolgáltatásai, valamint néhány költségesebb délutáni 

program, vagy külső helyszín csak támogatók bevonásával működhet. A stáb egyik 
tagjához kötődő Lát-lak Alapítvány mára a legstabilabb partnernek tekinthető, részben 
nekik köszönhető a már tárgyalt délelőtti pedikűr-manikűr szolgáltatás, a dunai 
hajókirándulás, a fotópályázat.  

 
2010-ben a melegedő szervezésében a Zsidró fodrászat 100 hajléktalan embernek nyírt 
frizurát, a kezdeményezés értékét növelte, hogy a bevont hajléktalanok közül néhányat 
időről időre hajmodellként alkalmaztak. 

 
Finanszírozás 
A melegedő kialakításának, fenntartásának költségeit, a három főállású szociális munkás 
bérét, az eszközök karbantartását az anyaintézmény viselte. A 2011 elején mért 
ügyfélforgalomból (napi átlagos 60 fő) származó állami normatíva-bevétel szűkösen 
elegendő a három szociális munkás bérével járó terhekre, valamint a melegedő működési 
költségeire. Szponzor nem csatlakozott a programhoz. Pályázati támogatást – ahogy 
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említettük – a Lélegzet Alapítvány és az Összefogás Közalapítvány kiírásain nyertek 
eddig, mindannyit az alapműködést kiegészítő szolgáltatásokra.   

 
 

Eredmények, hatások 

A célcsoport véleményét, ötleteit folyamatosan gyűjtötték a személyzet tagjai. Minden 
csoportfoglalkozás záró beszélgetéssel ért véget, ahol a résztvevők megbeszélték a nap 
tapasztalatait, a csoportvezető pedig igyekezett mindenkit térhez juttatni, mindenkitől 
véleményt kapni. A név nélküli hozzászólások számára ötletládát hoztak létre, tartalmát 
a heti értekezleteken, majd az érintett csoportban is megbeszélték. A csoportok záró 
körében következetesen megtervezték a következő alkalmat, a résztvevők jelezhették 
részvételi szándékukat, vagyis a csoport előtt felelősséget vállalnak a következő 
foglalkozáson való megjelenésért, és tervezni is tudják azt. A foglalkozásokon rendre 
néhány ember alkotta állandó közönség alakult ki, akik rendszeresen jártak, és többnyire 
aktívan részt is vettek a munkában. Közülük néhányan segítséget tudtak volna nyújtani a 
megvalósítóknak is, kiemelt szerepet kaphattak volna, ám a résztvevő hajléktalan 
emberek bevonására a fogadó intézmény még nem készült fel, ezért erre nem volt 
lehetőség. 

 

A csoportok oldott légköre, az informális beszélgetések hatására az ügyfelek könnyebben 
nyíltak meg a szociális munkásoknak, sőt egymásnak is. Az erősödő bizalmat 
felhasználva indulhatott el az egyes személyek készségeinek és mentális helyzetének 
javítása, énképük helyreállítása, önbizalmunk erősítése, ahogy a megvalósítók 
fogalmaztak: „Meg lettek támogatva erősségeikben, egyáltalán előhozódott belőlük, hogy 
miben jók, a hiányosságaikat pedig próbáltuk csökkenteni. Motiváltabbá váltak a 
munkába állás iránt, hatékonyabban kifejezni magukat, minden egyéb ügyeik 
intézésében önállóbbak tudnak lenni. Fontos, hogy észlelik magukban a hiányosságaikat, 

és problémáik megoldásához mernek segítséget kérni.”38 
 
Az Origóc délutáni foglalkozásai nagyon jó helyszínt, közeget biztosítottak a komolyabb 
szociális munkához, annak ellenére, hogy az 
ügyfélkör a leginkább zárkózott, legrosszabb 
állapotban lévő, közterületen vagy éjjeli 
menedékhelyen élők közül került ki. A 
személyzet elkötelezettsége és a melegedő 
körül működő Nappali Centrum szolgáltatásai 
együttesen jó hatásfokkal képesek kezelni a 
hajléktalansággal járó tipikus problémákat, 
külön kiemelve a Felvételi Előkészítő Teamet, 
amely lakhatási ügyekben, és az 
Állásközvetítő Irodát, amely foglalkoztatás-

képzés terén képes hatékony 
segítségnyújtásra.  

 
Talán ennél is fontosabb, hogy e 

melegedő vendégei nem voltak passzivitásra 
kárhoztatva, nem üldögéltek némán, nem 
aludtak ülve egy sarokban, még csak nem is a 
tévét nézték órákig. A személyzet minden 

apró trükköt bevetett aktivitásuk felkeltése érdekében, a mindennapi élethez 
elengedhetetlen alapvető funkciók (fürdés, ruházkodás, ételmelegítés,…) javítására, a 
délutánok pedig kizárólag olyan programokkal teltek, ahol közös tevékenységet végeztek 
a résztvevők.  

                                                        
38  Jó gyakorlatok foglalkoztathatósági rehabilitációra a hajléktalan emberek körében: 3; a tanulmányért 
ld. http://foglakprojekt.hu/infusions/pro_download_panel/download.php?did=68 

 

„A hozzánk járó ügyfelek között sokan 

vannak, akik nálunk kezdik a napjukat, 

és az éppen aktuális beíró kollega az 

első ember, akihez aznap hozzászólnak. 

Azt gondoljuk, hogy vidámabbá 

tehetjük az ügyfeleink napját, reggelét, 

ha a kötelező reggeli kérdéseken kívül 

valami személyeset is kérdezünk.  

Megdöbbentő tapasztalni azt, hogy 

sokak számára mekkora örömöt jelent, 

ha a saját nevén köszön jó reggeltét az 

ügyeletes.” 

részlet a 2009. évi beszámolóból  
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Kitekintő - A Crisis Skylight Centre 

Nappali Centrum deluxe 

A Skylight Centre Londonban, Nagy Britannia egyik legismertebb és legbefolyásosabb 
hajléktalanellátó szervezete, a londoni székhelyű, de országos működésű charity, a Crisis 
UK39 központjaként szolgáló Commercial street-i négyszintes épületben található. A 
Skylight nem nyújt nálunk „klasszikusnak” mondott melegedős szolgáltatásokat, nincs 
ételosztás, fürdési, mosási lehetőség, sőt nincsen melegedő tér sem. Az épületbe évente 
belépő több ezer hajléktalan embernek kivétel nélkül programja van ott, sőt rendszerint 
programjai. A Skylight nyitástól zárásig40 a látogatók aktivitásának felhasználására építő 

szolgáltatásokat működtet, nyolc nagy téma köré csoportosítva. 
 

A ház szolgáltatásai zömében nyitottak, azokat bárki igénybe veheti, következetesen 
törekednek vegyes (hajléktalan és nem hajléktalan emberekből álló) csoportok 
szervezésére. A programokhoz csatlakozni rövid adatlap kitöltésével lehet, kitöltésében 
igény szerint segít az információs pult személyzete, akik aztán átadják az órarendet, 
benne a házban nyújtott szolgáltatások leírásával. A foglalkozások zömét önkéntesek 
vezetik, emiatt a szolgáltatáslista követi a rendelkezésre álló önkéntesek szabta 

lehetőségeket. A Skylight 12 hetes ciklusokra hirdet programokat, évente négyszer, 
ekkora időtartam még nem kíván túl nagy elkötelezettséget sem a csoportvezető 
önkéntesek, sem a résztvevők részéről. 

 
Alább adjuk a szolgáltatások listáját, gondolatébresztőként:41 

1. Tanácsadás négy témában: Bevezető a Skylight szolgáltatásaiba; 
Látásmegóvás; Pénzügyi tanácsadás banki kölcsöntől a mindennapi 
takarékosságig; Mentálhigiéné   
2. Készségfejlesztő foglalkozások: Kertészkedés (külső helyszínen); Biciklijavítás; 
Képkeretezés 

3. Egészségmegőrző foglalkozások: Kundalini jóga; Általános jóga; Pilates; Taicsi és 
Csikung; Karate; Egészséges konyha; Fórum az egészségről 
A fenti foglalkozásokon előzetes bejelentkezés nélkül, bárki részt vehet, míg 
alábbiak zömében képzés-jellegű foglalkozások, meghatározott tematika szerint 

meghatározott tananyagot adnak át, csak előzetes beiratkozás alapján. A 
többségében 12 hetes készségfejlesztő kurzusok vizsgával zárulnak, a sikerrel 
vizsgázók pedig oklevelet kapnak az új képzettségről.   
4. Női Zóna: Divat; Üdvözlőkártya-készítés; Hírlevél-készítés; Ételkóstolás; 
Konyhai ismeretek; Nemezelés; Drámacsoport; Digitális Portrékészítés (Pop Art)  
5. Képzőművészeti készségfejlesztő foglalkozások: Fotózás kezdő; Fotózás haladó; 
Bábkészítés-bábozás; Ékszerkészítés; Kalapkészítés; Agyagozás; Varrási technikák; 
Figurális rajz; Festészet kezdő és haladó; Fórum a művészetről; Nyomtatási 

technikák; Felület-dizájn; Hírlevél-dizájn;  
6. Előadó-művészet: Improvizáció színház; Színház; Shakespeare kör; 
Történetmesélés; Anyanyelv-fejlesztés; Opera; Kórus; Táncklub; Zongora; Gitár 
kezdő és haladó; Zenei készségfejlesztés; Dalfeldolgozások; Fórum a művészi 
látásmódról; Humoreszkek írása; Dalszövegek írása; Regényírás 
7. Tanfolyamok (akkreditált és nem akkreditált képzések is): PC kezelői (három 
szinten); Digitális számítások; Digitális műveltség; Bevezetés a blogolásba; 
Önéletrajzírás, névjegykészítés; Angol nyelv idegeneknek (négy csoport: kezdő, 
haladó, női, mindennapi matematika);  Ételhigiéné, munkavédelem; 
Matematika a konyhában; Általános műveltség; Beveztés a könyvtáros szakmába 

                                                        
39  A Crisis UK-ról: http://www.crisis.org.uk 

 a programról bővebben: http://www.crisis.org.uk/pages/crisis-changing-lives.html 
40  a ház hétköznap 10-18, hétvégén 11-16.30 közt fogad látogatókat, hétköznap háromszor, hétvégén 

45 percben tea és kávé kapható ingyenesen 
41  konkrétan a 2011.04.04-2011.06.27 közt meghirdetett szolgáltatások listája, ld.:  

 http://www.crisis.org.uk/data/files/email_springtimetablev2.pdf (– 2011.03.20-án) 
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8. Munkaközvetítő: a fentiekhez képest kissé zártabban működik, itt külön kell 
regisztrálni, minden munkakeresőt mentor segít, aki lehet önkéntes vagy 
alkalmazott is 

 
Eredmények 

A 2009-10-es évben összesen 1926 fő vett részt a foglalkozásokon, 789-en elvégezték 
valamelyik belső képzési modult, 292-en külső szakképzésbe kerültek, 152 fő szerezte 
meg a Crisis Changing Lives program42 Képzési Támogatását; 248 fő állt munkába a nyílt 
munkaerőpiacon, 81 fő szerezte meg a Changing Lives Vállalkozói Támogatását, közülük 
47 fő került önmaga alkalmazásába vagy futtatott egyéb vállalkozást. A résztvevők 
elégedettségét, magabiztosságának, önbecsülésének változásait tesztekkel mérik, 
elemzik, az eredményeket pedig a szolgáltatások listájának összeállításakor figyelembe 
veszik. 

                                                        
42  Crisis Changing Lives programról ld.84-85.o.  
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Vissza a munkaerőpiacra - Képzéshez, 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó jó gyakorlatok 
 

A társadalmi visszailleszkedés elképzelhetetlen az egyén öngondoskodása nélkül. A 
lakhatás, a mindennapok költségeiről gondoskodni saját jövedelem nélkül 
elképzelhetetlen, az aktív, munkaképes ember számára pedig csak a munkabér, a 
munkaerőpiacra való visszakerülés adhat esélyt a továbblépésre. Viszont kinek kell egy 
munkától már elszokott, elavult szaktudású beosztott? A képzésben, 
munkahelykeresésben, a munkahely megszerzésében és megtartásában komoly feladat 
hárul az ellátórendszerre. Gondoskodnunk kell arról, hogy ügyfelünk újra képes legyen 

válaszokat adni a munkaerőpiac kihívásaira. A munkaképes állapot, a piacképes 
szaktudás, a rendezett lakhatás megteremtése egyaránt alapvető fontosságú ahhoz, 
hogy a munkát kereső embernek esélye legyen állást találni, és meg is tartani azt. A 
munkába vezető lépcsőket járó ügyfelek folyamatos segítése a hajléktalan-ellátás 
leginkább élőmunka-igényes oldala, mind a képzés megkezdése, mind egy új állás 
vállalása erős elkötelezettséget igényelnek, és ezernyi új, vagy rég elfeledett helyzettel 
járnak, melyek kezelését meg/újra kell tanulni. Mint látni fogjuk a mentorok, esetkezelő 
szociális munkások, tanácsadók, és más segítők közös, összehangolt, pontosan tervezett 
munkájára van szükség az minden sikertörténethez, és – el kell fogadnunk – a 
legnagyobb erőfeszítés sem hozhat minden esetben sikert.  

 
Az alábbiakban négy olyan programot mutatunk be, melyekben piacképes 
szakképzettséget és/vagy  a munkaerőpiac elérését kínálta az ellátó. 
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Képzések nagyüzemben - a BMSZKI képzési-foglalkoztatási 
szolgáltatásai43 

 
A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI)44 2005 
novemberében nyitotta meg Álláskereső Irodáját a szervezet központjául szolgáló Dózsa 
György úti egykori népszálló épületében. Az EQUAL program45 finanszírozásával létrejött 
egység elsődleges célja az volt, hogy a hajléktalan emberek munkaerő-piaci 
reintegrációjában vállalt mutatók teljesítését elősegítse, majd hosszútávon működő, 
képzéssel-munkaközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat biztosítson otthontalan 
embereknek. 

 
A szervezet intézményeiben dolgozó esetkezelő szociális munkások alaptevékenységei 
közé tartozott, hogy munkaképes ügyfeleiket a munka világába segítsék, hiszen e nélkül 
önellátásuk, előrelépésük nehezen képzelhető el. 2001 óta a szervezet dolgozói növekvő 
hangsúlyt helyeztek arra, hogy piacképes végzettségek, új szakmák megszerzésével 
javítsák ügyfeleik munkaerő-piaci pozícióját, 2002 és 2004 közt kb. 400 esetben 
segítettek ügyfeleiknek ingyenes képzésre bejutni. Az új iroda kialakítását éppen eddigi 
tapasztalataikra alapozták. Az iroda a 2003-2004-ben kialakított intézményi referensi 
hálózat foglalkoztatási főreferense alá tagozódott, a másik öt referensi ággal 
együttműködve az igénybevevők komplex ellátására törekedtek.46 Az alábbiakban tehát 
az Álláskereső Iroda létrejöttét, működését vizsgáljuk, az iroda létrehozásához 
hozzájáruló EQUAL-projekt foglalkoztatási-képzési indikátorainak teljesítésében betöltött 
szerepéből elindulva. 

 
Az Álláskereső Iroda 
Működésének alapja az iroda munkatársai által megfogalmazott  küldetésnyilatkozat: 
„A BMSZKI Álláskereső Irodájának célja, hogy a fővárosi hajléktalanellátó rendszerből 
illetve közterületről jelentkező ügyfelek munkába állását elősegítse, ezáltal – a 
munkaerőpiaci igények figyelembe vételével – hajléktalan embereket a munka világába 
visszasegítsen. 
 
E cél elérése érdekében vállaljuk, hogy ügyfeleinket az írott sajtóban és az interneten 

megjelenő, valamint a munkatársaink által személyesen feltárt munkahelyekre irányítjuk, 
a megcélzott állás elnyeréséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket biztosítunk 
(újságok, internethasználat, email cím létesítés, önéletrajzírás, telefon, fax, álláskeresési 
és munkahelymegtartó technikák oktatása személyes tanácsadás és csoportos tréning 

                                                        
43  A szöveg születéséhez nyújtott segítségéért ezúton szeretnék köszönetet mondani Nagy Istvánnak, 

aki már ötödik éve vezeti az álláskereső irodát 
44  Az 1993-ban alapított Fővárosi Szociális Központ és Intézményei feladatait 1996-ban átvevő Budapesti 

Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) Közép-Európa hajléktalan-ellátásának legnagyobb 
szervezete, a fővárosban tucatnyi telephelyen, 1500-nál több férőhelyet tart fenn, nappali centrumokat, utcai 

szolgálatokat, és számos egyéb szolgáltatást működtet. Fenntartója a Fővárosi Önkormányzat. 
45  A BMSZKI a Menhely Alapítvánnyal és a Fővárosi Szociális Közalapítvánnyal (Budapesti Szociális 

Forrásközpont) közös pályázatot nyújtott be az Európai Unió Equal keretprogramján belül, a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL 

Irányító Hatóság (HEFOP és EQUAL IH)  “Esélyteremtés a foglalkoztatásban - EQUAL Program 2004” címmel 
meghirdetett pályázatán.  

 A nyertes pályázat alapján uniós és magyar állami forrásból “Munkaerő-piaci reintegráció a 
hajléktalan-ellátásban” címmel közös projektet valósítottak meg 2005. július 1. és 2007. december 31. között, 

majd 300 millió forint támogatásból. A program keretén belül két állásközvetítő iroda nyílt, a Menhely 
Alapítvány Práter utcai Nappali Melegedőjében és a BMSZKI főépületében. Utóbbi működését mutatjuk be. A 

programról bővebben ld. http//:www.bmszki.hu/equal2 
46  a referensi hálózatban található további öt kiemelt segítségnyújtási forma: 1. Lakhatás, albérleti 

segélyezési rendszer, 2. Fővárosi bérlakás-pályázatok, 3 Szociális otthoni elhelyezés, 4. Addiktológia, 5. 

Terepgyakorlat koordinálása (nem a célcsoport felé nyújtott szolgáltatás). A referensi hálózatok működését  a 

Szociális Információs Központ (SZIK) fogja össze. 
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keretében), valamint a szakképzetlen vagy elavult szakmával rendelkezőket szakmát 
adó, ingyenes képzésekre beiskolázzuk.”47 

 
Az Álláskereső Iroda felállása 
Az EQUAL projekt előkészítési szakaszának végén, 2005 júniusában elkészült az új iroda. 

Frissen felújított, igényesen kialakított, jól felszerelt tér és négy főállású szociális munkás 
fogadta a munka világába igyekvőket. Ahogy már utaltunk rá az iroda megnyitására csak 
2005 novemberében került sor, azonban már a projekt végrehajtási szakaszának elején, 
júniusban megkezdték a BMSZKI szállásnyújtó intézményeiben élő emberek 
regisztrációját a még a felkészülés közben lévő stáb tagjai. A felkészülés végére, az iroda 
hivatalos megnyitójára már 194 ügyfelet regisztráltak. 

A stáb felállása és az iroda megnyitása közti hónapok belső, felkészítő képzéssel 
teltek. A megvalósítóknak nem elegendő a szociális munka eszköztára, ezért sokrétű, 
300 órás, rájuk szabott képzés és tréningsorozaton vettek részt, ahol tapasztalt oktatók 
és trénerek útmutatása mellett munkájukhoz szükséges elméleti és gyakorlati tudást 
szerezhettek, valamint a leendő közös munkát önismereti-stábépítő csoportokkal 
segítették. A felkészítés során kiemelt figyelmet szenteltek a képzésszervezésnek és az 
álláshelyeket feltáró technikáknak. Ugyanebben az időben zajlik a minőségügyi rendszer 
kiépítése is, azaz a szolgáltatások körének, a konzultációk rendszerének kialakítása, 

valamint az oktatási segédanyagok kidolgozása.48 
 
Toborzás, kiválasztás 
Az EQUAL projekt-béli vállalás szerint 2007 utolsó napjáig 650 hajléktalan ember 
bevonásával 100 fő OKJ-s végzettséget szerez, valamint 140 fő a projekt során munkába 
áll.   

 
Az iroda és a projekt szolgáltatá-

sainak hírét a célcsoporthoz egyfelől 
az intézményvezetőknek tartott 
tájékoztatók és a szociális munkások 
részére szervezett képzések 
segítségével, másfelől szórólapok, 
plakátok kihelyezésével igyekeztek 
eljuttatni. Segített az is, hogy az 
álláskereső irodával azonos épületben több száz férőhellyel átmeneti szállás üzemel.  

 
Az érdeklődők első lépésben esetkezelő szociális munkásukhoz fordultak tájékoztatásért, 
majd közösen választották ki, hogy a projekt nyújtotta lehetőségek közül melyik 
segíthetne a legtöbbet. A szociális munkás döntését, gyors és pontos szociális diagnózis 
felállítását nagyban segítette a szervezet dokumentációs rendszerének markáns eleme, a 
négy speciális területet mérő szükségletteszt. Az addiktológiai, a lakhatási és a szociális 

otthoni tesztek eredményei, illetve az itt feltárt problémák kezelése lehetett a belépő a 
foglalkoztatás/képzés felé. A szociális munkás lehetőséget kapott, hogy a valós 
szükségletekre alapozva tervezhesse meg a további lépéseket, szükség esetén a 
különböző jellegű problémákat egymás mellett, párhuzamosan kezelve. 

 
A munkaképes állapotban lévő, eladható képzettséggel rendelkező ügyfeleket 
értelemszerűen a foglalkoztatási ág felé irányították, ők az álláskereső iroda ügyfeleivé 
váltak, és saját motivációjuknak valamint az esetkezelővel kötött megállapodásnak 

megfelelő intenzitással vették igénybe annak szolgáltatásait. A képzettség nélkülieket, az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezőket, vagy az elavult képzettséggel 
rendelkezőket pedig a képzési ág felé vezették, mely segíthetett a felzárkózásban, vagyis 

                                                        
47  Beszámoló – Álláskereső Iroda tevékenysége 2005-2007:2 
48  A projektbe beszállító szociális munkások (gyakorlatilag a BMSZKI minden szociális munkása) , 

valamint a referensek is bevezető képzésen vettek részt a nyár folyamán, ahol megismerkedhettek a projekttel, 

a Szociális Információs Központ szolgáltatásaival és a projekt dokumentációs rendszerével. A megvalósítók 

képzése, szupervíziója a projekt futása alatt folyamatos volt. 

Az EQUAL projekt foglalkoztatáshoz 
kötődő alapvető indikátorai (fő) 

1. interjúba vontak  1400 

foglalkoztatási szükségletfelmérés 650 

OKJ-s képzésbe vontak 125 

OKJ-s képzettséget szerez 100 

munkába áll 140 
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az általános/középiskolai tanulmányok befejezésében, vagy új szakképesítés 
megszerzésében. 

 
A munkahelykeresés eszköztára 
Az Álláskereső Iroda kialakításának és működtetésének modellje szorosan kapcsolódik a 

szükségletfelméréshez, hiszen szolgáltatásai az ott feltárt problémákra adott válaszokból 
alakultak ki. A stáb tagjai szociális munkások voltak, tehát a foglalkoztatással szorosan 
összefüggő nehézségek mellett meglátták ügyfeleik egyéb szociális problémáit és – a 
referensi hálózat közreműködésével – segítséget is nyújtottak azok megoldásához. 
2005.11.06-án a projektben vállalt feladataik teljesítéséhez a következő 
szolgáltatásokkal látott neki az iroda stábja:  

 
1. Munkahelykeresés nyomtatott sajtóból: hirdetési újságok használata, 

néhány esetben  több példányban fénymásolták is a fontosabb oldalakat/mellékleteket, 
melyek így több érdeklődőnek nyújtottak segítséget egyszerre. 

 
2. Munkahelykeresés az internetről letöltött állásajánlatok alapján: A 

stáb két tagja naponta letöltötte az online álláskereső oldalak azon állásajánlatait, 
amelyek ügyfelek képzettségének, igényeinek leginkább megfelelhetek. A kinyomtatott 

hirdetéseket fali táblán helyezték el, különböző színekkel elkülönítve a szakképzettséget 
nem igénylő betanított és segédmunkákat a szakmunkáktól.  

 
3. Munkahelykeresés a Munkaügyi Központ álláslistája alapján: A 

Fővárosi Munkaügyi Központ által közzétett üres álláshelyek listáját kéthetente 
frissítették, és sokszorosítva az ügyfelek rendelkezésére bocsátották, nem csupán az 
iroda vendégei, de a foglalkoztatási referensi hálózat segítségével a BMSZKI teljes 
ügyfélköre irányában. 

 
4. Indirekt álláskeresés, állásfeltárás: A felkészülési időszakban kapott 

képzésnek megfelelően az állásfeltárás során potenciális munkáltatókat kerestek meg 
elérhető adatbázisok (telefonkönyv, cégjegyzék,…) és esetleges személyes kapcsolatok 
alapján, munkaerő-felvételről érdeklődve. A feltárt álláshelyeket a projekt folyamán 
egyre következetesebben a tanfolyamokról folyamatosan kikerülő ügyfelek elhelyezésére 
használták.  

 
5. Telefonálási lehetőség: Eredetileg kettő, majd 2006-tól négy 

telefonkészülék állt rendelkezésre, melyeket az ügyfelek szabadon használhattak 
álláskeresés céljára. A használt vonalak hívószámai más elérhetőséggel nem rendelkező 
álláskeresők visszahívásában is nagy szerepet kaptak. 
 

6. Önéletrajzírás: Eredetileg egy, majd két számítógép állt az álláskeresők 

rendelkezésére, hogy a jelentkezéshez használt önéletrajzokat elkészíthessék, a 
dokumentumok szövegezését, tördelését az iroda munkatársai megtanították, szükség 
esetén el is végezték.  

 
7. Email cím létesítése: Elektronikus elérhetőséget kérő munkáltató esetén 

segítséget nyújtottak elektronikus postafiók, email cím létrehozásában, illetve az 
elektronikus levelezőrendszer használatának elsajátításában is.  

 

8. Internet használat: A számítógép-használatban haladó szinten állók 
önállóan használhatták az iroda folyamatosan növekvő gépparkjának aktuálisan szabad 
darabjait.  

 
9. Adminisztrációs segítség: Az álláskereséshez, képzéshez elengedhetetlen 

iratok, dokumentumok beszerzésében való segítségnyújtás, iskolai bizonyítványtól a 
vagyonőri igazolványig, más szervezetekkel együttműködve gondoskodtak a 
dokumentumok kiállításának esetleges költségeiről is. 
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10. Álláskeresési technikák oktatása: A huzamosabb időn át sikertelenül 

próbálkozó álláskeresők részére kiscsoportos foglalkozásokat szerveztek, ahol 5-6 fő 
oszthatta meg egymással személyes tapasztalatait, majd a csoportvezető útmutatása 
mellett azokat megvizsgálva, hibáikat kijavítva igyekeztek előre lépni.  

 
A cél érdekében ügyfeleiket a nyomtatott vagy elektronikus sajtóban megjelenő és a 
munkatársaik által személyesen feltárt álláshelyekre irányították, és segítettek a 
megcélzott állás elnyeréséhez szükséges tárgyi és 
személyi feltételeket előteremtésében is.  

 
Az iroda szolgáltatásaira rendkívül nagy 
érdeklődés mutatkozott, már a nyitás előtt 194 főt 
regisztráltak, a nyitás utáni szűk két hónapban 
további 140-et, az iroda első teljes évében, 2006-
ban 954 új ügyféllel dolgoztak, éves forgalmuk 
7154 látogatás. Az egyre növekvő ügyfélforgalom 
többször próbára tette a stáb tűrőképességét, 
szolgáltatásaik, eszköztáruk folyamatos 

tökéletesítésére és az igénybevevők egyre 
nagyobb mértékű önállóságra nevelésére 
ösztönözve őket. A megvalósítási szakasz első 
évének végén a munkába álló ügyfelek 
utánkövetése jelentett komoly problémát. Az 
ügyfelek elhelyezkedés után már nem szívesen 
tértek vissza az irodába, hogy bejelenthessék és 
adminisztrálhassák sikerüket, pedig a projektben 

140 fő munkába állását kell igazolni, 
munkaszerződéssel, vagy a munkába álló ember 
elhelyezkedési nyilatkozatával. A megnövekedett, sőt folyamatosan növekvő 
ügyfélforgalom pedig egyre csökkenti az egy főre jutó törődést, így a már révbe értekkel 
való kapcsolatfelvételre fordítható időt is.  

 
2007-től új elemek kerültek a szolgáltatási listába:  

 
11. Teleszoba: A már meglévő szolgáltatások mellett, 2007-től megjelent az 

ügyfelek részére a számítógép használatának alapszintű elsajátítására személyre szabott 
oktatást tartottak hetente kétszer, alkalmanként egy-egy órában. A képzést teljesítő 
ügyfelek egyszeri, 10.000 Ft értékű motivációs támogatásban részesültek. 

 
12. Legális munkába állás támogatása étkezési jeggyel: Az EQUAL 

projektben átcsoportosítással felszabadított pénzeszközöknek köszönhetően 2007 évben 
10.000 Ft értékű étkezési jeggyel támogatták az elsődleges munkaerőpiacon 
elhelyezkedőket. A munkaszerződést bemutató ügyfelek az első fizetésig tartó 
időszakban vehetik igénybe e támogatási lehetőséget. A támogatás bevezetése nagyon 
jótékonyan befolyásolta az utánkövetést, valamint a foglalkoztatási indikátorok mögé 
helyezhető munkaszerződések számát. 
 

13. Legális munkába állás támogatását elősegítő csomag: A BMSZKI Fehér 

köz Nappali Melegedőjében az Álláskereső Iroda munkatársai által írt javaslatra 
élelmiszercsomagot kaphatott minden munkába állt, otthontalan ember.  

 
14. Felzárkóztatás: A befejezetlen iskolai végzettséggel rendelkező 

ügyfeleknek felzárkóztató képzéseket szerveztek, ahol a jelentkező általános iskolai 
bizonyítványt szerezhetett vagy érettségi vizsgát tehetett. Az iskolai végzettség igazolása 
a további képzések feltétele, tehát a felzárkóztatás nélkül e jelentkezők kiszorulnának e 

A képzés-előkészítő tréning 
tematikája (96 óra):  
 
- a hajléktalanság és a hosszú 
munkanélküliség személyiségre 
gyakorolt hatásainak 
feldolgozása, oldása 
- Célkereső, célképző stratégiák 
- A váltás és érvényesülés 
stratégiája (teljes életmódváltás 
segítése) 
- Időgazdálkodás, tervezés 
- A kognitív teljesítőképesség, a 
munkahelyi és a tanulási 
teljesítmény javítása 
- Hatékony kommunikáció  
- Gazdaságos és eredményes 
tanulás módszerei 

- Értékelés/záró beszélgetés 
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szolgáltatásból. A futamidő 30 hónapja során 25 fő fejezte be általános iskolai és 4 fő a 
középiskolai tanulmányait. 
 
A képzések előkészítése 
A kiválasztás folyamatában a képzés felé irányítottak csoportos tájékoztatón vettek részt, 

ahol részletes tájékoztatást kaptak a választott képzés menetéről, valamint kitöltötték a 
kiválasztási folyamatban kötelező teszteket: énkép-vizsgáló, Logo-teszt, empátia-, 
intelligencia-, egészség- és addiktológiai tesztek. A tesztek kiértékelését végző 
szakemberek állították össze a képzés-előkészítő tréninget megkezdők névsorát, a 
csoportok létszámának tervezésekor 15-25 %-os lemorzsolódási arányra számítottak.  

 
A képzés-előkészítő tréning célja az volt, hogy az ügyfél a képzés kezdetére olyan 
lakhatási, szociális körülmények közt legyen, ami segíti annak elvégzésében, alapvetően 
a szálláshelyekre vonatkozó továbblépési lehetőségekről tájékoztatott, valamint életmód-
tanácsadást nyújtott, minden résztvevő a képzés idején várható bevételeire alapozott 
költségvetést készített. Amelyik szakmacsoportban volt elegendő jelentkező saját csoport 
indításához, ott csoportos volt a felkészítő tréning, ahol csak egy-egy, esetleg néhány 
jelentkező volt, ott a felkészítés is egyénileg vagy kiscsoportban történt. A tréningeket a 
lakhatási referensi hálózat tagjai vezették. 

A résztvevők a tréning idejére keresetpótló támogatást, bérletet és étkezési jegyet 
kaptak, a BMSZKI saját intézményeiben lakók szállásdíját is mérsékelték. 

A képzés-előkészítő tréning csoportvezetőinek írásos értékelése és a résztvevő – 
szintén írásos – önértékelése a záró beszélgetésen találkozott, s alakult összegzéssé. A 
csoport eredményei és mentor javaslata, valamint a képző intézmény felmérő vizsgáján 
elért eredmények ismeretében állították össze egy-egy képzési csoport végleges listáját.  

 
A mentor – még egy mankó 

A képzés sikeres elvégzése érdekében létrejött mentori hálózat a jelentkezéstől támogató 
figyelemmel kíséri az ügyfeleket, szakavatott segítséget nyújt a kiválasztás, a képzés-
előkészítés, a képzés és a remélt munkavállalás hozta élmények, tapasztalatok 
feldolgozásához, a problémák oldásához. A mentor és az esetkezelő szociális munkás 
szoros kapcsolatot tart, hiszen együtt hatékonyabban dolgozhatnak, a mentor 
kapcsolatban van még az Álláskereső Irodával, a referensi hálózatokkal, a képző 
intézménnyel, a gyakorlati képzést adó intézménnyel, igény szerint a munkáltatóval, 
továbbá figyelemmel kíséri a felkészítő, a képzésben tartó és a munkában tartó 
tréningeket is. Feladata, hogy a célcsoport tagjait a projektben tartsa, szükség esetén 
közvetítsen a szereplők közt. 
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A képzések 
A választható képzési szakirányokat az előző 
évi munkaerő-piaci tapasztalatok elemzése 
alapján a Budapesti Munkaerő-piaci Tanács 
határozta meg, a jelentkezők is a tanács 

által jóváhagyott listából választhattak 
szakmát. A beiskolázások a Fővárosi 
Munkaügyi Központtal (FMK) kötött keret-
megállapodás szerint, az FMK szervezte 
tanfolyamokra történhettek. A népszerűbb, 
több érdeklődőt vonzó szakmacsoportok 
esetében az FMK és a képző cég is segített 
„tiszta”, azaz csak az EQUAL- projekt során 
beiskolázottakból álló csoportok indításában, 
ami jelentősen megkönnyítette a résztvevők 
számára a beilleszkedést, illetve a szervezők 
és a mentorok munkáját is. 

 
Képzésben tartó tréning 

A tréning célja az volt, hogy kialakuljanak 
azok a személyiségjegyek, amelyek a 
megszerzett szakképzettség eredményes 
gyakorlásához szükségesek. A tréningszerű 
csoportfoglalkozások során kiemelt figyelem 
jutott a következőkre: a szakma 
szerepelvárásának és az oktatási folyamat 
követelményeinek megfelelő 

személyiségfejlesztés, csoportmunka 
tanulása, konfliktuskezelés. A tréningek az 
OKJ-s képzésekkel párhuzamosan zajlottak, 
heti három órában, 10-15 fős csoportokban. 
A tréningek helyszíne az az átmeneti szálló 
is lehetett, ahol a csoporttagok egy része 
lakott.  

 
A beiskolázottak keresetpótló támogatást, 
bérletet, étkezési jegyet kaptak a képzés 
időtartamára. A képzésben tartó csoporton 
túl továbbra is támaszkodhattak a mentor és 
az esetkezelő szociális munkás segítségére 
egyaránt, akár a tanulással összefüggő, akár egyéb magánéletbeli problémáról volt szó. 

 
Az első képzések 2006-ban indulnak, az egyéni és a csoportos beiskolázások 
folyamatosak, a FMK kapacitásának függvényében. A projekt ideje alatt 22 
szakmacsoportban 238 főt vonnak OKJ-s végzettséget nyújtó képzésbe, melyeken 
összesen 193-an tesznek sikeres vizsgát, a lemorzsolódás tehát 20 % alatt marad.  

 
Eredmények, tapasztalatok (2005-2007) 
Az Álláskereső Iroda szolgáltatásaira a vártnál sokkal nagyobb érdeklődés mutatkozott, 

működése első (bő) két évében összesen 2.077 álláskeresőt regisztráltak, akik 18.855 
látogatást tettek náluk a teljes időszakban (2005.11.06-2007.12.31.), ebből a projekt 
utolsó évében 11.367-et. Az álláskeresők legkevesebb negyede talál vissza a 
munkaerőpiacra, pontos számot az utánkövetés nehézségei miatt lehetetlen 
megállapítani. Főként a munkába állást „jutalmazó” támogatásoknak (élelmiszercsomag 
és 10.000 Ft értékű étkezési jegy) köszönhetően azonban így is 584 esetet képesek 

OKJ-s képzésbe vontak, 2005-
2007 

Szakma 

Fő 
(tiszta 
csoport 
létszáma) 

Burkoló 3 

Cukrász 1 

Dajka 2 

Eladó 4 

Gépi takarító 20 (20) 

Kereskedő vállalkozó 1 

Kisteljesítményű kazánfűtő 1 

Kőműves 3 

Könnyűgépkezelő 38 (14) 

Marketing és 
reklámügyintéző 

1 

NC – CNC esztergályos 1 

Nehézgépkezelő 6 

Nyelvtanfolyam (Angol 
alapfok) 

1 

Pincér 1 

Szakács 
37 
(16+17) 

Számítógép-kezelő 22 (17) 

Személy és vagyonőr 42 (16) 

Szociális gondozó- és ápoló 39 (15) 

Szoftver fejlesztő 2 

Vendéglátó és vállalkozó 1 

Villanyszerelő 4 

Víz és központi fűtés 
szerelő 

8 

Összesen: 
238 
(114) 
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voltak dokumentálni,49 közöttük 402 fő lépett ki az elődleges munkaerőpiacra, a 
dokumentált esetek közel harmada viszont szerződés nélkül, fekete foglalkoztatásban 
valósul meg. Az EQUAL-projekt-béli vállalás 650 foglalkoztatási szükségletfelmérés 
felvétele és 140 fő munkába állása volt.  

 

A képzésekbe 2007 végéig 267 főt vontak be. 22 szakmacsoportban 238 fő kezdte meg 
tanulmányait OKJ-s szakképesítés reményében, közülük 193-an bizonyítványt is 
szereztek, ezen belül hat szakmacsoportban hét „tiszta”, önálló csoportot szerveztek meg 
összesen 114 tanulóval, akik közül 90-en sikeres vizsgát tettek. Rajtuk kívül 25 fő fejezte 
be általános iskolai és 4 fő középiskolai tanulmányait. A vállalás a futamidő alatt 
összesen 125 fő beiskolázása és 100 OKJ-s szakképzettség megszerzése volt.  

 
Tehát a projekt indikátorai (néhol többszörösen) túlteljesítettek, ami a kiválasztás-
mentorálás kialakított rendszerének dicsérete, nem kevésbé az Álláskereső Iroda sokszor 
tűrőképességük határára kerülő munkatársaié.   

 
Az iroda működésében a magas ügyfélforgalmon túl két komolyabb problémával kellett 
megküzdeni a futamidő alatt. Az iroda létrejötte után elhunyt irodavezető, a stáb 
szakmai mentora, a mély megrendülés után azonban pótlását tulajdonképpen 

zökkenőmentesen oldották meg. Kevésbé tragikus, de sokkal nehezebb feladat volt a 
FMK-val folytatott együttműködésben bekövetkező zavar kezelése, melyet az FMK és a 
BMSZKI közti beiskolázásokra vonatkozó keretszerződés kimerítése, valamint a FMK-ban 
bekövetkező szervezeti és módszertani változások okoztak. A keresetpótló járulék 
(melyet a támogatott képzésben részvevők kapnak) összege a duplájára növekedett, míg 
az ÁFSZ által biztosított támogatás pénzbeli mértéke alig nőtt. Így a FMK-n keresztül 
2007 közepén jóval kevesebb szakmában és jóval kisebb létszámmal kerültek 
beiskolázásra a jelentkezők. A megoldást a képző intézményekkel történő közvetlen 

kapcsolatfelvételben találták meg, melynek eredményeként november végén újra 
elkezdődhettek a regisztrációk hat szakmacsoportban. A keresetpótló támogatást az FMK 
biztosította továbbra is. 

 
A projekt közben lezajlott hét 
csoportos képzés közül négy 
volt olyan, melynek hossza nem 
haladta meg a három hónapot, 
e négy képzésre beiskolázott 67 
személy közül összesen 8 
morzsolódott le (azaz 12%, 
közülük is heten a gépi takarító 
képzésről), addig a három 
másik, hosszukat tekintve 10-12 

hónapos képzéseket megkezdő 
47 tanulóból csak 31-en szereztek szakmát, vagyis 16-an (34%) léptek ki idő előtt, tehát 
a képzések hossza erősen befolyásolta a sikeres vizsgázók arányát. Az iroda 
munkatársainak tapasztalatai alátámasztják mindezt, a hosszabb képzések nagy 
elkötelezettséget igényelnek, és szinte minden esetben előfordult a tanfolyam egy éve 
alatt olyan életviteli, lakhatási, egyéb probléma, ami miatt veszélybe került a képzés 
sikeres kimenetele. 

A sikeres munka, vagyis a munkába álló ügyfelekről szóló adatok nehezen gyűltek 

kezdetben, a már elhelyezkedett ügyfelek csak elvétve mentek vissza az irodába, 
egyszerűen nem volt érdekük, hogy – esetleg a munkából magukat kikérve – 
bemutassák munkaszerződésüket. A helyzetet a projekt utolsó évében éppen a motiváció 
megteremtése rendezte, a munkaszerződést bemutató, vagy alkalmi munkavállalásról 
nyilatkozó ügyfeleknek 10.000 Ft értékű egyszeri munkába állási támogatást 
biztosítottak, így sikerült egy év alatt több mint félezer munkavállalóról adatot szerezni. 

                                                        
49  a támogatáshoz a munkaszerződés bemutatásával lehet hozzájutni 

Munkába álltak 2006-2007 

A foglalkoztatás jellege Fő (%) 

Alkalmi munkavállaló (feketén 
foglalkoztatott) 

182 31,2 

Munkaszerződéssel rendelkező 379 64,9 

Munkaszerződéssel rendelkező 
(próbaidős) 

13 2,2 

AM könyvvel foglalkoztatott 10 1,7 

Összesen 584 100 
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A munkába állásukat bejelentők harmada feketén foglalkoztatott, jó okunk van 
feltételezni, hogy számuk, arányuk ennél jóval magasabb lehetett. 
 
A projekt zárására az álláskereső iroda új ügyfeleinek többsége a BMSZKI ügyfélkörén 
túlról érkezett, aminek oka legalábbis kettős lehet: egyfelől az iroda kétéves működése 

során megfelelő ismertségre és elismerésre tett szert a fővárosi hajléktalan-ellátásban, 
így egyre több helyütt, egyre több munkanélküli embert irányítottak hozzájuk, másrészt 
a szervezet intézményeiben élő aktív korú emberek közül 2001-2007 közt ezernél többen 
kerültek beiskolázásra, vagyis erősen csökkent a belülről még bevonhatók száma.50 
 
Az iroda munkatársai a projekt elején kapott képzés, és a két év tapasztalatai során 
felhalmozott tudást, szakmai fórumokon, konferenciákon igyekeztek elmélyíteni, illetve 
megosztani másokkal, tucatnyi, rendszeresen megrendezésre kerülő fórum- és 
műhelybeszélgetésre delegáltak tagot, valamint a projekt során szervezett konferenciák 
mindegyikén részt vettek.   
 
Az EQUAL program után 
2008. január 3-án az Álláskereső Iroda ugyanúgy nyitotta ajtaját, mint a megelőző két 
évben tette, szolgáltatásai alig változtak, működését a Dózsa György úti Nappali Centrum 

részeként a BMSZKI saját erőből biztosította a továbbiakban. A működés folytatása 
mellett szólt az is, hogy az iroda szolgáltatásai hiánypótlóak, nincs a fővárosban másik, 
hasonló hatékonysággal működő állásközvetítő munkanélküli hajléktalanok számára (a 
FMK hajléktalan emberek részére létrehozott kirendeltségének hatékonysága külön 
dolgozatot igényel). A következő időszak ügyfélforgalmi adatai is erről tanúskodnak. Az 
irodát egyre többen keresik fel, a napi forgalom 2008-ban csak időnként, a következő 
évben már stabilan meghaladta a 100 főt, az EQUAL-projekt zárása óta több mint 
duplájára nőtt a regisztrált ügyfelek és triplájára az igazoltan munkába állók száma. 

Továbbra is működnek az Álláskereső Iroda munkáját(is) segítő referensi hálózatok és az 

őket összefogó Szociális Információs Központ, vagyis a hajléktalan emberek ellátásának 
megtervezett komplexitása megmaradt a támogatási időszakon túl is.  

 
Az EQUAL projekt támogatási szakaszának lezárása után a finanszírozás hiánya miatt 
megszűnt a mentori hálózat, ahogy megszűntek a képzés-előkészítő, képzésben tartó és 
munkában tartó csoportok is. Továbbra is segítséget nyújtott azonban a referensi 
hálózat, továbbá a mentorok feladatai a szervezet intézményeiben dolgozó esetkezelő 

szociális munkások munkaköri leírásába kerültek, mégis, 2008 elejétől a képzésre vagy 
munkára várók eggyel kevesebb mankóra támaszkodhattak.  

 
Az OKJ képzéseken részt vevők a FMK-tól keresetpótló juttatást kaptak 2007 után is, 
hiszen erről jogszabály rendelkezik, a juttatás mértékének a mindenkori minimálbérre 
emelése pedig ellensúlyozta, hogy az irodában megszűnt a bérlet és az étkezési jegy, 

                                                        
50  a BMSZKI intézményein túlról érkező regisztrált ügyfelek aránya az irodában 2005-ben 33%, 2006-

ban 50%, 2007-ben már 53 %. 

A BMSZKI Álláskereső Iroda forgalmi adatai 2008-2010 

Év 

ügyfélforgalom (fő) Beiskolázottak (fő) 

Munkáb

a állt 
(fő) éves 

napi 
átlag 

új 
ügyfél 

Felzárkózt

ató 
képzés 

(8.o.) 

Felzárkózt

ató 
képzés (9-

10.o) 

Felzárkózt

ató 
(Érettségi

) 

OKJ 
szakmá

k 

Összese
n 

2008 16.862 85 1.026 32 0 14 84 130 423 

2009 22.437 114 998 28 7 5 42 82 339 

2010 21.920 110 544 10 2 5 14 31 113 

Összes 61.219 103 2.516 70 9 24 140 452 875 
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mint szolgáltatás. A felzárkóztató képzéseket elkezdő emberek száma viszont annak 
ellenére is ugrásszerűen (29-ről 103-ra) nőtt, hogy az ebben a képzési formában 
résztvevők semmilyen anyagi támogatásra nem számíthattak a képzés ideje alatt. Az 
iskolai tanulmányaikat befejezettek számának növekedését a képző intézményekkel 
kialakított kitűnő együttműködés alapozta meg.   

 
Finanszírozás 
A mintegy 280 millió forintból megvalósuló EQUAL-projekt keretében az Álláskereső Iroda 
eszközbeszerzéseire, új munkaállomások kialakítására, fénymásolóra, faxra, vetítőre, 
1.311.00. Ft-ot fordítottak.  

 
Az iroda felállítása, vagyis a stábtagok hosszú, speciális készségek elsajátítására törekvő 
képzése, a stábépítés, valamint az iroda működésének alapját adó segédanyagok 
előállítása 1.995.000 Ft-ba került. A négy új kollega bérére a projekt 30 hónapja során, 
járulékokkal és bérjellegű juttatásokkal együtt összesen 24.355.520 Ft-ot fordíthattak.  

 
A toborzás, kiválasztás költségei a 350 fő részére megtartott csoportos tájékoztatókra, 
300 fő motivációs, pszichológiai vizsgálatára és 250 fő részére pályaorientációs 
tanácsadásra költött összegekből tevődik össze, együtt 3.510.000 Ft. 

 
A célcsoport előrehaladását segítő tréningekre, tehát a képzés-előkészítő, a képzésben 
tartó, az álláskereső és a munkában tartó tréningeket vezető referensek, valamint a 
szintén itt foglalkoztatott külső szakértők szolgáltatásaira összesen 8.436.000 Ft-ot 
fordítottak. 

 
A célcsoport számára biztosított támogatásokra, vagyis a tanfolyam megkezdése előtt 
álló, a munkaügyi központtól ellátásban még nem részesülő jelentkezők a képzés 

előkészítő csoporton való részvételükért kapott képzési támogatására, útiköltség-
térítésre, napidíjra, szállásköltségekre és a kapcsolódó járulékokra 5.969.250 Ft-ot 
költhettek. Majd a költségvetés 2006 végi átcsoportosítása után a munkába állást 
„jutalmazó” étkezési jegyekre, élelmiszercsomagokra további mintegy 6.000.000 Ft állt 
rendelkezésre. 

 
Olyan új, a munkaerő-piaci reintegráció felé vezető szolgáltatás(rendszer) került 
kialakításra, mely a rászorulók tömegeit volt képes adekvát módon segíteni, legyen szó 
álláskeresésről, vagy a munkaerőpiacra való kilépéshez szükséges piacképes 
szakképzettség, esetleg egyéb készségek, képességek megszerzéséről. Az iroda első két 
évében mintegy ezer hajléktalan ember életminőségének, kilátásainak javításában vállalt 
szerepet. A szolgáltatás fennmaradt, mert fenntartható, az iroda az épületben működő 
nappali melegedő része, így a jelenlegi napi ügyfélforgalomból származó nappali 
melegedős normatíva a működés alapjait biztosítani képes.  
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Egy komplex program Nyugat Magyarországon - 
„ Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért”51 

 
A SAVARIA REHAB-TEAM kft-t 2002.08.29-én alapította Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint 100%-os tulajdonos.52 A társaság alapításának célja az ekkor 
megszüntetett, tíz éves múltra visszatekintő, széleskörű szolgáltatásokat végző 
Segítőház után olyan foglalkoztatási, szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezet 
létrehozása volt, melyben a harmadik szektorban hátrányos helyzetű emberek 
munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációját segíti. A társaság az eltelt bő nyolc év 
alatt nagy energiákat mozgósítva nagy eredményeket produkált. A még a Segítőháztól 

átvett feladatként közfoglalkoztatási programok menedzselésével ezernél több embert 
foglalkoztattak, foglalkoztatnak,53 a társaság által létrehozott szociális gazdaság típusú 
vállalkozásokban 25 új munkahelyet hoztak létre, 54 fogyatékos, megváltozott 
munkaképességű ember részére szerveztek fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs 
foglalkozásokat. Komplex munkaerő-piaci, képzéssel összekötött foglalkoztathatóságot 
javító programjaikkal pedig több száz hajléktalan / megváltozott munkaképes / roma 
embert értek el, közülük a programokban összesen 113 fő vett részt, közel egymilliárd 
forintnyi – főként pályázati – forrás bevonásával54. A szervezetben tehát igen tekintélyes 
mennyiségű tapasztalat és (szakmai) tudás halmozódott föl, ezek kiaknázására 
használható programokat terveznek hát, hogy tovább csökkentsék a régióban élő, a nyílt 
munkaerőpiacon inaktív hajléktalan emberek számát.   

 
A Nyugat-dunántúli régióban – főként a legújabbkori világgazdasági válság 
feldolgozóiparra tett csapásai hatására – 2009 II. negyedévében 4,8%-ról 8,2%-ra 
emelkedett a munkanélküliségi ráta. Zala megyében a tartós munkanélküliek aránya 
22,5%, de Vas megyében is 14% felett van. A szűkülő munkaerőpiacon pedig egyre 
kiszolgáltatottabb, reményvesztettebb helyzetbe kerültek a sokszor halmozottan 
hátrányos helyzetből induló hajléktalan emberek. E kiszolgáltatottság csökkentésére 
szolgáló új program kidolgozásához a TÁMOP 5.3.3. pályázati kiírása teremtett 
aktualitást.  

 
A pályázat előkészítése, a megvalósítók 

2009 elején a régió hajléktalan-ellátásban működő négy szervezete, azaz a SAVARIA 
REHAB-TEAM, a Pálos Károly CSGYSZ55, a Zala Megyei Vöröskereszt56, a Lehetőség 
Családoknak 2005 Alapítvány57 által létrehozott konzorcium, a Nyugat-Dunántúli 
regionális Munkaügyi Központtal kiegészülve kezdte meg a projekt kidolgozását58. A 
                                                        
51  A szöveg születéséhez nyújtott segítségéért szeretnék köszönetet mondani Barcsik Évának, a program 
menedzserének. 
52  A teljes nevén SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság veszi át a városban az ekkor megszüntetett Segítőház 

hajléktalan-ellátással kapcsolatos feladatait is. 2009-ben két utcai szolgálatot működtet, 40 fős nappali ellátást, 
70 férőhelyen átmeneti szállást, 20 férőhelyen (télen 40) éjjeli menedékhelyet, 26 férőhellyel pedig 

hajléktalanok otthonát üzemeltet, ezen túl 1 saját tulajdonú és 11 bérlakásban és 50 fő támogatott 
lakhatásával igyekszik segíteni a város otthontalanjainak helyzetét. 
53  A Segítőház és a SAVARIA REHAB-TEAM 2009-ig összesen 1914 fő közfoglalkoztatását végezte. 
54  A társaság 2004-2009 közt az OFA, a HEFOP 2.3.1., a ROP 3.2.2. és a TÁMOP 1.4.1 programokból 

összesen 945.433.000 Ft támogatást nyert céljai megvalósításához.  
55  a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 3 helyszínen működtet családsegítő központot, 

családok átmeneti otthonát és módszertani központot tart fenn Szombathelyen. 
56  a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Nagykanizsán 50 ággyal éjjeli menedékhelyet, 35 

ággyal átmeneti szállást üzemeltet, nappali melegedőjében átlagosan 57 fő fordul meg naponta, 
Zalaegerszegen 30 férőhelyes éjjeli menedékhely, 40 férőhelyen átmeneti szállás üzemel, mindkét város 

intézménye  részt vesz a programban.  
57  a 2005 óta Mosonmagyaróváron működő Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány családokat és 

bántalmazott nőket segít, két 40 férőhelyes családok átmeneti otthonát működtet, valamint kiléptető lakásokat 
tart fenn 25 bántalmazott nő és családtagjaik részére 
58  a konzorciumon kívüli együttműködőként további két önkormányzati fenntartású szervezet csatlakozik 

a programhoz. Kőszegen a Szociális Gondozási Központ 25 férőhelyes átmeneti szállást és napi 30 fő 
forgalmú nappali melegedőt üzemeltet, a programban való részvétel az így három szervezetet tömörítő  
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kezdeményező, a projekt lelke természetesen a SAVARIA REHAB-TEAM volt, az 
együttműködés alapját pedig az elmúlt években kialakított jó munkakapcsolat 
biztosította. A szervezetek 2001-től közösen végezték a régióban élő hajléktalanok 
szükségletfelméréseit, vagyis pontos képük volt a lehetséges célcsoportról. A konzorciumi 
tagok megegyezései alapján a SAVARIA REHAB-TEAM tapasztalt munkatársai állították 

össze a projekt pályázati adatlapját.  
 

A nyertes pályázat szerint az öt konzorciumi partner 
a Nyugat-dunántúli régióban 150 hajléktalan ember 
foglalkoztathatóságát javító, foglalkoztatást 
biztosító, lakhatást teremtő programot valósított 
meg 2010.04.01. és 2012.03.31 közt.  

 
A program menedzsmentjét a SAVARIA REHAB-
TEAM biztosította, a projektmenedzser, a szakmai 
vezető és a pénzügyi vezető egyaránt több éves – 
hasonló méretű projektek irányításában szerzett – 
tapasztalattal rendelkezett, munkájukat 
adminisztrátor segítette heti 20 órában. A taktikai 

irányítás a legfőbb döntéshozó testület, a 
Konzorciumi Tanács kezében volt, melynek tagjai a 
konzorciumi partnerek vezetői, valamint a 
projektmenedzser, a szakmai vezető és a pénzügyi 
vezető.  

 
Az operatív vezetés a partnereknél dolgozó 
koordinátorok feladata. Ők feleltek saját 

szervezetük vállalásainak teljesítéséért, irányították 
a célcsoporttal dolgozó megvalósítók munkáját, és 
folyamatos kapcsolatban álltak a menedzsmenttel 
is. A program megvalósítói szociális munkások, 
minden 15 célcsoporttaghoz egy-egy szociális 
munkás került alkalmazásra, heti 20 órában. Az 
esetfelelős szociális munkások részt vettek a 
toborzásban, a jelentkezők tájékoztatásában, 
szűrésében és kiválasztásában is. A bevontakkal egyéni fejlesztési tervet készítettek, 
megállapodást kötöttek annak megvalósítására és a projekt futása során folyamatosan 
figyelemmel kísérték, segítették ügyfeleiket, sőt a figyelem megmaradt a projekt zárása 
illetve a projektből való kilépésük után is.   

 
A program futása során havonta került megrendezésre a Konzorciumi Műhely, melyen 

kivétel nélkül minden megvalósító részt vehetett, e műhelyeken születtek a program 
előrehaladását meghatározó (nem stratégiai) döntések. A műhelyek helyszíne havonta 
változott, minden partnernél rendszeresen igyekeztek látogatást tenni.  

 
Toborzástól a kiválasztásig 
A program indulásáról a kötelező nyilvánossági elemeknek és az ésszerűségnek 
megfelelően 2010.04.14-én sajtótájékoztatóval egybekötött projektindító rendezvényt 
szerveztek, melyről beszámoltak országos és helyi és elektronikus televíziók, rádiók 

egyaránt, képriportot adott többek közt az MTV, az RTL Klub, a Szombathelyi, a 
Nagykanizsai és a Zalaegerszegi Városi Televízió is, a toborzásról pedig hírt adott mind a 
négy város helyi nyomtatott sajtója is. A célcsoport megszólítása a konzorciumi 
partnerek fenntartásában működő intézményrendszeren belül egyszerű volt, 

                                                                                                                                                                             
szombathelyi egység részeként adminisztrálva. Mosonmagyaróváron a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 

24 férőhelyes átmeneti szállást és napi 30 fő forgalmú nappali melegedőt üzemeltet, a Lehetőség Családoknak 

2005 Alapítvánnyal közösen alkotják a program mosonmagyaróvári egységét. 

a program alapvető indikátorai: 
 

- 300 fő elérése 

- 150 fő bevonása  

- 150 fő egyéni fejlesztési tervének 

elkészítése 

- 90 fő OKJ-s képzésbe vonása 6 

szakmacsoportban: motoros 

fűrészkezelő, szobaasszony, 

földmunka-, rakodó és szállítógép 

kezelő, gépi takarító, szoba-festő, 

bútorkárpitos (15-15 fő) 

- 75 fő OKJ-s végzettséget szerez 

- 30 fő munkahelye 

megtartásának támogatása 

- 23 fő kilépése a nyílt 

munkaerőpiacra 

- 75 fő lakhatási támogatásba 

vonása 

- (közülük) 60 fő számára önálló 

lakhatás támogatása 

- 1 db 60 órás akkreditált képzés 
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gyakorlatilag minden betérő ügyfelet elértek. A programban való részvételre összesen 
284-en jelentkeztek 2010-ben, mindannyian sokrétű szűrésen vettek részt. Első lépésben 
a megvalósítók képet kaptak a jelentkező szociális és egészségügyi állapotáról, 
motivációjáról, mérték a tanulási képességet és a tudásszintet, valamint – képzésre 
jelentkezés esetén – szakmacsoportonként kompetencia-vizsgálatot végeztek. A 

szűrővizsgálatokat a szociális munkások végezték speciális tesztek, kérdőívek 
segítségével.  Ezt követően a jelentkezők csoportos tájékoztatón vettek részt, ahol 
pontos információkhoz jutottak a jelentkezés, a programban való részvétel részletes 
feltételeiről, a képzések és a vizsgáztatás időbeosztásáról, menetéről, a támogatások 
összegéről, utalásáról, és a képzést támogató szolgáltatásokról egyaránt.  Ha a 
jelentkező eddig megfelelt a feltételeknek, a szociális munkás által kiállított ún. irányító 
lappal a lakhatási vagy a képzési/foglalkoztatási referenshez került, attól függően, hogy a 
program mely elemében kívánt részt venni. A referens az irányító lapon tájékoztatta 
véleményéről a szociális munkást, aki végül a jelentkezővel közösen összeállította a 
jelentkezéshez szükséges iratanyagot.59 

 
A jelentkezők bevonásáról, valamint arról, hogy a program lakhatási vagy foglalkoz-
tatási/képzési moduljában vehet-e részt, 2010 júliusában az őket leginkább ismerő helyi 
szakmai megvalósítók döntöttek, vagyis a konzorciumi partner szakmai munkájáért 

felelős vezető (a SAVARIA REHAB-TEAM kivételével mindenütt a koordinátor) és az 
esetkezelő szociális munkás együttesen, a döntésről írásos értesítést kapott minden 
jelentkező. A program első évében beérkező 284 jelentkezésből végül 151 esetben 
született pozitív döntés, azaz 151 fő került bevonásra, Szombathely 76 fővel,60 
Mosonmagyaróvár 30 fővel61, a Zala Megyei Vöröskereszt összesen 45 fővel62 vett részt a 
megvalósításban. A képzések, a foglalkoztatási elemek megkezdése előtt 
Szombathelyen, Mosonmagyaróváron és Zalaegerszegen kétnapos életmódtábort 
szerveztek a bevontak részére. A tábor a csoportfoglalkozásokon zajló készségfejlesztés 

(csoporttudat kialakulása, egyéni és csoportos felelősségvállalás, önismeret, döntési 
képesség erősítése,…) mellett közös élmények szerzésére (közös főzés, túrázás, 
múzeumlátogatás, …) teremtett lehetőséget.  

 
A szociális munkások és a bevontak első feladata az Egyéni Fejlesztési Tervek 
kidolgozása és a jórészt ennek megvalósítására szolgáló Megállapodások (Megállapodás a 
TÁMOP-5.3.3-08/2-2009-005 Programban Való Részvételhez) megkötése volt, 2010 
szeptemberében mindannyi Megállapodás aláírásra került.  

 
A képzések 
2010.10.04-én hat szakmacsoportban 15-15 (+163) tanuló kezdte meg tanulmányait 
négy telephelyen. Szombathely három, a másik három város egy-egy képzésnek adott 
otthont. A képzések elosztásánál igyekeztek a helyi munkaerőpiac adottságait figyelembe 
venni, így a bútorkárpitos szakma elsajátítására Nagykanizsán kerülhetett sor, a motoros 

fűrész kezelését Zalaegerszegen, a gépi takarítást Mosonmagyaróváron tanulhatták a 
képzésbe vontak. Szombathelyen maradt a szobaasszony, a földmunkagép kezelő és a 
szoba-festő képzés. A képzéseket Mosonmagyaróvár kivételével (itt a családok Átmeneti 
Otthonának épületében zajlott) külső intézményekben folytatták le (Szombathelyen a 
Haladás Művelődési Házban, Zalaegerszegen a Keresztúry Dezső Általános Művelődési 
Házban, Nagykanizsán a Városi Tanodában béreltek helyiséget a tanórákhoz.  

                                                        
59  A jelentkezéshez szükséges iratok: 
 - a jelentkező esetleírása 

 - iskolai végzettséget igazoló iratok 
 - az esetkezelő szociális munkás javaslata 
60  a 75 bevont hajléktalanból 46 fő  a SAVARIA REHAB-TEAM  és a kőszegi SZGK ügyfélköréből került ki, 
a Pálos Károly CSGYSZ 30 fővel vett részt. 
61  a 30 fő a város két szervezete,  a Lehetőség 2005 és a KESZI ügyfélköréből került ki 
62  a 45 fő Nagykanizsa és Zalaegerszeg ellátó-intézményeiből került ki 
63  a földmunkagép kezelő képzés 16 fővel indult, mert ennyi alkalmas jelentkező volt, a 16. személy 

képzésével járó többletköltségeket saját erőként a képző intézmény és a SAVARIA REHAB-TEAM biztosította, 

előbbi a képzés ingyenességével, utóbbi a megélhetési támogatás és a vizsgával járó költségek megfizetésével.  
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2011 elejére négy, egyenként 300 (a földmunkagép  kezelőknél 350) órányi képzést 
igénylő szakmacsoport esetében már a vizsgáztatás is megtörtént, az összesen 61 fővel 
induló négy képzés során 59 fő szerzett versenyképes szakmát64. A két lemorzsolódó 
egyike csupán bokatörése és annak gyógyulását akadályozó orvosi hiba hatására volt 

kénytelen kimaradni, a másik eset oka ismeretlen, a tanuló közvetlenül a földmunkagép 
kezelői vizsga előtt tűnt el. A szoba-festő és a bútorkárpitos szakmák alapjai 800, illetve 
700 órás képzés során sajátíthatók el, e két szakmacsoportban 2011 júniusában kerül 
sor majd a vizsgákra, a beiskolázott 30 főből e sorok születéséig senki sem lépett ki.  

 
A képzésben való részvétel okozta terhek enyhítésére minden oktatásban töltött nap után 
3250 Ft megélhetési támogatást kaptak a résztvevők, ami érezhetően erős motiváció 
hiszen így az új szaktudás megszerzése nem követel anyagi áldozatot. A képzések 
szervezése során nagy hangsúlyt fektettek a célcsoport lakhelyéből fakadó esetleges 
hátrányok kiküszöbölésére, lehetőséget teremtettek, hogy minden résztvevő részt 
vehessen a képességeinek, terveinek leginkább megfelelő képzésben, bárhol is lakjon. 
Ennek megfelelően a beiskolázottak részére – a költségvetés átcsoportosításával – 
bérletet biztosítottak, de a megvalósítóknak volt megoldása a bejárást lehetetlenné tevő 
nagy távolságok leküzdésére is, két nagykanizsai és egy mosonmagyaróvári fiatalember 

a szombathelyi átmeneti szállásra költözhetett a (földmunkagép kezelő, illetve a szoba-
festő) képzés idejére. A Zala Megyei Vöröskereszt pedig naponta kisbusszal szállította 
Nagykanizsa és Zalaegerszeg közt a (motoros fűrészkezelő és a bútorkárpitos) tanulókat.  

 
A hozzáadott szociális munka 
A képzési (rész)eredmények nem a véletlennek köszönhetőek, sokkal inkább a 
beiskolázottaknak és a velük dolgozó esetkezelő szociális munkásoknak. A szociális 
munkás az esetkezelés adta (alap)együttműködésen túl65 a képzés időszakában egyéni 

konzultációs lehetőséget biztosított, ahol megbeszélhették, feldolgozhatták a képzés 
során felmerült feladatokat, élményeket, esetleges problémákat, de akár a tananyag 
elsajátításában, a vizsgára való felkészülésben is segített, igény szerint korrepetálást 
szervezett. A képzés helyszínén rendszeresen, mindennap eltérő időpontokban jelentek 
meg, ellenőrizték a jelenléti íveket, üdvözölték a résztvevőket, mindenki számára 
nyilvánvaló volt, hogy a hiányzás nem maradhat titokban. A projekt vezetése vállalta a 
képzők képzését is, intézménylátogatást szerveztek számukra, úgy vélték, szükséges 
megmutatni a képző intézmények oktatóinak, hogy a rájuk bízott csoport tagjai milyen 
körülmények közül jönnek, milyen speciális problémákkal küzdenek, milyen 
nehézségekre számíthatnak a képzés ideje alatt.  

 
A képzés befejező szakaszában pedig a beiskolázottakkal közösen áttekintették, milyen 
további lépések vezethetnek az ügyfél önfenntartóvá válásához. A szociális munka fontos 
célja, hogy a célcsoport tagjai a képzés befejezése után gyorsan, 30 napon belül 

munkába álljanak – akár a frissen megszerzett szakmában, akár másikban. Ennek 
megfelelően az esetgazda aktívan közreműködött az álláskeresésben, segített a munkába 
állásban, vagy közvetített a régi munkahelyre történő visszatérésben – és folyamatos 
kapcsolatot tartott a foglalkoztatási és a lakhatási referensekkel.  

 
Az esetfelelős szociális munkás terjedelmes adminisztrációt vezetett az ügyfél 
előrehaladásáról, összegyűjtötte a program indikátorait meghatározó, a pályázati 
támogatás szabályos felhasználásához elengedhetetlen dokumentumokat (mint 

                                                        
64  a befejeződött képzések: motoros fűrészkezelő (15 beiskolázott/15 bizonyítvány), szobaasszony 

(15/14), fölmunkagép kezelő (16/15), gépi takarító (15/15) 
65  Az esetfelelős szociális munkás havonta minimum kétszer személyesen beszélget az ügyfelével, 

havonta legalább egy alkalommal esetmegbeszélésen referál a programban lévő ügyfeléről, elkészíti a 
támogatások igénybevételéhez szükséges igazolásokat, amennyiben szükséges, tájékoztatást ad az egyéb 

segítségnyújtással kapcsolatos konzultációs időpontokról. (ld. Az esetfelelős szociális munkás feladatai:  

 http://integracio.rehab-team.hu/sites/defaults/files/Esetfelelosszocmunkas_feladatok.doc) 
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végzettséget igazoló oklevél, munkaszerződés, lakásbérleti szerződés,…), valamint a 
támogatási időszakban rendszeresen jelentéseket készített: A lakhatási referens 
részére havonta, az ügyfél lakhatásával kapcsolatban megtett lépésekről, a 
megállapodásban foglalt feltételek teljesüléséről. A képzési/foglalkoztatási referenst 
a képzési-foglalkoztatási időszakban kéthetente (elegendő, ha szóban) tájékoztatta az 

ügyfél képzésben való részvételéről, emellett havonta előrehaladási jelentést készített az 
ügyfél képzésével kapcsolatban megtett lépésekről, a megállapodásban foglalt feltételek 
teljesüléséről. A Szakmai vezetőt haladéktalanul tájékoztatnia kellett, ha az ügyfél 
programban való részvételével problémák merültek fel, illetve ha az ügyfél a 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek nem tudott eleget tenni, vagy nem tett 
eleget. A támogatási időszak zárásakor minden egyes ügyfél esetében záró értékelést, 
részletes szakmai összefoglaló értékelést készített. A megvalósítók munkáját néhány 
kiegészítéssel a TÁMOP 5.3.3. kiírásokhoz ajánlott nyomtatványcsomag segíti minden 
partnernél, a Toborzási Naplótól, az Egyéni Fejlesztési Terven át az Összegző 
Nyilvántartás Nyomonkövetéshez elnevezésű dokumentumig.  

 
A program sikerét zavaró tényezők 
A célcsoport tagjainak önellátását hosszú távon csak a munkabér biztosíthatja, ahogy a 
társadalmi reintegráció is nehezen képzelhető el nélküle. A program alapcélja tehát, hogy 

a bevontak minél nagyobb számban munkát találjanak, lehetőség szerint az elsődleges 
munkaerőpiacon, s tartsák is meg azt. A vállalás szerint a program zárására 23 fő nyílt 
munkaerő-piaci foglalkoztatása valósul meg, 23 fő tartja fenn munkaviszonyát. Azaz, 
pontosabban, a program során lakhatási támogatásban részesülő 75 fő 30 %-a (23 fő) – 
a különbség számottevő. A lakhatási támogatás nehézségeit még tárgyaljuk, a 
foglalkoztatási indikátor nominális teljesítése nem okozna gondot, röviddel félidő előtt 
már 21 munkavállalót tud felmutatni a projekt, ennyien teljesítették dokumentáltan a 
munkaviszony fenntartásának feltételeit66. A probléma a lakhatási és foglalkoztatási 

indikátorok együttes kezeléséből fakad. A 30 munkavállaló közül mindössze kettőt tudtak 
lakhatási támogatásba vonni – mint majd látni fogjuk, a bérbeadókat terhelő számlaadási 
kötelezettség miatt.  A projektvezetés levélben fordult az IH-hoz, kérve, hogy a 
foglalkoztatási indikátort ne a lakhatási támogatásba vontak számához, hanem a 
programba vontak számához viszonyítsa (a bevont 150 fő 15%-a = 23fő), válasz a 
kézirat leadásáig nem érkezett. 
 
A célcsoport foglalkoztathatóságának növelésére a Regionális Munkaügyi Központ 
segítségével munkahelymegőrző támogatás biztosítható a munkáltatónak, a program 
költségvetésében 30 fő részére legfeljebb 12 havi bér és járuléktámogatás van beépítve, 
de a munkáltatót a támogatási időszakkal megegyező hosszúságú továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség terheli. Hiába a minimálbér fölötti, 100%-os bértámogatás (havi 80.000 Ft 
és járulékai fizethető ki egy-egy támogatásba vont munkavállaló után), tehát egy 
alkalmazott kétévi bérének felénél is kisebb terhet kellene viseljen a munkáltató, a 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség rendszerint elriasztotta őket67. A projektvezetés 
félelmei szerint a támogatás ezen fejezetét valószínűleg nem tudják majd elkölteni. Öröm 
az ürömben hogy a vállalt indikátorok közt nem szerepel a munkahelymegőrző 
támogatásba vontak száma. 2011 tavaszáig egyetlen munkáltató sem vállalta ennek 
terheit, így előnyeiből sem részesülhetett. 

                                                        
66  a kiírási feltételek szerint az a munkavállaló vehető figyelembe a foglalkoztatási indikátor számításánál 

aki négy egymást követő hónapban, legfeljebb három munkahelyen, legalább napi hat órában, legalább hatvan 
napig munkaviszonyt tart fenn, alkalmi munkavállalói kiskönyv esetén elegendő 45 nap munkaviszony 

igazolása. 
 Munkaviszonynak számítanak a következő foglalkoztatási formák: munkaszerződéssel vagy a Szociális 

törvény szerinti fejlesztő-felkészítő foglalkozásra irányuló munkaszerződéssel vagy védett munkahelyen 
foglalkoztatásra irányuló munkaszerződéssel, vagy közfoglalkoztatásra irányuló munkaszerződéssel, vagy 

megbízási szerződéssel, vagy alkalmi munkavállalói kiskönyvvel létrejött jogviszony.  
67  A pályázati felhívásban megjelenő továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt már közvetlenül a kiírás 

után sok kritika érte az IH-t, szakmai műhelyek, érdekvédelmi csoportok, a szakma vezető értelmiségijei 
szólaltak fel a magyar gyakorlattól szögesen elütő feltétel eltörléséért – mindhiába. Eredményeképpen a 

pályázati felhívásra régóta és lelkesen váró szervezetek sora lépett vissza a pályázat lehetőségétől.  
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Lakhatás 
A nyertes pályázatnak megfelelően a programba vont 150 fő felét, vagyis 75 főt kívánták 
lakhatási támogatásba vonni, közülük 60 fő önállóan kell, megtartsa lakhatását.68  

 
A lakhatási indikátor teljesítése is veszélyben volt a projekt első évében, hiszen a 

pályázati kiírás feltételrendszere szerint a támogatás kifizetését a bérbeadásról szóló 
számla bemutatása teszi lehetővé. A feltétel talán minden más szolgáltatás esetén 
rendjén valónak tűnik, a magyar lakásbérleti viszonyok közt azonban nem életszerű. 
Természetesen érthető a finanszírozó szempontja is, hogyan is támogathatnának állami, 
sőt Európai Uniós forrásból az adószabályokkal ellentétes gyakorlatot. Mindenesetre a 
hajléktalan-ellátásban évtizedes múltra visszatekintő, az Összefogás és a 
Hajléktalanokért Közalapítványok által évente meghirdetett, pályázható lakhatási 
támogatás (ma beilleszkedési támogatás) feltételrendszere csak ezen az egy ponton tér 
el a TÁMOP kiírásétól, vagyis a szakma szereplői egyszer már belátták, hogy a piaci 
gyakorlattal nem érdemes szembemenni.  

 
Az esetkezelő szociális munkások igyekeztek részt venni a tárgyalásban, a lehető legjobb 
megoldást megkeresni, a bérleti szerződés megkötése és főként a bérleti díjról szóló 
számla kiállítása a könnyebb megoldás felé irányította a potenciális bérbeadókat, másik 

bérlő után néztek. 2011 elején sikerült megegyezésre jutni az IH-val, a lakhatási 
támogatás felhasználásáról, a továbbiakban a főbérlőnek nem szükséges számlát adnia, 
elegendő átvételi elismervényen igazolni, hogy az aktuális havi bérleti díj megfizetésre 
került.  

 
A pályázati kiírás egy másik pontja is szűkítette a célcsoport tagjainak lakhatási 
támogatásba vonását. A kiírás feltételrendszere szerint lakhatási támogatás annak 
nyújtható, aki rendelkezik a Szociális Törvény szerinti rendszeres jövedelemmel, azonban 

a törvény nem említi a képzés ideje alatt nyújtott megélhetési támogatást, tehát a 
képzésben résztvevő, a megélhetési támogatással akár a rendszeres szociális segély 
összegénél magasabb jövedelemmel rendelkező emberek is kiszorultak e támogatási 
formából.  

 
2011 februárjáig a célcsoport 17 tagja részesült lakhatási támogatásban, közülük 16-an 
áprilisban is a támogatottak közt voltak, azaz jelenleg is bérleményben élnek, a vállalás 
teljesítése a feltételek enyhítése miatt ma már nincs veszélyben, mindenesetre a 
projektbe bevontak közül további 46 fő lakott 2011 márciusában is bérleményben úgy, 
hogy nem részesülhetett lakhatási támogatásban. A fenti két probléma közül a 
bérbeadók számlaadási kötelezettségét érintő ügy kezelésében elért enyhítés sikernek 
tekinthető, bár az eddig aggódó bérbeadók vélhetően az átvételi elismervényt sem 
szívesen írják alá. A megélhetési támogatás jövedelemként való elismertetése 2011 
tavaszán még zajlik.  

 
A program részeredményei:69 
A program megvalósítása, a menedzsment felállítása, a toborzás a tervek szerint 
kezdődött meg. A vállalt 300 fővel szemben a toborzás során a három megyében 
összesen 692 főt értek el közvetlenül, közülük 286 fő jelentkezett a programba, s kapott 
részletes tájékoztatást, végül 151 fő kapott pozitív döntést a kiválasztás után, 2010 
őszére mindannyian egyéni fejlesztési megállapodást kötöttek. Tehát a célcsoport 
bevonása a tervezett mértékben történt meg. 

 
2010 októberében 91 fő beiskolázásával indult a képzési elem (a vállalás 90 fő volt), 
2011 márciusáig 4 szakmacsoportban, összesen 59 fő szerzett OKJ-s bizonyítványt, 

                                                        
68  Lakhatását önállóan tartja meg az a személy, aki a támogatás lejártát követően önerőből képes 

lakhatásának költségeit előteremteni, akik 6-8 hónapon keresztül részesültek támogatásban, további egy, akik 

9-12 hónapig, további két hónapot kell, töltsenek bérleményükben.  
69  a részeredmények a 2011.03.10-i állapotot tükrözik 
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mindössze 2 fő morzsolódott le a képzés során. A vállalt 75 bizonyítványhoz hiányzó 16-
ot várhatóan gond nélkül szállítja a még folyó két képzés összesen 30 diákja. 
 
A munkahelymegtartó támogatásba vont emberek számáról, a támogatás nehézségeiről 
már ejtettünk szót, a tervezett 30 bevont célcsoporttag elérése nem lesz egyszerű, 2011 

áprilisáig egyetlen olyan munkáltatót sem sikerült találni, aki vállalta a 
továbbfoglalkoztatás terhét.  
 
A menedzsment 23 fő nyílt munkaerőpiacra való kilépését vállalta, s félidő előtt már 30 
dokumentált esetet tudtak felmutatni. A képet némiképp árnyalja, hogy – mint már 
beszéltünk róla – a foglalkoztatási és a lakhatási indikátorok együttes kezelése miatt ez 
az adat önmagában nem elegendő, az elsődleges piacon munkahelyet talált 
célcsoporttagok közül mindössze ketten kaptak lakhatási támogatást, holott az elvárás: a 
lakhatási támogatásba vontak (75 fő) 30%-nak (23 fő) kilépése a nyílt munkaerőpiacra. 
A két indikátor (lakhatási és foglalkoztatási) szétválasztása, önálló kezelése jelenthet 
megoldást, ha az IH is úgy akarja. 
 
A tervek szerint a bevont célcsoporttagok felét (75 fő) kívánták lakhatási támogatásba 
vonni, s 80%-uktól (60 főtől) várták, hogy képes lesz lakhatása megtartására. Az 

indikátor teljesítése még a 2011 elején elért enyhítés után is nehéz, de teljesíthető 
feladat lesz, 2011 márciusáig összesen 17 célcsoporttagot sikerült támogatásba vonni, 
közülük 16 lakik áprilisban is a támogatott lakhatásban, ugyanekkor programba bevontak 
közt további 46 személy lakott piaci bérleményben lakhatási támogatás nélkül.  
 
A program záró szakaszára tervezett, a program tapasztalataira épülő 60 órás akkreditált 
képzés előkészületei zajlanak, az oktatási tematika, a képzési program kidolgozásának, 
valamint akkreditációjának szervezése a célcsoport képzését is megvalósító cég feladata, 

ahogy a régió 20 szociális munkása számára szervezett, már akkreditált képzés 
lebonyolítása is. A foglalkoztatási programelemek népszerűsítésében, hatásainak 
elmélyítésében a régió munkáltatóinak érzékenyítésére szabott kampányok 
segíthetnének. 
 
A program várható hatásai 
Résztvevő intézményekben folyó (re)integrációra irányuló szociális munka eszköztára 
biztosan színesedik a program hatására. A programban használt dokumentációs rendszer 
és a felhalmozott, közvetlen tapasztalatokat feldolgozó, a foglalkoztatás elősegítésére, a 
lakhatás megszerzésére és megtartására irányuló akkreditált tananyag, valamint az arra 
alapozott képzés pedig szélesebb körben is segíthetik majd az ellátórendszert.  

 
A menedzsment fejlesztésének céljai is hosszú távúak, tagjai elsajátítják az erőforrás 
gazdálkodás, erőforrás megosztás alapjait, megtanulnak kölcsönös felelősségi és 

függőségi viszonyokban működni, nagyobb magabiztossággal kezd bele hasonló léptékű 
programok kidolgozásába.  

 
A partnerszervezetek közti együttműködés erősödik, a projekt alatt kötött kapcsolatok 
nagyban segítik a régió szervezetei közti napi munkát, és további közösen 
megvalósítható feladatok végzésére ad lehetőséget. 

 
A Munkaügyi Központ kirendeltségeivel kialakult együttműködés rendszere hosszú távon 

fenntartható, az ellátottak foglalkoztatásában, képzésében harmonikusabb közös munka 
várható. Hatására a hajléktalan emberek nagyobb arányban tudnak részt venni az állami 
támogatású, a munkaügyi központokkal való együttműködést igénylő foglalkoztatási 
formákban, mint az intézményen belüli foglalkoztatás, a fejlesztő-felkészítő 
foglalkoztatás, vagy a közcélú, közhasznú foglalkoztatás.  
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Finanszírozás 
A program összköltsége 210.000.000 forint, melynek 100 %-át a pályázati támogatás 
biztosítja, önerő nem volt szükséges. A főkedvezményezett a SAVARIA REHAB-TEAM, ők 
használják fel a támogatás projektmenedzsmentre, a közbeszerzésekre, a közös munka 
szervezésére és a nyilvánosságra biztosított részét. A Nyugat-magyarországi Munkaügyi 

Központ a munkahelymegőrző bér- és járuléktámogatáshoz szükséges anyagi eszközök 
felett rendelkezik, félidőnél úgy látszik e költségvetési sorhoz tartozó pénzösszeg 
megmarad.   Minden konzorciumi partner saját költségvetésből biztosítja a működés helyi 
költségeit, a koordinátor és a szociális munkás(ok) bérköltségeit, valamint a bevontak 
számára nyújtott lakhatási támogatás költségeit. A konzorciumi partnerek önállóan 
gazdálkodnak költségvetésükkel, s annak arányában tartoznak felelősséggel is.  

 
Közbeszerzések:  
A menedzsment 2010 májusában megjelenő ajánlattételi felhívásában három tárgyban 
keres szolgáltatót: képzés szervezése, elektronikai eszközök beszerzése és bútorok 
beszerzése.  

 
A képző intézményt közbeszerzési eljárással keresik meg 2010 nyarán. A felhívásban hat 
akkreditált felnőttképzés lefolytatására, valamint egy felnőttképzési oktatási tematika, 

hozzá tartozó oktatási program kidolgozására, az oktatás akkreditációjára és a már 
akkreditált felnőttképzés lebonyolítására n. 34.840.000 Ft értékben keresnek 
szolgáltatót. A két beérkező (érvényes) ajánlat közül a nyertes a soproni székhelyű Fény-
Szoft. Számítástechnikai KFT n. 28.312.500 Ft-os ajánlata.  

 
Elektronikai eszközökre a konzorciumi partnerek mindegyikének szüksége volt, az 
ajánlattételi felhívás 3-3 db fax és fénymásoló, 17 PC, 10 nyomtató, 5 eldobható 
fényképezőgép és 1-1 digitális fényképezőgép, digitális kamera és projektor beszerzésére 

irányul, összesen n. 4.800.000 Ft értékben. A két beérkező (érvényes) ajánlat közül a 
nyertes a táplánszentkereszti székhelyű Pencom Technika Kft. n. 4.206.320 Ft-os 
ajánlatával.  

 
Az új munkaállomások kialakításához új irodai bútorok beszerzésére is szükség volt, az 
ajánlattételi felhívás 10-10 db számítógépasztal, forgószék és irodai szekrény 
beszerzésére irányult, összesen n. 588.000 Ft értékben. Nyertes az egyetlen beérkező 
ajánlat tevője, a celldömölki székhelyű Jankovics és Társa Kereskedelmi Kft n. 587.480 
Ft-os ajánlattal. 

 
A közbeszerzési eljárások lefolytatásával a költségvetésből felszabaduló n. 7.127.700 
forint átcsoportosításával előre nem tervezett költségeket finanszíroznak, így oldják meg 
többek közt a képzésbe járók utaztatását, vagy a földmunkagép kezelők T kategóriás 
jogosítványának megszerzését is.  

 
A program megvalósításában önkéntesek nem dolgoznak, finanszírozásához 2011 
márciusáig adományozó, szponzor nem járult hozzá. Egyetlen, de említésre méltó kivétel 
még a program kezdete előtti kapcsolatból származik, a Szombathelyen több boltot 
üzemeltető Second Hand használtruha kereskedő 10 célcsoporttagot egy évig havi 
rendszerességgel személyre szabott ruhacsomagokkal lát el.  

 
Nyilvánosság 

A 2010. április 1-én induló program nyilvánossága jól dokumentált, ami részben biztosan 
az IH szigorú előírásainak is köszönhető, pl. az elektronikus megjelenésről nem elég 
adatokat szolgáltatni, hang-/képanyagot is kell csatolni a beszámolókhoz.  

 
A program központi helyszíne a saját honlap: www.integracio.rehab-team.hu, ahol a 
megvalósítás minden jelentősebb szakaszáról rövid képes hírt olvashatunk, letölthetőek a 
megvalósítás során használt dokumentumok is. Az oldal sajnos nagyon szűkszavú, 
rendszeres(ebb) frissítésére az első év során nem  sikerült rendszerszerű megoldást 
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találni. A tervek szerint ide kerülnek majd a program eredményei, a megvalósításról 
készülő saját fotók és a képzésekről még készülő film is.  

 
Ahogy már beszámoltunk róla, a menedzsment 2010. április 14-én sajtótájékoztatóval 
egybekötött projektindító rendezvényt szervezett. A sajtótájékoztató nem csak a 

régióban működő médiákat érdekelte, országos csatornák is beszámoltak róla, 
képriportot adott többek közt az MTV és az RTL Klub is, helyi szinten pedig a SZTV 
(Szombathely), a KanizsaTV, a Hera TV (Mosonmagyaróvár) és a ZTV (Zalaegerszeg). Az 
országos nyomtatott médiák nem, de a megvalósításban részt vevő városok helyi lapjai 
szintén hírt adtak a program indulásáról és a toborzásról is, akárcsak a megyei Zalai 
Hírlap és Vas Népe.  

 
A toborzáshoz egy-egy szórólap és plakát készült, melyek főként a városok szociális és 
közintézményeibe, valamint a Munkaügyi Központ kirendeltségeibe látogatókhoz jutottak 
el.  
 
Megvalósításra vár még egy-egy szakmai nap a résztvevő városokban (2010 
novemberében Zalaegerszegen rendezték az elsőt), melyeken megmutatják a projekt 
céljait, addigi eredményeit a városok lakossága számára. Szintén kidolgozásra vár a 

célcsoport részére szóló életvezetési kiadvány, melyet a hajléktalan létből való kilépést 
segítő mankónak szánják, segítséget nyújtana a munka, a lakhatás világában való 
könnyebb eligazodáshoz, tanácsok, ötletek az önellátásról, a mindennapok 
matematikájáról. A program eredményeinek a félidőben szervezett sajtótájékoztatóval és 
a program végére tervezett záró konferenciával szereznek nagyközönséget.  
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„TRIATLON - a partnerség jegyében”  

- egy PHARE program Biharban70 

 
A debreceni székhelyű ReFoMix Rehabilitációs Foglalkoztatási és Szociális Szolgáltató 
Közhasznú Társaságot71 az Egy Ház Alapítvány és a Debrecen Menhely Alapítvány 2000. 
január 25-én hozta létre a két alapítvány szállóin lakó hajléktalanok foglalkoztatására, 
szociális szolgáltatások szervezésére. A társaság létrejöttének alapvető célja volt a két 
alapítvány szállóin élő emberek ellátórendszerből való kivezetését rehabilitációs 
munkahelyek biztosításával tegyék hatékonyabbá. 

 
A ReFoMix 2000. május 1. óta foglalkoztat hajléktalanokat Debrecenben. Az első évben 5 
fő - Hajléktalanok Rehabilitációs Intézményében lakó - hajléktalan számára tudott 
rehabilitációs célú foglalkoztatást nyújtani karbantartói munkakörben. Majd a következő 
években elnyert két pályázati támogatásnak köszönhetően72 2004-ben már 25 fő vett 
részt a ReFoMix belső foglalkoztatási programjaiban.  

 
A halmozódó tapasztalatok alapján aztán a szervezet munkatársai a belső foglalkoztatás 
helyett egyre inkább a tartós munkanélküliség csökkentésére, az elsődleges 
munkaerőpiacra való vissza-/bejutásra helyezték a hangsúlyt. Így találkoztak a 2004-ben 
megjelenő PHARE-kiírással is73. A kiírás lehetőséget adott nagyobb léptékben 
gondolkodni, ezért lehetséges partnerek után néztek. Mivel nem csak a hajléktalan 
emberek közt találunk munkanélkülieket, a társaság vezetői a velük már korábban is 
kapcsolatot tartó Berettyóújfalui kistérséghez tartozó, többszörösen hátrányos helyzetű 
településekkel kezdtek tárgyalásokba a lehetséges együttműködésről. Végül a főpályázó 
ReFoMix Kht, a térség 10 önkormányzata74, a debreceni Menhely Alapítvány75 és a 
szintén debreceni REFOFER Bt76 alkotta partnerség, együttműködő partnerként a Hajdú-
Bihar Megyei Munkaügyi Központtal indította útjára a „TRIATLON - a partnerség 
jegyében” című programot77. 

 

                                                        
70  A szöveg születéséhez nyújtott segítségéért köszönettel tartozunk Barcsa Gabriellának, a tárgyalt 
projekt menedzserének. 
71  A ma már ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft néven működő szervezet Debrecen legnagyobb 
hajléktalanellátó intézménye. Tevékenységi köre az egykori Egy Ház Alapítvány és a város közt 2001.12.31-én 

lejárt ellátási szerződésben foglalt feladatok 2002.01.01-i átvétele óta is bővült, ma öt szállásnyújtó 

intézményt, képzési és gondozási központot működtet számos szolgáltatással. ld. www.refomix.hu 
72   A Szociális és Családügyi Minisztérium által 2000-ben meghirdetett "Hajléktalan emberek 
foglalkoztatását elősegítő komplex modellkísérleti program" és az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2001. 

évi „Új esély programja”. 
73  ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht., mint 

Szerződő Hatóság a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából kiírt PHARE HU2002/000-
315.01.04 „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen, helyi kezdeményezések támogatása a 

tartós munkanélküliek és a rendszeres szociális segélyezésben részesülők munkaerő-piaci integrációja 
érdekében” című pályázat 
74  A bekapcsolódó települések: Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Csökmő, Komádi (az önkormányzati 
fenntartású KOMOTTHON Kht-vel), Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezősas, Újiráz, Zsáka (a 

nem önkormányzati Gondoskodás 2001 Kht-vel)  
75  Az alapítvány Debrecen-Ondódon működtet 21 fős átmeneti szállást. A program kezdetekor az 

alapítvány kuratóriumának elnöke, Szemerédy Zsolt egyben a ReFoMix ügyvezetője is. 
76  A REFOFER Szociális Foglalkoztatást Végző, Szolgáltató Betéti Társaságot az egykori ReFoMix dolgozó, 

Arnóth József hozta létre, megváltozott munkaképességű és egyéb, a munkaerőpiacon hátrányból induló 
emberek foglalkoztatására. A Bt a megvalósítás során kivált, feladatait teljes egészében a ReFoMix vette át. 
77  Az eredeti kiírásra – szinte azonos szakmai tartalommal és - két eltéréssel - azonos partnerekkel 

beadott „Duatlon – a partnerség jegyében” c. pályázat nem nyert, a program megvalósulása a második körös 

kiírásnak volt köszönhető. 
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Előkészítés 
A három debreceni szervezet közti erős munkakapcsolat adta az együttműködés alapját. 
A résztvevő települések komolyságát mutatta, hogy a három debreceni szervezethez 
hasonlóan a legmagasabb szinten, esetükben a polgármester és vagy a jegyző által 
képviseltették magukat már a tervezésnél, majd a program futása során a stratégiai 

munkacsoport ülésein is. A pályázat szövegének gondozását a főpályázó 5 munkatársa 
végezte, mindannyian komoly pályázatírói tapasztalattal. A nyertes pályázat alapvető 
célkitűzései szerint 
válaszokat adna a 
partnertelepülések 
szociális 
problémáinak egy 
részére, csökkentené 
a bevont 
kistérségben élő 
munkanélküliek és a 
szociális segélyből 
élők számát, 
gondozói létszám, 

így 
kapacitásnöveléssel 
javítaná a 
települések szociális 
ellátórendszerét, 
főként az 
idősellátásban, 
továbbá az 

együttműködés 
eredményeként 
javítaná a 
települések partneri 
kapcsolatait is.  

 
A bevont 
kistelepülések 
mindegyikében 
működött 
idősellátás, sok helyütt a szociális gondozók létszáma nem érte el a jogszabályban 
meghatározott szintet, ezeken a településeken nem csak a gondozói létszám emelése, de 
új szakemberek képzése is feladatot adott. A debreceni szervezetek pedig a maguk 
működtette bentlakásos intézményekben kívántak létszámemeléssel javítani az ellátás 

minőségén. A program 22 hónapja során 50 fő 18 havi foglalkoztatása, 17 fő 18 havi 
továbbfoglalkoztatása, valamint 18 fő OKJ-s bizonyítványt nyújtó képzésbe vonása 
szerepelt konkrét célként, benne 15 fő tartós munkanélküli, hajléktalan embernek 
biztosítanának munkát és otthont nyújtó ellátást. A cél, mint látni fogjuk, meg is valósult.  
 
A megvalósítók 
A program feladatainak ellátására rendkívül hatékony szerkezetet találtak. A hat 
személyes menedzsment78 biztosította a program zavartalan működéséhez szükséges 

eszközöket és kommunikációt. A stratégiai döntéseket a bevont települések legmagasabb 
szintű képviselői, a menedzsment tagjaival kiegészülve a Stratégiai Munkacsoport79 
ülésein hozták. 

 

                                                        
78  Projektmenedzser, szakmai vezető, területi koordinátor, pénzügyi szakértő, projektasszisztens, 

adminisztrátor – majd mindegyikük részt vett már a tervezésben is. 
79  A Stratégiai Munkacsoport a program futása során három alkalommal ülésezett.  

Konzorciumi partnerek Szerepe és feladatai a program 
végrehajtásban 

Debrecen, ReFoMix Kht. 8 fő foglalkoztatása a  
hajléktalan gondozásban 

Berekböszörmény 
Községi Önkormányzat 

2 fő foglalkoztatása családsegítésben,  
házi segítségnyújtásban 

Berettyóújfalu Város 
Önkormányzata 

2 fő foglalkoztatása az idősek  
bentlakásos intézményében 

Csökmő Nagyközségi 
Önkormányzat 

7 fő foglalkoztatása idősek  
nappali ellátása terén,  
házi segítségnyújtásban, 

Debrecen, Menhely 
Alapítvány 

4 fő foglalkoztatása a  
hajléktalan gondozásban 

KOMOTTHON Kht., 
Komádi 

3 fő foglalkoztatása az idősek 
bentlakásos intézményében 
és a házi segítségnyújtásban 

Körösszakál Községi 
Önkormányzat 

4 fő foglalkoztatása a 
házi segítségnyújtásban,  
idősek klubjának újra indítása 

Körösszegapáti Községi 
Önkormányzat 

2 fő foglalkoztatása 
házi segítségnyújtásban 

Magyarhomorog Községi 
Önkormányzat 

7 fő foglalkoztatása  
idősek bentlakásos intézményében,  
házi segítségnyújtásban 

Mezősas Községi 
Önkormányzat 

2 fő foglalkoztatása 
házi segítségnyújtásban,  
idősek klubjának működtetése 

Újiráz Községi 
Önkormányzat 

5 fő foglalkoztatása  
idősek bentlakásos intézményében 

Gondoskodás 2001 Kht., 
Zsáka 

4 fő foglalkoztatása  
idősek bentlakásos intézményében 
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A célok helyi szinten történő megvalósulásáért a bevont településeken a Helyi Szakmai 
Koordinátor (HSZK) és a Helyi Foglalkoztatás Irányító (HFI) felelt. A célcsoport bevont 
tagjainak előmenetelét, esetkezelését, mentorálását a két szociálpedagógus-végzettségű 
Foglalkozás Fejlesztő (FF) biztosította a toborzástól a képzésen/foglalkoztatáson túl az 
utánkövetésig, ők vezették a szakmai adminisztrációt, a minden bizonnyal ők töltötték a 

legtöbb munkaórát a programban.  
 

A HSZK és a HFI pozícióját általában a település vezetője/jegyzője és a partnerintézmény 
vezető munkatársa töltötte be, azaz jól számíthattak már létező munkakapcsolatukra, 
tovább egyszerűsítette a helyzetet, hogy több esetben a két tisztséget egy személy 
(jellemzően a jegyző) látta el. A helyi foglalkoztatásért felelős HFI egyrészt a 
foglalkoztatás helyszínéül szolgáló intézmény (egyik) vezetője volt, másrészt pedig a 
programból kapott új munkatársak munkahelyi felettese is, azaz erősen motivált az új 
munkaerő betanulásában, megtartásában. A HSZK saját településén gazdája volt a 
projektnek, tulajdonképpen a két FF alá dolgozott, nem esetkezelt, de ő volt a 
legközelebb, ő kezelte a pillanatnyi problémákat a munkahelyen, továbbá a program 
adminisztrációjának vezetésében és a helyi pénzügyi elszámolásban is segített.  A 
kiegészítő szolgáltatások megvalósítóiról később lesz még szó.   

 

Toborzás, kiválasztás 
A program elsődleges célcsoportja (100 fő) a bevont településeken élő tartós 
munkanélküliek és/vagy rendszeres szociális segélyből élők közül (76 fő), illetve a 
debreceni hajléktalanellátó intézmények ügyfélköréből került ki (24 fő). A program 
hirdetésében a helyi polgármesteri hivatalok, családsegítő szolgálatok és az együttműködő 
Munkaügyi Központ is részt vállalt, személyes tájékoztatás, illetve plakáttok, szórólapok 
kihelyezésével. A hirdetésben természetesen komoly segítséget nyújtott, hogy a program 
indulásáról beszámolt a helyi nyomtatott és elektronikus sajtó is. 

  
A programba-vonhatóság 3 fő kritériuma: 

 a pályázó rendelkezzen a pályázat által érintett területen állandó lakcímmel 
 a pályázó rendelkezzen minimum 8 általános iskolai végzettséggel  
 a pályázó legyen tartós munkanélküli és/vagy rendszeres szociális járadékban 

részesüljön  
 

A mintegy 75-80 jelentkező adatait helyben a HSZK-ok gyűjtötték össze, és a formai 
feltételeknek való megfelelés esetén juttatták el a FF-höz. A programban vállalt 20%-os 
lemorzsolódási szint tartásához a jelentkezők alapos feltérképezése volt szükséges. A 
kiválasztás alapját adó irányított interjút80 a két FF és a pszichológus vette fel, ezt 
egészítette ki a pszichológus vezetésével felvett teszt-együttes81. Így a kiválasztás előtt 
képet kaphattak a jelentkező alapképességeiről, készségeiről, szociális és egészségügyi 
helyzetéről, motivációjáról illetve a tanuláshoz szükséges készségekről. A programban 

való részvételről a kiválasztásban közreműködő szakértők írásos javaslata alapján a 
szakmai vezető, a pszichológus, a HFI, a HSZK, és a területi koordinátor közösen hozták 
meg a döntést. Kistelepülések esetében a megfelelő személy kiválasztásánál sokat 
segített a jelentkezők és a HSZK/HFI közti személyes ismeretség is, a bevontak zöme 
részt vett már korábban a helyi közhasznú foglalkoztatásban. 

 
A FF-k, a résztvevőkkel közösen egyéni fejlesztési terveket készítettek, melyek 
személyre szabottan tartalmazták azokat a képességeket, személyiség területeket, 

amelyekre fokozottan oda kellett figyelni, fejleszteni kellett ahhoz, hogy a munkavégzés 
sikeres, a reintegráció eredményes lehessen. A foglalkoztatást zavaró, akadályozó 
tényezők korai felismerése és kezelése érdekében a FF-k a program során rendszeresen 

                                                        
80  az Iránytű néven futó irányított interjú apró változtatásokkal ma is használatban van, és nem csak a 

ReFoMix-nél, hanem a város szociális ellátásának több területén is. 
81  SCPI személyiségi teszt, Super munkaérték kérdőív, Intelligencia teszt 
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problémafeltáró célú beszélgetéseket folytattak a célcsoport tagjaival, amelyet szükség 
esetén tanácsadás, gyakorlati segítségnyújtás (pl. ügyintézésben) egészített ki. 

 
Foglalkoztatás 
A kiválasztott 50 fő egységesen 2005. január 16-án állt munkába Debrecenben és a 10 

településen, mindannyian szociális ellátást nyújtó intézményekben. Az alábbi táblázat a 
konzorciumi partnereknél foglalkoztatottak számát és a foglalkoztatás területét mutatja: 

A résztvevők munkában maradásához szükséges motivációs szintet alapvetően a 
HFI/HSZK és a két FF, valamint a program pszichológusa közösen igyekeztek fenntartani. 
A napi munkát a HFI/HSZK felügyelte, akárcsak az új alkalmazottak betanulását és 
főként beilleszkedését. 

 
A fenti táblázatból is látható, 12 fő munkájára a debreceni hajléktalan-ellátásban 
számítottak, míg a többiek a partnertelepüléseken működő bentlakásos vagy napközis 
idősellátásban, illetve a házi segítségnyújtásban, családsegítésben, szociális 
étkeztetésben helyezkedtek el. A program szereplői olyan védett munkahelyek 
megteremtésében voltak érdekeltek, ahol a foglalkoztatottak – az ellátni célzott - 
feladatok közül személyiségüknek, képességeiknek leginkább megfelelőt kaphatták, amit 
biztonsággal meg tudtak tanulni, el tudtak végezni. Az új munkahely a képzésbe vontak 

esetében terepgyakorlatuk fő helyszíne is volt, vagyis az elméleti tudást azonnal 
gyakorlati tudássá válthatták át. A napi feladatok sikeres teljesítése, és az ezekről kapott 
megerősítések megfelelő táptalajt nyújtottak pozitív(abb) önértékelésük kialakulásához-
fejlesztéséhez.  

 
A résztvevők az addig megszokottakon túl új szerepekben is meg kellett, hogy feleljenek 
a kihívásnak, az alkalmazott, a kolléga, a segítő és a tanuló szerepeket pedig egyidejűleg 
kellett betölteni. A program indulásakor a bevontak zöme e szerepek esetleges 
összeegyeztethetetlenségétől tartott leginkább. Az első kilenc hónap, majd a program 
végén felvett elégedettségi kérdőívekből kiderül, „hogy a résztvevők a programot 
eredményesnek tartották mind szakmai fejlődésük, mind a személyiségükben 
bekövetkezett pozitív változások szempontjából. A pozitív önértékeléshez hozzájárult az 
is, hogy szinte mindenkinek sikerült összeegyeztetnie a munkát, a családban való 
helytállást és a képzésben résztvevőknél a tanulást is. Ezt azért tartjuk fontosnak 

kiemelni, mert a program indulásakor ez jelentette számukra a legnagyobb félelmet, a 
program végén pedig kivétel nélkül büszkék voltak a saját teljesítményükre, és nagyobb 
önbizalommal kezdtek bele új feladatokba is. Külön sikerélményt jelentett számunkra, 
hogy minden intézményben voltak olyan dolgozók, akikkel különösen elégedett volt a 
munkáltató, így több, nagyobb felelősséget jelentő területen is kipróbálták őket.”82  

 
A FF-k alapfeladataik szerint kétheti rendszerességgel látogattak meg minden 
partnertelepülést, s havonta egy alkalommal biztosan leültek minden résztvevővel. A 

szakmai kontrollt formálisan a szakmai vezetőnek havi rendszerességgel készülő, a FF-k 
által írt, a résztvevők előrehaladásáról szóló beszámolókon túl a program pszichológusa 
vezette esetmegbeszélő csoportok, szupervízió is segítette. 
 
A szerződések lejártát (2006. július 16.) követően az 50 főből 22 fő újabb 18 hónapig 
történő továbbfoglalkoztatásáról döntöttek a partnerintézmények, ami a vállalt mutató 
(17 fő) túlteljesítését jelentette. 
 
Képzés 
Már a program tervezéséhez használt szükségletfelmérés készítésekor jól látható volt, a 
partnertelepülések szociális ellátó hálózata képzett szakember- és így kapacitáshiányban 
szenvedett. A sok esetben jogszabálysértő helyzet megoldásának terhe a települések 
részvételi hajlandóságát is erősen befolyásolhatta. A hiányállapot mérséklésére tehát új 
szakembereket kellett képezni, lehetőség szerint a szakemberhiányos települések 
                                                        
82  ld. http://www.refomix.hu/docs/foglalkoztatas/PhareBrossura_PenzugyiOsszefoglalo_ hu.doc  



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
49 

lakosságából. A program kezdetekor 13 résztvevő rendelkezett szociális ápoló-gondozó 
képesítéssel, a vállalás szerint pedig további 18 résztvevő került OKJ-s végzettséget adó 
képzésbe a program során.  

 
A képzés megvalósítását közbeszerzési eljáráson elnyert cég már a tervezésnél kapott 

árajánlatával kitűnt. A Berettyóújfaluban működő Bihari Regionális Oktatásszervező Bt. 
komplex csomagot kínált, az elméleti képzésen túl a vizsgaszervezéssel és a külső 
gyakorlati helyek szervezésével járó feladatokat is vállalta. A 14 hónapos képzés 2005. 
április 8-án indult. Az elméleti oktatás (772 óra) pénteki és szombati napokon zajlott, 
hiszen a tanulók mindannyian munkaviszonyban álltak.  A 448 óra gyakorlat 2/3 részét is 
a saját intézményben, a HSZK, mint tereptanár felügyelete alatt töltötték, a fennmaradó 
mintegy 150 órát pedig a térség egészségügyi és szociális intézményeiben, ahol az 
elsősegélynyújtástól a vércukormérésig sok új készséggel gyarapodhattak.  

 
A képzést lezáró vizsgára 2006. június 3-án került sor. A 18 beiskolázott közül egy fő 
maradt távol, 17-en sikeresen jutottak túl rajta83.  

 
A beiskolázottaknak helyt kell, álljanak – többek közt - a munkahelyen és az iskolában 
egyaránt, ami a képző és a munkáltató intézmények együttműködése nélkül csak nagyon 

sok problémával lett volna elképzelhető. A képzőcég munkatársai méltányolták a 
célcsoport tagjainak tanulást nehezítő sajátosságait, rugalmasságuk, jovialitásuk 
azonban nem járt együtt a formai szabályok lazulásával. A projekt menedzsmentjének 
elégedettségét jelzi, hogy ma is munkakapcsolatban vannak a képzés megvalósítóival.  

 
Az iskolában, gyakorlati helyen töltött idő természetesen a munkában töltött órák 
újragondolását igényelte. A feladatot a HSZK felügyelete mellett minden esetben sikerült 
megoldani. Minden képzésbe vont - a tanulmányi szerződésben foglaltakon túl is – 

megkapta az esélyt munkahelyén, hogy megjelenhessen az elméleti képzésen és a 
szakmai gyakorlati helyeken, valamint hogy sikeresen készülhessen fel a modulzáró 
vizsgákra és a záró szakmai vizsgára is. A HSZK és a FF-k közvetítésével megvalósult 
szoros együttműködés nagy segítséget nyújtott ahhoz is, hogy a célcsoport tagjai mind 
mentálisan, mind szakmai tudásukban sokat fejlődjenek a képzés 14 hónapja során.  

 
A megvalósítás komplexitása 
A körültekintő tervezésnek hála a futamidő során volt eszköz a célcsoport, a projek-
tmenedzsment és a szakmai munkatársak ismereteinek és készségeinek fejlesztésére is. 
A menedzsment tagjai számára főként vezetői készségeik fejlesztését célul tűző 
képzéseket és tréningeket szerveztek. Az integrációs szolgáltatást nyújtó szakemberek 
indulását szakmai felkészítő tréning segítette, szakmai munkájuk felügyeletét és 
fejlődését pedig a szakmai vezetőnek írott havi előrehaladási jelentések, a havi 
rendszerességgel tartott esetmegbeszélő csoportok és szupervízió, valamint hasonló 

projektek látogatása során szerzett tapasztalatok segítették.  
 

A célcsoport számára a teljes futamidő során, az igényekhez szorosan illeszkedő 
kiegészítő szolgáltatásokkal próbálták meg harmonikusabbá tenni a részvétellel járó 
többletterhek viselését. Ezek elsődleges célja természetesen a lemorzsolódás megakadá-
lyozása/csökkentése volt. Szükséges volt a munkavégzést és a tanulást akadályozó 
problémák megoldásán túl a családi háttérből induló feszültségek kezelése is. A 
mindennapi munkavégzés során felmerülő problémákban elsődlegesen a 

partnerintézményeknél dolgozó HSZK adott tanácsot, segített összehangolni a 
munkavégzés fázisait, és támogatást nyújtott pl. konfliktusok feldolgozásához. 

 

                                                        
83  Egy fő kiesése nem veszélyeztette a projekt mutatóit, a vállalás 18 fő beiskolázása volt. A 

lemorzsolódott személy időközben a programból is kikerült, az esetet a megvalósítók motivációhiánnyal 

magyarázzák. 
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Mindezeken túl tucatnyi, a résztvevők speciális igényeire választ adó csoportfoglalkozás, 
tréning szervezése próbálta segíteni a program hatékonyságát, a résztvevők 
készségfejlesztéséről a program indulásakor készített Egyéni Fejlesztési Terv alapján 
döntöttek. 

 

 A foglalkoztatottak munkaerő-piaci reintegrációjuk segítése érdekében pszichológus által 
vezetett személyiség-fejlesztő, kulcsképesség-fejlesztő és kommunikációs tréningeken 
vettek részt.  Előadás keretében a mindennapi élet szervezését könnyítő életvezetési 
tanácsokat kaphattak, az idősgondozásban dolgozókat a halálesetek feldolgozását a 
segítő gyászmunka tréning segítette, a hajléktalan-gondozásban dolgozókat agresszió-
kezelési tréning. Az elsődleges munkaerőpiacra való belépést az álláskeresési technikák 
tréning és a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ munkatársainak személyre szabott 
munkavállalási tanácsai segítették.  
 
„Az elégedettségi kérdőívek eredményei valamint a csoporttagok és partnerek személyes 
visszajelzései azt mutatják, hogy a résztvevők igénybe vették és hasznosnak tartották 
ezeket a szolgáltatásokat, azok hatásosan segítették őket a munkában és a képzésben 
való helytállásban, az egyéni fejlesztési tervek megvalósításában. 
 

A program megvalósítói számára a szolgáltatások eredményessége elsősorban a 
lemorzsolódás mértékében mérhető. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a programelemeknek 
is köszönhető, hogy ez minimális volt, mindössze 4 fő távozott még a program első 
felében”84. 
 
A program társadalmi célú kommunikációja 
A pályázat elnyerésének hírét a térség helyi sajtói, azaz a helyi tévék (pl. Debrecen TV), 
a helyi kereskedelmi rádiók (pl. Friss Rádió), valamint a helyi és megyei nyomtatott lapok 

is közölték.  
 
A fenti médiákon túl a toborzásban a Munkaügyi Központokban és az önkormányzatok 
intézményeiben elhelyezett hirdetmények, valamint a településeken működő ellátó 
intézmények dolgozói segítettek.  
 
A program működése nem vonta magára a sajtó figyelmét a továbbiakban. A 
menedzsment számára sem volt ez égető feladat.  
 
A program eredményeit a záró konferencia résztvevői, illetve az itt terjesztett - fentebb 
már többször idézett – záró tanulmány olvasói ismerhették meg.  
 
A program működésébe önkéntes segítőkre valamint szponzorokra, támogatókra nem 
számított a menedzsment. 

 
A program finanszírozása 
A PHARE HU2002/000-315.01.04 „Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés 
ellen, helyi kezdeményezések támogatása a tartós munkanélküliek és a rendszeres 
szociális segélyezésben részesülők munkaerő-piaci integrációja érdekében” című 
pályázati kiíráshoz 17 millió eurós keret társult85. A TRIATLON a kiírás második körében 
közel a maximumot, 815 202 euró támogatást nyert. A program teljes költségvetése 987 
176 euró, azaz 171 974 euró saját forrás mellett valósult meg. A településenként eltérő 

mértékű önerőként, a HFI 22 havi bérének egy része került elszámolásra, a projektre 
fordított munkaidejük arányában. 
 
A támogatás mértéke lehetővé tette a megfogalmazott célok elérését, egy igazán 
komplex program felépítését és működtetését. A települések vállalható mértékű 

                                                        
84  ld. http://www.refomix.hu/docs/foglalkoztatas/PhareBrossura_PenzugyiOsszefoglalo_ hu.doc  
85  melynek 54,91 %-az Európai  Phare, 45,09 %-a kormányzati forrásból származott 
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befektetéssel új munkaerőhöz, új beruházásokhoz, új minőségű együttműködő 
partnerekhez juthattak. A tíz településen és Debrecenben összesen 133.543 eurónyi 
beruházás valósult meg, új gépkocsikkal, bútorzattal, számítástechnikai eszközökkel 
gazdagodott a térség településeinek szociális ellátórendszere. További 402.976 eurót 
fordíthattak a programba vont 50 személy foglalkoztatására, vagyis a befektetés 

háromszorosan térült meg, az új szakemberek képzése (33.553 euró érték) pedig sok 
helyütt hosszú időre megoldja a projekt futása előtti időkben tapasztalt, a szociális 
gondozói létszámot érintő hiányállapotot. A célcsoport foglalkoztathatóságának javítására 
78.160 euró állt rendelkezésre, benne a 10 HSZK és a két FF bérén túl a pszichológus, és 
a kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó trénerek tiszteletdíja is.   
 
A projektmenedzsment feladataira összesen 130.488 euró jutott, melyből 8.442 eurót a 
megvalósítók szakmai képzésére fordíthattak, további 31.400 euró állt rendelkezésre a 
menedzsment számára fenntartott PHARE programiroda bérleti díjára.  
 
Összességében elmondható a projekt finanszírozása – a gondos tervezésnek 
köszönhetően – kielégítő volt, amit maga a menedzsment is megerősít a projekt záró 
beszámolójában: 
 

„Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ugyanis a projekt pénzügyi és költségvetési 
lehetőségei megfelelő keretet szabtak egy kiváló szakmai program kidolgozásának, 
megvalósításának. Pályázatunk költségvetése tükrözte a felelős pénzügyi gazdálkodás 
alapelveit, különös tekintettel az értékarányosság és a költséghatékonyság 
szempontjaira, ugyanakkor a tervezett költségtételek megalapozottak és a helyi piaci 
árszinthez illeszkedők voltak. A lehető legrészletesebben megtervezett költségek tették 
lehetővé a pontos, és zökkenőmentes elszámolásokat, pénzügyi vonal nyomon 
követhetőségét”86.  

 
A program fenntarthatósága, hatásai 
A projekt pénzügyi fenntarthatóságát a települési önkormányzatok, illetve a debreceni 
hajléktalan gondozást végző civil szervezet által nyújtott szociális szolgáltatások 
fejlesztéséhez kapcsolódó központi finanszírozás biztosította. A projektben résztvevő 
minden partner stratégiája már a tervezésnél az volt, hogy a PHARE támogatás 
leteltével, az általuk vállalt tovább-foglalkoztatott létszám bérét és az ahhoz kapcsolódó 
járulékokat állami normatívából kívánja finanszírozni, mivel a projekt során beindított, 
illetve humánerő szempontjából fejlesztett összes tevékenység a 1993. évi III. 
törvényben meghatározott alap, illetve szakellátás körébe tartozik.  

 
A projekteredményeket a partnerszervezetek projektben résztvevő munkatársai a projekt 
megvalósulásáról, szakmai előrehaladásáról saját szervezetük különböző fórumain (pl. 
települési önkormányzati partnerek képviselő testületi ülésein, Bihari Önkormányzatok 

Szövetségének közgyűlésén, non-profit szervezeti partnerek közgyűlésen, intézményi 
partnerek intézményi értekezleteken, stb.) közvetlen szóbeli visszajelzést adtak a 
projektről. A szakmai közvélemény tájékoztatására a főpályázó honlapján rendszeres 
megjelentették eredményeiket (monitorozási eredmények, módszertani kérdések, 
tervezési-elemzési kérdések, interjúk a projekt hatásáról kedvezményezettekkel és 
projektben résztvevőkkel, fényképek, stb.). 
 
Mérleg 

Összességében elmondható a program sikeres volt. A megvalósítók minden vállalt 
feladatot, minden mutatót teljesítettek, néhány esetben a vállaltnál többet is.  

                                                        
86  ld. http://www.refomix.hu/docs/foglalkoztatas/PhareBrossura_PenzugyiOsszefoglalo_ hu.doc  
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Az elsődleges mutatókon 
túl is feljegyezhetünk 
sikereket, egyrészt 
megvalósult a menedzsment 
szakmai fejlesztése és a 

partneri együttműködés 
erősödése, másrészt 
halmozottan hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli emberek 
foglalkoztathatóságának javításával megvalósult a helyi szociális alap- és szakosított 
ellátás kapacitásbővítése, fejlesztése is, hiszen a programba vont 50 új dolgozó 
munkaereje új elemként jelent meg a térségben, új ellátottak ellátásában segítettek, 
illetve a régi ellátottakkal való kapcsolattartás intenzitásának növelésében. Harmadrészt 
pedig a beruházásoknak köszönhetően jelentősen javultak a partnerintézmények tárgyi, 
technológiai feltételei. A fentiek hatására pedig érzékelhetően nőtt a konzorciumban lévő 
intézmények presztízse, a településen belüli elismertségük is, ami a program nem is 
remélt hozadéka. 

 
De elsősorban a bevontak előrehaladása volt jelentős – meggyőződésünk szerint a 
program komplexitásra való törekvése révén. Ezt megerősítendő, végül álljon itt a záró 

tanulmány néhány gondolata: „A célcsoportról elmondható, hogy a pszicho-szociális 
támogatások és az integrációs szolgáltatások illetve a foglalkoztatás hatására életük nagy 
változáson ment keresztül. A program eredményeként (kérdőívekben adott válaszok 
alapján) a célcsoport 64%-nak anyagi helyzete javult, 80%-a sokkal magabiztosabbnak 
érzi magát, 76%-nak bővült a kapcsolati rendszere, a résztvevők 54% -a élethelyzetét 
jobbnak ítéli meg, mint a programba való bekerülése előtt. 

 
A célcsoport tagjai örömmel vették a munka lehetőségét, életükben ez pozitív változást 

hozott. A rendszeres jövedelmen túl, hasznosnak érzeték magukat mikro/makro 
környezetükben, 32%-uk sok, 64%-uk néhány új tulajdonságot, képességet fedezett fel 
magában.  

 
Általánosságban elmondható, hogy azok a „szakma fölötti” képességek, amelyek 
fejlesztését célul tűzte ki a projekt (kommunikációs képességek, önbizalom növelés, 
önismeret, konfliktuskezelés, stb.) szinte minden dolgozónál fejlődtek kisebb-nagyobb 
mértékben. A célcsoportról szintén elmondható, hogy az általános munkajogi ismereteket 
(időbeli normák betartása, táppénz, szabadság-engedély, munkavállalók jogai, stb.) 
teljes mértékben sikerült elsajátítaniuk. A szakmai fejlődés, mind a szakképzett, mind a 
nem szakképzett dolgozóknál egyaránt jól mérhető és nagymértékű.” 

 

feladat vállalt megvalósult 

célcsoport megszólítása 100 fő 4-500 fő 

foglalkoztatásba vonás 50 fő 50 fő 

18 havi foglalkoztatás 40 fő 46 fő 

18 havi továbbfoglalkoztatás 17 fő 22 fő 

OKJ-s képzésbe vonás 18 fő 18 fő 
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Próba a szabadpiacon - A MMSZ Mosoly utcai mosodája87 

 
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2006-ban indította első foglalkoztatási 
programját, 15 hajléktalan ember belső, védett foglalkoztatása már a munkaerő-piaci 
reintegrációt célozta. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati támogatásából 
megvalósult program 12 hónapja során összesen 18 hajléktalan embert vontak 
foglalkoztatásba a szervezet fővárosi intézményeiben88. A program kedvező tapasztalatai 
(a foglalkoztatottak  2/3-a van állásban a projektzárást követő 3. hónapban) újabb 
ötleteket, terveket szültek. Az egyesület ekkor már a hosszú távú szakmai és pénzügyi 

fenntarthatóságot szem előtt tartva készítette el terveit. Olyan új vállalkozás felépítését 
tervezték, ahol fenntartható körülmények közt könnyen elsajátítható, szakképzettséget 
nem igénylő munkát kínálhattak a munkaerőpiacon többszörös hátrányból induló 
ügyfeleiknek. A Magyarországon még nem gyakori mosoda nyitása, üzemeltetése mellett 
tették le voksukat, melyhez ugyan hazai tapasztalatok nem, de nemzetközi tapasztalatok 
szép számmal álltak rendelkezésre.  Az új tervekkel már az OFA 2007-es kísérleti 
támogatási programjára pályáztak, sikerrel.  

 

A „Hajléktalan emberek foglalkoztatása munkaerő-piaci reintegráció céljából” c. 
programban tíz főt foglalkoztató mosoda kialakítására, működtetésére tettek kísérletet, 
az előző programban már bevált megvalósítókkal, azaz egy programvezető és egy 
mentor vezetésével. A program tervezése, a pályázat szövegezése jórészt a 2006-os 
OFA-pályázat megvalósítóinak munkáját dicséri, a program pénzügyi tervezéséhez a 
szeretetszolgálat egyik pénzügyi vezetőjét vonták be. Az OFA kuratóriuma 2007.09.20-
án 26.649.000 Ft támogatásban részesítette a 
kísérleti programot89. 

 
A 2007.12.01. és 2010.01.31. közt megvalósult 
program helyszínét új, egy a KVI-től e célra 
kezelésbe kapott angyalföldi ingatlan biztosította.90 
Az új ingatlan állapota természetesen nem volt 
alkalmas a programkezdésre, alapos tatarozás után 

indulhatott csak az új mosoda kialakítása. Az épület 
használhatóvá tételét, valamint a mosoda 
kialakításához szükséges belső átalakításokat az 
egyesület saját forrásból valósította meg, utóbbit, 
azaz a mosodahelyiség kialakításához szükséges 
beruházást, mint a program megvalósításába vont 
önrészt biztosította.  

 

Az elnyert támogatás felhasználásának 
megkezdésekor, vagyis az előkészítő szakasz 
kezdetekor az új ingatlan csak berendezésre és 
dolgozókra várt.  

 

                                                        
87  a szöveg születéséhez nyújtott segítségéért külön köszönet illeti Mosolygó Attilát, a foglalkoztatási 

programok menedzserét, aki a program dokumentációját rendelkezésünkre bocsátotta, valamint megválaszolta 
a megvalósítással kapcsolatos mintegy ezer kérdésünket.   
88  Az OFA 9.432.000 Ft támogatásban részesítette a „Támogatott foglalkoztatás hajléktalan emberek 
munkaerő-piaci reintegrációja céljából” c. programot, ahol a 18 foglalkoztatottból 7-en találnak munkahelyet a 

projekt futása alatt, vagy után, további öt főt pedig változatlan körülmények közt továbbfoglalkoztat az 
szeretetszolgálat. 
89  A pályázat az OFA a „Hajléktalan álláskereső emberek foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű 
kísérleti támogatási programja keretében került elbírálásra, a támogatás Szociális és Munkaügyi 

Minisztériumtól, a munkaerő-piaci alapból származik.  
90  A XIII. Mosoly utcában lévő ingatlan kezelési jogához a Hajléktalanokért Közalapítvány segítségével 

jutottak hozzá néhány hónappal a program kezdete előtt.  

a program alapvető vállalásai: 

 

- mosoda kialakítása, 

üzemeltetése 

-50 célcsoporttag bevonása a 

kiválasztásba 

- 10, a munkaerőpiacon inaktív 

hajléktalan ember 12 havi 

foglalkoztatása 

- fenti 10 fő 12 havi 

továbbfoglalkoztatása  

- 1 fő projektszemélyzet 2+12 

havi foglalkoztatása  

- 1 fő projektszemélyzet 12 havi 

továbbfoglalkoztatása 
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Az első két hónap 
A két hónapos előkészítő szakasz legfontosabb feladatai a mosoda működéséhez és a 
program futásához szükséges eszközök beszerzése, beüzemelése, valamint a célcsoport 
toborzása, kiválasztása, felkészítése voltak. A megvalósítók személye – ahogy utaltunk 

már rá – a tervezéskor ismert volt, felkészültségüket korábban már igazolták, 
számottevő képzésre esetükben nem volt szükség. 

 
A célcsoport toborzását a szeretetszolgálat saját ellátó-intézményeiben kezdte meg az 
intézményvezetők részére tartott tájékoztatóval. A célcsoport toborzását az 
intézményvezetők szervezték saját intézményeikben, természetesen az ott dolgozó 
szociális munkások segítségével, akik tájékoztatták ügyfeleiket a foglalkoztatás várható 
körülményeiről, a programba való bekerülés feltételeiről, menetéről. A jelentkezők 
adatait a programvezető gyűjtötte, a jelentkezés formailag az önéletrajz és az 
intézményvezetői ajánlás beadásával valósult meg.  

 
A programba jelentkező 62 főből, 40-en vehettek részt a felvételi beszélgetésen, melyet 
a programvezető és a mentor vezetett, ugyancsak ők döntöttek a bevontak névsoráról. A 
felvételi beszélgetéseken és a kiválasztásról születő döntésnél a programszemélyzet 

munkáját munkaerő-piaci kiválasztással foglalkozó szakember segítette.   A kiválasztási 
folyamat 10 nyertese üzemorvosi alkalmassági vizsgálaton vett részt, ahol alapvető 
egészségügyi állapotukon túl pszichés állapotukról is igyekeztek képet kapni.  

 
A kiválasztottak 30 órás, csoportos munkaerő-piaci tréningen vettek részt, ahol a 
munkahelyi beilleszkedéshez, a munkahelyi kapcsolatok alakulásához, a csoportban 
működéshez kaptak segítséget. A tapasztalt tréner vezette foglalkozás eredményeképpen 
a foglalkoztatottak névsora egy helyen változott még az első munkanap előtt. Az 

eredetileg kiválasztott csoport egyik tagja képtelen volt elfogadni a csoportmunka 
szabályait, nem kívánt közösségben dolgozni.  

 
A foglalkoztatás 
A program megvalósítási szakaszának nyitásakor, 2008. 02.01-én 10 fő állt munkába, 
hat nő és négy férfi, összesen három munkakörben,91 akik főmunkaidőben napi nyolc 
órában végezték munkájukat. A felkészítés során megtanulták a mosoda gépeinek 
használatát – a gépeket szállító cég képviselőjének segítségével, valamint a 
programvezetőtől megkapták a szükséges baleset és tűzvédelmi oktatást is. A betöltendő 
munkakörök nem kívántak sok tudást, így a betanítás ezen fázisa alig nyúlt túl a három 
órán. 

 
A foglalkoztatottak közvetlen munkahelyi felettese a programvezető volt, aki a program 
adminisztrációjáért, előrehaladásáért, a foglalkoztatáshoz szükséges eszközökért is felelt. 

A program kezdetekor új munkakör létesült, a mosoda új vezetőt kapott, aki a mosoda, 
mint szolgáltató egység munkájáért felelt, ő intézte a megrendeléseket, szállítást, 
biztosította az épület és a mosoda működését, már a mosoda engedélyeztetési 
folyamatát is ő felügyelte. 

 
A mentor végezte a tényleges szakmai munkát. Ő felelt a foglalkoztatottak 
előrehaladásáért, az egyéni szociális esetmunka és a csoportmunka eszközkészletét – 
kompetenciahatárain belül - egyaránt használva, mindvégig fókuszban tartva az 

önismeretet, illetve annak fejlesztését. Munkáját igény szerint jogász, orvos, 
pszichológus segítette. Legfontosabb feladatait öt csoportba sorolhatjuk: 

- részvétel a foglalkoztatásba kerülők felkészítésében, azaz egyénenként felmérte 
a munkával, a munkaviszony létesítésével kapcsolatos ismereteket, szükség 
esetén korrigálta azokat. 

                                                        
91  a betöltött munkakörök: mosónő, vasalónő (FEOR 9116); kézi anyagmozgató, csomagoló (FEOR 

9131); egyéb segédmunkás (FEOR 9190) - mindannyian a 2008-ban érvényes minimálbért kapják 
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- a foglalkoztatásba kerülők szociális esetkezelése, lakhatási, egészségügyi, 
szociális krízishelyzetek megelőzése, esetleges kezelése 

- kapcsolattartás, közvetítés a foglalkoztatott és a munkahely / munkahelyi 
vezető közt, a munkahelyi beilleszkedés segítése. Mivel kis térben viszonylag 
sokan voltak jelen, az óhatatlanul előforduló feszültségek oldására nagy 

hangsúlyt kapott a mentor vezetésével végzett csoportmunka.  
- részvétel a foglakoztatásba kerülők munkaerő-piaci felkészítésében, vagyis a 

munkaerőpiacon vállalt szerepükről szóló reális és pozitív jövőképük 
kialakításában 

- esetkísérő munkanapló vezetése a szakmai munka főbb lépéseivel 
 

A program működése során a mentornak volt alkalma bizonyítani rátermettségét, 
jelenléte a mosodában mindennapos volt, rendszeres négyszemközti beszélgetéseken 
igyekezett biztosítani a programba vontak előmenetelét, készségeik fejlődését, valamint 
rendszeres csoportfoglalkozásokat vezetett a munkahelyi kapcsolatok, a közös 
munkavégzés harmonizálására. Munkája eredményességét a programból lemorzsolódók 
száma (1 fő) jól mutatta. A programból ugyan öten távoztak idő előtt, az első távozó 
még az induláskor, a munkaerő-piaci tréning alatt lépett ki, hárman jobb állás, jobb 
fizetés reményében állást váltottak, vagyis előbbre léptek, s csupán egy olyan 

foglalkoztatottról beszélhetünk, aki nem tudta megtartani állását.  
 

A mosoda, mint szolgáltatás egyrészről segítette a megvalósító saját belső 
szükségleteinek kielégítését, vagyis a szeretetszolgálat bentlakásos intézményeiben 
keletkező szennyes tisztítását, másrészt versenykörülmények közt is értékesíthető 
szolgáltatás került kialakításra, ami a hosszú távú fenntarthatóság egyik feltétele lehet. A 
mosodaszolgáltatáshoz rendelt új vezető szintén a fenntarthatóságot igyekezett segíteni, 
a külső megrendelések szervezésére fektetett nagy hangsúlyt.  

 
A mosoda felszerelése egy-egy nagy és két-két közepes méretű ipari mosó- és 
szárítógépből, valamint egy mángorlóból állt, ezek kapacitása napi 100 kg szennyes ruha 
tisztításához volt elegendő, azonban a szeretetszolgálat intézményeiben ilyen mennyiség 
nem termelődött, vagyis már a projekt elejétől más alapanyag után kellett nézni. A gépi 
kapacitásfölösleget külső – főleg szociális intézményekből érkező - megrendelésekkel, az 
intézményen belüli igények újrafelvételével, valamint új adománygyűjtő akció 
hirdetésével próbálták csökkenteni. Már a tervezéskor felmerült, hogy a 
szeretetszolgálathoz eljutó adományruhák válogatásában, tisztításában vállaljanak 
feladatot a mosoda dolgozói, s mivel a kapacitás engedi, az új akció meghirdetésekor 
számíthattak is e háttérre. A már az épület felújításához is anyagi támogatást nyújtó 
szponzorral közösen „Foltmentes adomány” néven meghirdetett akció keretében 
országos ruhagyűjtő kampány indult, a mintegy ötven ruhagyűjtő ponton összegyűjtött 
ruhák tisztításhoz a szponzor több millió forint értékben biztosított mosószert és öblítőt92. 

Az akció keretében összegyűlt 80 mázsa ruha válogatása, tisztítása nem okozott gondot 
a mosodában. 

 
Az első hat hónap elteltével változott a programvezető személye, a feladatot a mosoda 
szakmai vezetője vette át, akit minden résztvevő jól ismert eddig is, a váltás nem okoz 
zavart a program futásában. Az eddigi programvezető nem vett részt a megvalósítás 
további részében, azonban felügyelte a program vállalásait és ő készítette a 
beszámolókat is. 

 
A működés első éve során összesen öten léptek ki a programból, a helyükre érkezőkkel 
együtt tehát 15 főt sikerült munkába vonni. A személyzeti változásokon túl a két év alatt 
az alapműködést veszélyeztető helyzet nem adódott. A támogatási szakasz lejárta után 

                                                        
92  a bőkezű szponzor a Reckitt Benckiser Kft, mely az épület felújításhoz 5.000.000 forinttal, a 

működéshez pedig hasonló értékű Vanish termékekkel járult hozzá. 
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változatlan feltételek mellett folytatódott a munka további egy évig. A mentor már külső 
munkahelyről, de továbbra is kapcsolatot tartott a foglalkoztatottak mindegyikével.  

 
A program finanszírozása 
A program támogatási szakaszának összköltségét 30.185.000 Ft-ra tervezték, benne 

3.536.000 Ft saját erő és 26.649.000 Ft pályázati támogatás. A saját forrást a tervek 
szerint a mosodának otthont adó épület felújításához és a mosoda helyiségeinek 
kialakításához használták fel, a költségek azonban jóval nagyobbak voltak, a valóságban 
közel 9.000.000 Ft-ot költöttek az épületre, melyből 5.000.000 Ft-ot a program 
szponzora biztosított (Reckitt Benckiser Kft). 

 
A mosoda eszközbeszerzésére, vagyis a mosó- és szárítógépekre, a mángorlóra és 
néhány kisebb kiegészítőre összesen 7.542.180 Ft-ot költöttek, míg az egyévi működés 
rezsijére 2.903.500 Ft-ot.  

 
A célcsoporttagok foglalkoztatására összesen 10.929.600 Ft-ot fordítottak, a 
foglalkoztatottak bérjellegű juttatásai, az utazási költségtérítés és az étkezési utalványok 
további 1.422.000 Ft-ba kerültek. A megvalósítók (azaz a programvezető, a mentor és a 
tréner) bérére, illetve szolgáltatásaira összesen 3.682.000 Ft-ot igényeltek. 

 
A támogatási szerződésnek megfelelően, négy részletben utalt az OFA. Az első részlet, a 
támogatás 46%-a, a szerződések aláírása, a szükséges nyilatkozatok, 
kötelezettségvállalások dokumentálása után 20 munkanappal érkezett, míg a 
fennmaradó részt három egyenlő részletben az előző részlet felhasználásáról készített 
tételes elszámolás elfogadását követően, 30 munkanapon belül érkezett.  

 
Nyilvánosság 

A nyilvánosságot a szeretetszolgálat sajtóreferense szervezte önállóan, a program 
indulásakor azonban nagymértékben támaszkodhatott a program szponzorának saját 
ügynökségére, a mosoda nyitásáról szóló hír közzétételét és a Foltmentes adomány 
kampány meghirdetését összekötötték, így országos szinten is nagy nyilvánosságot 
kapott.  Beszámolt róla a közszolgálati és kereskedelmi televíziók és rádiók többsége, 
valamint több tucat internetes portál is. A Foltmentes adomány akció keretében az 
ország ötven ruhagyűjtő pontjára adománnyal érkező több ezer emberhez jutott el 
közvetlenül a hajléktalan embereket foglalkoztató mosoda megnyitásának híre. A 
működés csendesen zajlott, nem kapott nagy visszhangot, ahogy a projekt 
eredményeinek közzététele sem, igaz az egyesület sem fektetett erre hangsúlyt.  

 
A programban egyetlen szponzor együttműködése említhető, igaz nélkülük a 
megvalósítás talán el sem kezdődhetett volna. A Reckitt Benckiser Kft 5.000.000 Ft 
pénzadománnyal támogatta az épület felújítását, a mosoda kialakítását, valamint hasonló 

értékben saját termékekkel (mosó- és öblítő szerek) a mosoda működését. Önkéntes 
nem vett részt a megvalósításban.  

 
A program eredményei, hatásai 
A pályázatban vállalt alapvető mutatók teljesültek, igaz a célok némelyike hiányt 
szenvedett. A vállalt 50 fő kiválasztásba vonását túlteljesítették, a programba 
jelentkezők száma (62 fő) meghaladta a félszázat. A tervezett 10 fő foglalkoztatásba 
vonása helyett összesen 15 fő dolgozott a mosodában hosszabb-rövidebb ideig, közülük 

10 fő további egy évig, változatlan körülmények közt dolgozott tovább, sőt volt aki 2011 
tavaszán is ott dolgozott még. A programba vontak közül három fő talált állást a nyílt 
munkaerőpiacon.  

 
Létrejött a mosoda, az új szolgáltatás, ami kielégítette a megvalósító belső igényeit, 
azonban a hosszú távú fenntarthatóság egyik feltételeként a mosodaszolgáltatás piaci 
értékesítése szerepelt az eredeti tervekben, amit a mosodai kapacitás alultervezése miatt 
sokkal nehezebb megvalósítani. Az új programvezető munkájának köszönhetően az első 
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hat hónap elteltével külső megrendeléseket is sikerült szervezni, a megrendelők azonban 
nem váltak állandó ügyféllé, úgy látszik inkább karitatív jelleggel dolgoztattak a Mosoly 
utcában. Csakhamar kiderült, a szakmai tapasztalat nélkül tervezett mosoda a piaci 
versenyben nagy hátránnyal indul, gépparkja, kapacitása ugyanis nem volt elégséges 
egy-egy nagyobb megrendelő igényeihez, jelen kimenet háromszorosa lett volna ideális. 

Tovább bonyolította a mosoda helyzetét, hogy újabb gépek beállítása csak az ingatlan 
jelentős átalakításával, bővítésével volt elképzelhető. 

 
A beruházás összességében mégis hasznosnak bizonyult, nem veszik el, hiszen a 
szeretetszolgálat szálláshelyein keletkező szennyes mennyisége nem csökken és a védett 
munkahelyek továbbra is segíthetnek az ott dolgozó hajléktalan embereknek az 
elsődleges munkaerőpiacra való kilépéshez vezető úton előrébb jutni. A mosoda 2011 
tavaszán öt alkalmazottal üzemelt, a szeretetszolgálat pedig a program megvalósításával 
szerzett tapasztalatok birtokában a folytatás mellet döntött, a tapasztalatokat csakhamar 
újabb mosoda kialakításakor kamatoztatta,93 illetve nagyban ezekre építette a jelenleg 
folyó a TÁMOP-5.3.3. program által finanszírozott képzési-foglalkoztatási programját.94 

 

                                                        
93  A MMSZ 2010. 01.27-én Veszprémben átadott új hajléktalanellátó intézményében nyitott szociális 
mosodát, ahol hajléktalan embereket foglalkoztat, és melynek szolgáltatásait a város nagycsaládosai és 

szegényei térítésmentesen vehetik igénybe. A mosoda kialakításához és működéséhez újra csak a Reckitt 
Benckiser Kft nyújtott segítséget, 5.000.000 forintot adott a kialakításhoz, és mosó- és öblítő szereket a 

működéshez. Megismétlik a „Foltmentes adomány” akciót is, az akció 15 hete alatt 42 tonna ruhaadomány 

gyűlt össze. 
94  A program keretében 60 hajléktalan ember képzését és 36 fő foglalkoztatásba vonását tervezték.  
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Mindenki unikum - Személyre szabott programok: 
 

A nagy tömegek ellátására hangsúlyt helyező programok mellett igény lehet speciális, 

egyénre szabott tervek megvalósítására is, melyek gyakran kisebb beruházással jobb 
eredményt hoznak. Az alábbiakban az ellátórendszer, az egyes intézmények meglévő 
eszközrendszerét, gyakorlatát meghaladó igények kielégítéséhez kötődő, a komplex 
esetkezelést segítő, kiegészítő jó gyakorlatokat mutatunk be. 
 

Mentés másként - A Van Esély Alapítvány 

A Van Esély Alapítványt magánszemélyek hozták létre 2000-ben95, céljai az alapítás óta 
változatlanok: „A Van Esély Alapítvány célja, hogy pályáztatás útján, az intézményi 
ellátás jellemző lehetőségein és bevett gyakorlatán túl meghatározott célú anyagi 
forrásokkal és ehhez kapcsolódó egyéni segítőmunkával támogasson otthon nélkül 
maradt embereket. Programunk arra törekszik, hogy a hajléktalan ember 
kiútkeresésében azokat a máshogy nem finanszírozható mozzanatokat támogassa, 
melyek mérhető lépést, illetve a későbbikben minőségi változást jelenthetnek a 

hajléktalanság elhagyásában.”96 
 

Az intézményi háttér nélkül működő alapítvány tíz éve példás következetességgel 
konkrét, egy-egy ember életének egy-egy dimenzióját segítő programokat támogat, 
melyek tőketermelő ereje a támogatottak életében jelentős eredményt hoz társadalmi 
visszailleszkedésük érdekében. A tőke Bourdieu-i felosztását97 tekintve egyaránt 
támogatják a gazdasági, a kulturális és a társadalmi tőke fejlesztését is, hiszen az egyik 

területen történt segítségnyújtás eredménye komplexen hat a személyiségre, például egy 
új állás megszerzése elsősorban a gazdasági tőkét növeli, de könnyen belátható, az új 
munkahellyel összefüggő feladatok elsajátítása a kulturális tőkére. A munkatársakkal 
kötött személyes kapcsolatok pedig a társadalmi tőkére gyakorolnak hatást, és e hatások 
egymást erősítve (az új tudások és kapcsolatok tovább javítják az egyén munkaerő-piaci 
helyzetét,…) messzire juttathatják a támogatással helyzetbe hozott embereket. Az 
alapítvány alapvetően tehát változást finanszíroz, személyre szabott programokat. Ezzel 
a „tárolásra” berendezkedett magyar hajléktalan-ellátás „finanszírozói oldalán” úttörő 

szerepet tölt be. Tíz esztendeje, sajnos a tört út azóta is csak alig járt98.  
 

Az alapítvány első tíz évében átlagosan évente két alkalommal hirdetett pályázatot 
kiútkereső kezdeményezések támogatására, legfeljebb 100.000Ft támogatást nyújtva jól 
körülhatárolt, konkrét programokra, melyeknek volt eleje, és vége, jól meghatározott 
célja és a megvalósulásért felelős volt valaki, a program tehát mérhető, sikerrel vagy 
kudarccal végződött. A támogatás összege tőkeberuházás volt, valójában csak egy-egy 

terület fejlesztésére van lehetőség a segítségével. A pályázatra a támogatást kérő 
hajléktalan ember és az esetkezelését végző szociális munkás együtt tudott jelentkezni, 
a beadott pályázat az egyszerű adatlapon kívül esetleírást tartalmazott és a kész 
programtervet, a hozzátartozó számításokkal. A győztesekkel háromoldalú szerződés 
készült, a támogatott a program során végig partneri viszonyban volt az alapítvánnyal, ő 
használta fel a támogatást, a saját nevére szóló számlákkal kellett elszámolnia, és már a 
támogatás összege is az ő nevére szóló bankszámlára érkezett. Ezzel újabb sztereotípiát 

(„A hajléktalanok nem tudnak a pénzzel bánni, elisszák, elverik,…”) bontogattak 
módszeresen. Az alapítvány szakmai hitvallása szerint a támogatott ember csak partner-
ként kap esélyt, hogy felnőtt szerepbe kerülhessen, hogy a felelősség súlyát átérezve és 

                                                        
95  A Van Esély Alapítvány kuratóriumának  tagjai: Breitner Péter a kuratórium elnöke, Barák Zoltán, 
Gergely István (alapító), Répási Viktória, Rész Levente 
96  ld. http://vanesely.hu/alap.html 
97  ld. Bourdieu,1978:350-379 

98  az alapítvány szakmai örökségéről, munkamódszereiről ld. Breitner,2010:9-15 
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elbírva vehessen részt a programban, ezért ügyeltek minden részletre, hogy formálisan is 
láthatóvá váljék e partneri viszony.    

 
A változáshoz való egyszeri hozzájárulás azonban biztosan nem lett volna elegendő 
segítség, a hajléktalanságban eltöltött idő nyomot hagyott mindenkin, az új útra lépéshez 

egész sor, a mindennapok könnyebb viseléséhez kialakított rutinon kellett változtatni, a 
változás pedig időnként traumaként hatott, sokan választanák inkább a megszokott 
rosszat, a bizonytalan, fáradságos jobb helyett, a motiváció fenntartásához, az új 
helyzetek, szerepek feldolgozásához a pénzen kívül is szükséges volt a támogatás. 

 
Az egyéni program futása során az esetkezelő szociális munkás feladata maradt a köz-
vetlen segítés, de munkájához megbízható hátteret biztosított az alapítvány e célra 
működtetett esetmegbeszélő csoportja, ahol rendszeresen beszámolt előrehaladásról, 
sikerről és kudarcról egyaránt, esetleges „elakadásait” - a csoportvezetőn kívül - 
hatékonyan segítették a hasonló munkát végző, más-más körülmények közt dolgozó 
csoporttagok. Az esetmegbeszélő csoportokat az alapítvány képviselője vezeti, tehát a 
támogató az egyéni szakmai programok előrehaladásáról így is rendszeresen képet 
kaphatott. Az esetvivő szociális munkás programban való részvétele tehát kiemelkedő 
fontosságú volt a sikerességhez, az alapítvány és a szociális munkás közti kapcsolatot 

szintén szerződés szabályozta, a szociális munkás havi br. 5.000 Ft illetményt kapott 
pluszmunkájáért. 

  
2008-ig a fenti alapokkal 15 pályázati kört bonyolítottak le, ezeken összesen 110 
programot támogattak. A nyertes programok három nagy téma köré csoportosultak, 
minden harmadik eset kapcsolódik új lakhatáshoz, minden negyedik munkaeszközök 
vásárlására a fennmaradó esetekben pedig (mintegy 43%) új képzettség szerzése volt a 
pályázati cél. A támogatható programok száma, illetve a megítélhető támogatás mérete 

mindig az alapítvány aktuális pénzügyi helyzetének függvénye. Az alapítvány saját 
bevételei (támogatások, adományok, 1% felajánlások) mellett pályázati támogatásokból 
finanszírozza programjait és egyéb működési költségeit is.  

 
„Kiutak a hajléktalanságból” c. program 
Az alapítvány tehát kész programjára keresett pályázatokat, így találták a Norvég Civil 
Támogatási Alap99 kiírását is. A pályázati csomag összeállítását az alapítvány 
munkatársai végezték, ahogy mindig. Az alap által 
finanszírozott négy nagy témakör közül a 
„Szociális kohézió, gyermek- és 
egészségvédelem” témában végül összesen 49 
programot támogatnak, köztük a Van Esély 
Alapítvány programját. Az alapítvány 
programjának konkrét célja: 

 
„20 hajléktalan kliens munkaerő-piaci helyzetének 
javítása, valamilyen magasabb végzettséget adó 
képzési programba történő beléptetéssel, továbbá 
szociális, mentális segítségnyújtás, tanácsadás 
velük együtt dolgozó szociális munkás 

                                                        
99  Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapja 2008-10 között három pályázati 
fordulóban 240 hazai civil szervezet projektjét támogatta mintegy 6 millió euró értékben az alábbi négy nagy 

témakörben: 
 - környezetvédelem és fenntartható fejlődés;  

 - civil szervezetek kapacitásfejlesztése; 
 - szociális kohézió, gyermek- és egészségvédelem; 

 - kulturális örökségvédelem 
 A támogatási alapot három donor ország, Norvégia, Izland és Lichtenstein tölti fel, Magyarországi 

programjaikat a következő szervezetekkel együttműködve futtatják (a fenti témakörök sorrendjében): 
Ökotárs Alapítvány, A Demokratikus Jogokért Alapítvány, Autonómia Alapítvány, Kárpátok Alapítvány - 

Magyarország. 

A programban vállalt alapvető 
mutatók: 

- 20 hajléktalan ember képzési 
programba vonása 
- 16 sikeres képzés  
- 20 esetkezelő szociális munkás 
programba vonása 
- 1 tanulmánykötet kiadása 
- 1 dokumentumfilm készítése 
- 1 záró konferencia szervezése 
- weboldalfejlesztés 

(www.vanesely.hu) 
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segítségével annak érdekében, hogy a támogatottunk az elhelyezkedés és lakhatás 
tekintetében is megoldást találjon a későbbiekben. Társadalmi szemléletformálás az 
egyéni segítő folyamatok dokumentálásával és nyilvánosságra hozásával, az életutak 
megismertetésével.”100 

 

Tehát az alapítvány a finanszírozás két évében a képzést, a kulturális tőke erősítését 
helyezte fókuszba, a kiutat kereső hajléktalan ember és segítője továbbra is együtt 
pályázhattak, 9-18 hónapos, egyénre szabott, jól tervezett programokkal, legfeljebb 
100.000 Ft támogatás volt kérhető. Új módszertani elemként jelent meg a szociális 
munka megalapozását segítő, többlépcsős mélyinterjú készítése, melyet a program 
kezdetekor, a képzés végén és a program végén vett fel a támogatottal az esetvivő. Az 
interjúk az alapítvány saját, részletes szempontrendszere szerint készültek, az 
esetkezelés és a program futása alatt megrendezett esetmegbeszélő csoportokban zajló 
szakmai munka kiindulópontját jelentették mindvégig, önálló értéket képviseltek.  

 
A 2009-ben meghirdetett pályázati kiírás nyilvános volt, de az ellátórendszer számos 
képviselőjét személyesen is megkeresték tájékoztató levéllel, melyben felhívták az 
érintett figyelmét a pályázati program lehetőségeire, a pályázaton való részvétellel járó 
előnyökre és kötelességekre. A nyertesekkel 

ezúttal is háromoldalú szerződéseket kötöttek, a 
szociális munkás ezúttal havi br. 10.000 Ft 
összegű honoráriumban részesült 
többletmunkájáért.  

 
A program az életútinterjú első ülésével 
kezdődött, melyet az alapítvány biztosította 
szempontrendszer101 szerint készített minden 

esetgazda, lehetőség szerint a képzés 
megkezdése előtt, az interjúk gépelését néhány 
kivételtől eltekintve szintén ők végezték. Az 
interjú önálló érték, ezernyi alapvető információt 
nyújtott, de járulékos hasznokkal is járt, a 
többórás, érzelmekkel erősen terhelt beszélgetés ügyfél és segítő kapcsolatában bizalmat 
épített, megkönnyítette a segítő esetlátását, növelte a közös munka hatékonyságát.   

 
A szerződés időtartama alatt a szociális munkás köteles volt az e célra szervezett 
esetmegbeszélő csoportokon részt venni, ott az esetet és a program sikeressége 
érdekében tervezett lépéseket bemutatni, az előrehaladásról beszámolni. Az 
esetmegbeszélő csoportok szervezését indokolta, hogy a hajléktalanellátó-intézmények – 
így a programban részt vevő szociális munkások munkahelyeinek – zömében nincs ilyen 
jellegű szakmai segítség és kontroll.  

 
Eredmények 
Az alapítvány vállalása 20 kiútkereső program támogatása volt, melyekből legalább 16 
esetet sikeres képzés zár. A 2009-2010 évben meghirdetett pályázati kiírásokon102 az 
összesen beérkező 31 pályázatból 24 program támogatása mellett döntött az alapítvány 
kuratóriuma, melyekből 21 esetben került sor szerződéskötésre. A 21 programot 
összesen 15 szociális munkás vitte, a programok célja csak képzés jellegű lehetett, a 
támogatott programok zöme (62%) valamely OKJ-ben szereplő szakma megszerzését 

célozta, négy esetben jogosítvány megszerzése, három esetben nyelvtanulás, egy 
esetben pedig az érettségi vizsga letétele volt a cél. Végül 17-en tettek sikeres vizsgát a 

                                                        
100  ld. http://www.norvegcivilalap.hu/index.php?t=24&id=20 
101  Szempontok az életút-interjú elkészítéséhez - ld. Varga,2010: 255-267 
102  az utolsó (5.) pályázati kör leadási határideje 2010.01.31 volt 

Az esetkezelő szociális munkás 
feladatai a programban: 

- életútinterjú felvétele:  
 - a képzés kezdetekor 
 - a képzés végén 
 - a program végén 
- részvétel esetmegbeszélő 
csoportokon 
- havonta rövid előrehaladási jelentés 
készítése 
- háromhavonta részletes 
előrehaladási jelentés készítése 

- záró esettanulmány készítése 
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program végén,103 egy fő elbukott a vizsgán, ketten nem mentek el rá, egy esetben 
pedig – külső okokból – a képzés befejezése 2011 évre tolódott át.  

 
A támogatottak életében további előrelépések is mutatkoztak. Az új képzettséggel 6 fő 
vállalt munkát, további 4 fő megerősödött státusszal maradhatott munkahelyén. 6 

esetben nem történt változás a munkavállalást illetőleg, egyikük feketén dolgozott, míg 
öten a program végén is állást kerestek, 2 fő pedig egyéb okból nem aktív a 
munkaerőpiacon.104 A program zárásakor 13 fő saját jogú lakhatásban, 5 fő 
önkormányzati bérlakásban élt, 4 fő albérletben, 2 a szobabérlők házában, 1-1 fő pedig 
családtagja (gyermek, illetve élettárs) lakásában lakott. 6 esetben nem történt változás a 
lakhatást illetően, közülük 5 fő hajléktalan szálláson, 1 fő albérletben élt. 1 fő esetében 
viszont kifejezetten visszalépés történt, ő alkoholizmusa miatt éjjeli menedékhelyre 
kényszerült, 1 további eset megítélése viszont kétséges (az alapítvány a visszalépések 
közé sorolja), ő bántalmazó házastársához költözött vissza.  

 
A „Kiutak a hajléktalanságból” program finanszírozása: 
Ahogy már említettük a program támogatását az EGT/Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus Civil Támogatási Alapja biztosította, a finanszírozás a vele együttműködő 
Ökotárs Alapítványon keresztül zajlott, míg a szakmai felügyeletet az Autonómia 

Alapítvány biztosította. A „Kiutak a hajléktalanságból” c. program a szociális kohézió, 
gyermek- és egészségvédelem témakörben nyertes 49 pályázat egyikeként összesen 
40.002 euró, azaz mintegy 11 Millió forint támogatásból valósulhatott meg.  

 
A program menedzsmentjére, a programvezető és a szakmai vezető bérére összesen 
mintegy 2.500.000 Ft-ot fordítottak.   

 
A 21 támogatott kiútkereső programra összesen 1.850.050 Ft-ot költöttek, míg a velük 

dolgozó 15 szociális munkás havi bruttó 10.000 forintos honoráriumára összesen 
2.218.000 Ft, az életútinterjúk felvételére br. 25.000, azaz összesen 520.000 Ft, 
gépelésükre ugyanennyi, tehát újabb 515.000 Ft állt rendelkezésre. Az esetmegbeszélő 
csoportok szervezésére 250.000 Ft-ot fordítottak. Vagyis a program összes költségének 
felét a célcsoport részére nyújtott közvetlen támogatás tette ki.  

 
A program nyilvánosságára a teljes költségvetés közel negyede, 2.437.000 Ft állt 
rendelkezésre, a dokumentumfilm készítése és feliratozása együtt 1.100.000 Ft-ba, a 
tanulmánykötet elkészítése (a szövegek, a szerkesztés, a tördelés, a nyomdai előkészítés 
együtt) 970.000 Ft-ba került, a záró konferencia szervezésére pedig összesen mintegy 
365.000 Ft-ot költöttek.  

 
A NCTA támogatása után az alapítvány forrásokat keres programja folytatására.  

 

A program nyilvánossága 
A program eredményeit a megvalósítók több módon is publikálták. A program végén 
készült tanulmánykötet nem csak a NCTA támogatta projektet mutatja be, de közread 
néhányat az elkészült záró tanulmányok közül és megismerteti az olvasót az alapítvány 
első tíz évének tevékenységével, szakmai álláspontjával, módszereivel, valamint 
mellékletben adja a projekt majd teljes adminisztrációját a pályázati kiírástól az 
életútinterjúk szempontrendszeréig. 
 

Az alapítvány weboldala (www.vanesely.hu) a fejlesztés után hasonló szerkezetet és 
tartalmat kapott. A Herner Dorka által készített dokumentumfilm három támogatott 
képzésben töltött egy-egy napját meséli el, bemutatójára 2010 májusában, a Budapesti 
Esélyek Háza által szervezett Esélyegyenlőségi kampányon került sor.  

                                                        
103  a nyelvi képzést választók esetében a támogatottak a képzést végző nyelvtanár előtt házi vizsgát 

tettek. 
104  egyikük GYES-ben részesül, másikuk huzamosabb ideig külföldön vendégeskedik leányánál 
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A programzáró konferenciát 2010 októberében, a „Tégy az emberért” Információs és 
Továbbképzési Központ dísztermében rendezték, meghívást kaptak rá a támogatott 
programok szereplői, valamint a szociális szakma. Az egy napos konferencia első felében 
az alapítvány tevékenységének, szakmai hitvallásának és megvalósított program 
eredményeinek bemutatására került sor, zárásként levetítették a készült 

dokumentumfilmet, a program közös beszélgetéssel zárult. 
 
A teljes projekt sajtóvisszhangja viszonylag szerény volt, pedig a megvalósított 
programok könnyen megfogható, és visszaadható, képi elemekkel is jól illusztrálható 
témát kínált a nyomtatott és az elektronikus médiának is.  
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Kitekintő - A Crisis Changing Lives program - „Van Esély 

nagyban” 

Nagy Britannia egyik legismertebb és legbefolyásosabb hajléktalanellátó szervezete, a 
londoni székhelyű, de országos működésű charity, a Crisis UK105 programja a fent 
megismert Van Esély Alapítvány támogatási rendszeréhez hasonlóan működik, nagyobb 
számokkal, hasonló hatékonysággal, és némileg jobb körülmények között. A program - 
indulása óta - első számú támogatója a világ egyik vezető pénzintézete, a Barclays. 

 
A támogatás 

A 2002 óta működő programban egyénre szabott, a 
lakhatás megteremtésén túlra tekintő, kiútkereső 
programokkal lehet pályázni, gyakorlatilag 
folyamatosan. A pályázónak be kell tudni mutatnia, 
hogy új élete felé milyen lépeseket tett meg eddig, 
és mely lépéseket kívánja a támogatás segítségével 
megtenni. A pályázatokat évente átlagosan három 
alkalommal bírálják el,106 a támogatást három 
kategóriában adják ki, egy-egy pályázati cél 
megvalósulását legfeljebb 2500 fonttal támogatják.  

 
- Képzési Támogatás: új szakképzettség, 

egyéb iskolai végzettség megszerzésére 
irányuló beiskolázás költségeire, illetve a 
képzéshez szükséges eszközökre. 

- Vállalkozói Támogatás: új vállalkozás 
indítására vagy a régi megtartására irányuló 
programokra, ahol a díjazott 
önfoglalkoztatása megvalósul, a támogatás 
fordítható a vállalkozás eszközeinek, 
alapanyagainak vagy berendezéseinek 
beszerzésére is. 

- Munkakereső Támogatás: azoknak, akik 
aktívan olyan állást keresnek, melyben van 
már munkatapasztalatuk, a támogatás a 
munkakereséssel járó költségekre, a 
szükséges eszközökre fordítható. 

 
A jelentkezés menete 
A támogatásra maga a majdani felhasználó pályázik, 
saját nevében, mégsem önállóan. A támogatás 
megítéléséhez legkevesebb fél éves közös munkáról 
beszámolni képes esetkezelőre,107 sőt az esetkezelőt 
foglalkoztató szervezetre is szükség van, ugyanis a 
támogatás felhasználásáért, a pályázati cél 
teljesüléséért nem a kedvezményezett, hanem az 
esetkezelő felel. A támogatás az őt foglalkoztató 

segítő szervezet számlájára érkezik, a támogatott program minden kiadását ő felügyeli, 
ahogy ő is adminisztrálja. A támogatás 6. és 12. hónapja után előrehaladási jelentést 

                                                        
105  A Crisis UK-ról: http://www.crisis.org.uk 

 a programról bővebben: http://www.crisis.org.uk/pages/crisis-changing-lives.html 
106  a bírálók az üzleti és a képzési szektor professzionális szereplői, a bizottság névsora titkos, néhány 

hajléktalan múltú tagja minden alkalommal van. 
107  az esetkezelő: nem feltétlenül szociális munkásokról beszélünk, Supporter worker lehet a támogatottal 

segítő viszonyban álló szervezet bármelyik dolgozója, akár önkéntese is. 

Pályázatot nyújthat be, aki: 

- Betöltötte 18. évét 
- Hajléktalan, vagy hajléktalan volt 
az elmúlt öt évben 
- Hat hónapja szerektől / egyéb 
szenvedélybetegségtől mentesen él 
- Hat hónapja együttműködik 
esetkezelőjével 
- az EU állampolgára, vagy 
jogszerűen tartózkodik és jogosult 
munkavállalásra Nagy-Britannia 

területén. 

A pályázati csomag kötelező 
tartalmi elemei: 

- pályázati adatlap 
- az esetkezelő nyilatkozata, legke-
vesebb 6 havi együttműködésről 
- Igazolás legalább 6 havi szermen-
tességről 
- a programban feltüntetett kiadá-
sokhoz legalább két árajánlat 
- EU állampolgárság igazolása vagy 
érvényes Tartózkodási és Mun-
kavállalási Engedély 

*** 
Képzési Támogatás esetén: 

- a célzott kurzus pontos 
megjelölése, leírása 
- befogadó nyilatkozat a 
képzőhelyről 

*** 
Vállalkozási Támogatás esetén: 
- vállalkozói adatlap (üzleti terv) 
- cashflow tábla 
- igazolás valamely üzleti képzés 
elvégzéséről 
- „személyes” üzleti terv 
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készít, és a program végén a támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásért s 
ő felel. A programhoz adott pszicho-szociális munka elsősorban szintén az esetkezelő 
feladata, és mivel a vállalt célokért ő felel, alapvetően érdekelt az eredményes 
munkavégzésben. 

 

A támogatottak mellé a Crisis saját mentort rendel, aki nyomon követi a pályázati 
program megvalósulását, kapcsolatot tart a támogatottal, az esetkezelővel és a Crisis 
megbízottjával, valamint negyedévi rendszerességgel beszámol ügyfeléről az e célra 
szervezett esetmegbeszélő jellegű csoportokon. A mentorok nagy része a szociális 
szakmán kívülről érkező önkéntes, aki tíz órás - a mentorálásról szóló - képzés után kezd 
dolgozni, munkáját a Crisis Önkéntes Koordinátora és a fent említett esetmegbeszélő 
csoport segíti.  

 
Eredmények 
A Changing Lives program 2010-ig 1500 hajléktalan embernek segített, több mint 
1.000.000 font támogatást kiosztva. A 2009-10-es évben 233 nyertesnek 230.000 fontot 
ítéltek meg, közülük a program végére 152 fő sikeres képzésen volt túl, 47 fő talált 
fizetett állást, vagy működtetett saját vállalkozást.  
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Érdekérvényesítés, önkifejezés - A hajléktalan 
emberek hangjának erősítéséhez, jogaikért 
folytatott küzdelemhez kötődő jó gyakorlatok 
bemutatása 

„Annak a fölismerése azonban, hogy szeren-
csétlenségünk és szolgaságunk többnyire 
független személyes vonásainktól, és ebben a 
balsorsban az emberek túlnyomó többségével 
osztozunk, mégpedig nem valamely 

embercsoport előre megfontolt, szubjektív 
rosszindulatának következtében (a 
kizsákmányolás nem összeesküvés), hanem a 
tulajdonnal szemben és a társadalmi 
munkamegosztásban elfoglalt véletlenszerű 
pozíciónk folyományaképpen - ez egyrészt 
gyógyír az irracionális szégyenre és bűntu-
datra, amely a szegénységgel és az 

alárendeltséggel jár, másrészt azonban 
érvényes tudást nyújt a társadalomról, és 
erkölcsi ösztönzést jelent a fölszabadító 
kollektív cselekvésre.”108 

 
Az ellátórendszer hatékonyságának növeléséhez, a rendszer átalakulásához az 
igénybevevőktől érkező rendszeres visszajelzésekre van szükségünk, azaz saját munkánk 
jövője szempontjából is életbevágó fontosságú, hogy a hajléktalan ember képes legyen 
saját igényeit, véleményét adekvát módon kifejezni és mi képesek legyünk azt 
meghallani. Fontos, hogy a hajléktalan embere e feladatokból részt vállalva hitelesítse a 
saját és sorstársai jogaiért folytatott harcot.  

 

A Város Mindenkié Csoport - Érdekérvényesítés amerikai 
licenccel 

A deklaráltan jogi személyiség nélküli A Város Mindenkié csoport109 (AVM) 2009 
augusztusában jött létre, megalakulását a New York-i Picture the Homeless!110 (PTH) 
mozgalom hazánkba látogató tagjai inspirálták. Az amerikai mozgalom képviselői 
természetesen nem véletlenül és főleg nem turistaként látogattak el Budapestre 2009 
augusztusának elején. Az utazást, és a csoport – alább részletezett – programját néhány, 
a hajléktalanság témáját korábban is szívügyének tekintő fiatal szervezte, jórészt az 

ekkorra már felbomló Az Utca Embere önkéntes hálózat (egykori) tagjai.111 Az aktivisták 
látogatásának elsődleges célja egy hasonló magyar mozgalom elindítása, saját 
tapasztalataik, munkamódszereik átadása volt.  
Mi volt Az Utca Embere hálózat tagjainak célja azzal, hogy létrehoznak még egy, 
gyakorlatilag azonos célokért küzdő szervezetet? Látszólag „csak” a hajléktalan emberek 

                                                        
108  TGM,2002:44 
109  Az AVM saját felületéért ld. http://avarosmindenkie.blog.hu 
110  A Picture the Homeless! mozgalmat 1999 végén  alapította két bronxi hajléktalan ember, Lewis 
Haggins és Anthony Williams. A szervezet létrehozásával a lakhatási rendellenességek, a rendőri zaklatások, a 

menhelyipar és a hajléktalansághoz csatolt stigmák ellen kívántak harcolni. A közvetlen kiváltó ok viszont a 
város akkori polgármestere, R. Guiliani Quality of Life fantázianévvel meghirdetett, a hajléktalan emberek utcai 

jelenlétét ellehetetlenítő programja volt, mely széleskörű támogatást kapott a vezető amerikai médiáktól.  
 Bővebben ld. http://www.picturethehomeless.org/about.html 
111  Az Utca Embere önkéntes hálózatot 2004-ben alapította a Humanista Mozgalom néhány tagja, 

működésükkel a lakhatáshoz való jogokért, illetve a hajléktalanokat sújtó kirekesztettség ellen küzdöttek. A 

hálózat tevékenységét középosztálybéli fiatalok, egyetemisták, fiatal értelmiségiek szervezték.  
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bevonása, az egyik alapító így ír erről: „A képzések résztvevőiből formálódó a  Város 
Mindenkié tagjai  teljes konszenzussal úgy  döntöttek, hogy nem szűkítik hajléktalan 
vagy volt hajléktalan  emberekre a tagságot, hanem valóban mindenkire számítanak a 
hajléktalanság elleni küzdelemben. Szervezetünkben azonban nincs helye azoknak a 
hatalmi struktúráknak, amelyek a hajléktalan emberek mindennapos 

kiszolgáltatottságáért, alárendeltségéért, kiskorúsításáért felelősek: a résztvevők közötti 
egyenlőség a minimum, ami a mai társadalomra jellemző egyenlőtlen hatalmi viszonyok 
között a hajléktalan tagok döntéseinek, prioritásainak és meglátásainak kiemelt kezelését 
jelenti”.112 

 
A PTH aktivistáinak utazását és a magyarországi tartózkodás költségeit az amerikai Davis 
Projects for Peace Alapítvány biztosította, az összeg nem tartalmazott személyi 
költségeket, így mind a magyar, mind pedig az amerikai szervezők önkéntesként vettek 
részt a kezdeményezésben. Az önkéntesség a mozgalom egyik alapelve, a csoport 
minden tagja saját elhatározásból és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, de felelősséget 
vállalva dolgozott megalakulásuk óta.  

 
Az AVM csoport létrejöttének célja (ahogy a PTH mozgalomé is) a hajléktalan emberek 
önrendelkezésének megvalósításával a hajléktalanság teljes felszámolása volt. A cél 

kétségkívül magasztos, de az alapítók gondolatmenetét követve talán nem is lehetetlen. 
Terveik szerint ezt nem az egyes hajléktalan ember napi problémáinak kezelésével érik 
el, hanem a hajléktalansághoz vezető utak, okok felkutatásával és megszüntetésével. 
Kiindulópontjuk szerint a rendszerben van a hiba, az okok alapvetően gazdasági és 
szociális jellegűek, amit joghézagok, jogi hiányosságok súlyosbítanak, ezeknek a 
hibáknak a következménye, hogy emberek otthon nélkül, gyakran valóban fedél nélkül 
maradnak.  

 

A saját érdek védelme, az áhított önrendelkezés elérése viszont rengeteg munkával jár 
és komoly felkészülést igényel, csak a fővárosban tucatnyi, a hajléktalanság kezelését 
zászlójára tűző alulról jövő kezdeményezés enyészett el az elmúlt másfél-két évtizedben. 
A PTH aktivistái viszont felkészültek, saját tapasztalatból ismerik a hajléktalan emberek 
problémáit, napi gondjait, a kilátástalanság rémét. A PTH leginkább abban különbözik a 
többi, a hajléktalansággal foglalkozó szervezettől, hogy erősnek, szervezettnek és 
magabiztosnak mutatja a fedél nélkül élőket, nem kiszolgáltatott, tehetetlen áldozatnak. 
Arra biztatják őket, hogy fogjanak össze és közösen lépjenek fel, egyfajta hajléktalan 
szakszervezetként, mert csak így érvényesülhetnek érdekeik. Polgári engedetlenségre 
buzdítanak, ha más eszköz nem marad már.  

 
A mozgalom négy aktivistája és vendéglátóik 2009. augusztus elején előre szervezett 
(tájékozódó-toborzó) beszélgetéseket folytattak a hazai ellátórendszer néhány 
intézményében a szociális személyzet és az ügyfélkör képviselőivel,113 majd augusztus 8-

11 közt mintegy 35 érdeklődő számára tartottak képzést, a résztvevők fele hajléktalan 
ember, harmada a hajléktalan-ellátásban dolgozó szakember, a többiek külső érdeklődők 
voltak.  

 
A képzés három napja sokrétű, filmvetítésekkel, szerepjátékokkal, kis- és nagycsoportos 
munkákkal, beszélgetésekkel igyekeztek készségeket átadni, miközben olyan témákat 
tárgyaltak, mint a csoport, a közös szó ereje, az önkéntesség motivációi, a toborzás 
módszertana, a jogi felkészültség, vagy a szervezeten belüli diszkrimináció elleni lépések, 

a résztvevők kiscsoportokban akcióprogramok szervezését, közös állásfoglalás kiadását 
gyakorolták.  Kétségtelen, hogy a PTH képzést folytató tagjait az tette hitelessé, hogy ők 
maguk is a bronxi utcákról származó egykori hajléktalan emberek voltak, az a tény, hogy 

                                                        
112  Misetics,2009:18 
113  a meglátogatott intézmények: a Menhely Alapítvány három egysége: a krízisautó, a Hajléktalanok 

Jogvédő Fóruma és a Fedél Nélkül szerkesztősége, a Léthatáron Alapítvány utcai szolgálata, a BMSZKI Könyves 

Kálmán körúti komplexuma, és az Oltalom Karitatív Egyesület éjjeli menedékhelye. 2009 augusztus 12-én 

Szegeden tesznek rövid látogatást.  
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maguk is átélték a hajléktalanságot, valamint, hogy eddigi eredményeiket ők maguk, és 
szintén hajléktalan társaik érték el. Módszereik, szervezettségük, hatékonyságuk, 
melyeket videofilmekkel, beszámolókkal illusztráltak, kivívták a jelenlévők elismerését. 
Ezeknek a módszereknek, és az eddigi tapasztalataiknak az átadását szolgálta a képzés, 
melynek végén, a harmadik napon megfogalmazott közös jövőkép a magyar csoport 

megalakulását jelképezi.   A képzés, egyben a PTH látogatásának záró fejezete a Gödör 
Klubban megtartott kerekasztal-beszélgetés volt, közel száz résztvevővel.  
 
Az AVM tevékenysége 
(2009 ősz – 2011 tavasz) 
Az AVM tagjai munkacsoportokban dolgoztak, a nagycsoportokon hozott döntések, 
feladatok megvalósításáért a munkacsoportok külön-külön tevékenykedtek, a 
megszervezett kampányokban, akciókban azonban a teljes tagságra és a 
szimpatizánsokra is számítottak.114 

 
„A Lakhatási munkacsoport célja, hogy felhívja a döntéshozók és az állampolgárok 
figyelmét azokra az üresen álló budapesti ingatlanokra, amelyek kihasználásával – a 
megfelelő jogi háttérrel és társadalmi munkával – állandó lakóhelyeket lehetne teremteni 
a most hajlék nélkül köztereken, szívességi lakáshasználóként vagy hajléktalanszállókon 

élő embereknek. A munkacsoport többek között küzd a kilakoltatások ellen és a 
lakhatáshoz való jog törvénybe foglalásáért. 

 
A Hajléktalan-ellátórendszer munkacsoport célja az érdekvédelem megerősítése és 
fejlesztése a hajléktalan embereket ellátó intézményekben annak érdekében, hogy a 
szolgáltatásokat használók aktívan részt vehessenek az őket érintő döntések 
meghozatalában. Ennek érdekében képzéseket szervezünk érdekvédelmi képviselőknek 
és szociális munkásoknak, valamint közösségépítő tevékenységet végzünk hajléktalan-

ellátó intézményekben. 
 

A Köztér munkacsoport célja a köztereken tartózkodó és azokat használó hajléktalan 
emberek jogainak védelme. Ennek érdekében köztéri jogi kisokost készítettünk, amit 
minden utcán élő hajléktalan emberhez szeretnék eljuttatni, valamint Utcajogász néven 
heti egyszer köztéri jogklinikát működtetünk.115” 
 
Eredmények 
A csoport tevékenysége másfél év alatt széles körű ismertségre tett szert. 
Tevékenységüket az amerikai Saul D. Alinsky szemlélete hatja át, ami a 
közösségszervezés gyakorlatán messze túlmutató érvényű: „Tedd, amit tudsz, azzal, 
amid van! (Ott és akkor, ahol és amikor lehet!)”.116 A folyamatos toborzásnak 
köszönhetően 2011 elején több tucat aktivistára és több száz szimpatizánsra 
számíthattak. Két tucat önálló akciót szerveztek és legalább ennyi rendezvényen vettek 

részt. A jól szervezett akcióikról több száz alkalommal jelent meg hír, beszámoló a netes, 
a nyomtatott sajtóban, de az országos televíziók, rádiók érdeklődését is felkeltették. 
 
A csoport életének központi hírforrása a avarosmindenkie.blog.hu címen található 
weboldal volt, ezen kívül rendszeresen publikáltak a Fedél Nélkül utcalapban, és a 
Muzsikus Rádióban saját rádióműsort üzemeltettek.  
 
Néhány akció117 

Szemétszedés a sherwoodi erdőben 

                                                        
114  Az AVM látványosan nem szeretne túl közel kerülni a hajléktalan-ellátás egyetlen intézményével sem, 
ám fontos megemlíteni, hogy a szervezet működéséhez fontos irodai kapacitásokkal a Menhely Alapítvány, a 

Fedél Nélkül utcalap és a Hajléktalanokért Alapítvány is segíti munkájukat.  
115  http://avarosmindenkie.blog.hu/2010/11/02/magunkrol_48 
116  Célokról és eszközökről ld. Alinsky,2004:133 
117  Az akciókról részletesen ld. http://avarosmindenkie.blog.hu/tags/esem%C3%A9ny/page/1(-5) 
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A csoport első akciója volt, 2009.09.27-én. A kispesti, Kút-tói, több tucat embernek 
otthont nyújtó erdő takarítása, az ott lakók bevonásával.   
 
Rendhagyó lakásavató a XI. kerületben 
2009.10.18-án a XI. kerület hajléktalanmentes övezeteinek születése ellen tiltakoztak 

rendhagyó módon, a Móricz Zsigmond körtéren jelképesen szociális bérlakást  avattak, 
melyen beszédet mondott a kerületi polgármester, Molnár Gyula alteregója. 
 
Alkoss velünk élőláncot! 
Az első komolyabb konfrontáció a rendőrséggel. 2010.05.13-án a ferencvárosi Varga 
család elhelyezés nélküli kilakoltatása ellen szerveztek tüntetéseket, a kilakoltatás 
megakadályozása érdekében élőláncot alkotó aktivisták polgári engedetlenségi akciója 
végül tucatnyi aktivista előállításával ért véget. Az esemény vezető hír lett a másnapi 
médiában. 

 
Falak helyett lakhatást! 
A fent említett Varga családtól elvett lakást a ferencvárosi önkormányzat 2010. május 
13-án befalazta, a család hajléktalanná, a lakás pedig használhatatlanná vált. Válaszul 
május 27-én a csoport aktivistái (jelképesen) befalazták az önkormányzat épületének 

főbejáratát.  
 

Megjelent a köztéri kisokos – piknik 
2010 szeptemberében megjelent a Város Mindenkié Jogi kisokosa köztéren élő és 
tartózkodó hajléktalan embereknek, a füzet megjelenéséről a Kálvária téren köztéri 
piknik szervezésével adtak hírt.  

 
Üres lakások menete 

2010. október 17-én, a VI. és a VII. kerületben szervezett sétával kívánták felhívni a 
figyelmet a Budapesten üresen álló 72.000 lakásra. A séta során be is mutattak néhány 
üresen álló épületet és ingatlant, tulajdoni hátterüket, és azt, hogyan lehetnének 
hasznosíthatóak szociális bérlakásként.  

 
Lakhatást, ne zaklatást!  
2010. december 15-én a Blaha Lujza téri aluljáróban szervezett virrasztással tiltakoztak a 
főváros vezetésének a közterületeken élő hajléktalan emberek illetve a köztéri 
ételosztások kiszorítására tett lépései ellen.  

 
Érdekvédelmi tapasztalatátadás szociális szakembereknek és hajléktalan embereknek 
A 2011 márciusában tartott fórumok témája a hajléktalan emberek érdekvédelme, 
munkába való bevonása, aktivizálása, közösségépítése volt. Elsődleges célja, hogy a 
hajléktalan-ellátásban dolgozó szociális munkások közvetlenül az érintettektől 

szerezzenek tapasztalatokat, ötleteket a tárgyalt témákban.  
 

Kukázzunk együtt 
2011. március 10-én a Baross utca és József körút sarkán álló OTP előtt a Józsefvárosi 
Önkormányzat új rendelete ellen tiltakoztak ily módon, mely szabálysértéssé minősíti a 
kukázást.  
 
Kilakoltatás ellenes fórum 

2011. április 9-re tervezett beszélgetésen bizonytalan lakhatású embereket, 
díjhátralékosokat, lakásfoglalókat, banki hiteleseket vártak közös gondolkodásra, közös 
fellépésre motiválandó.  
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A „VAGYUNK” Egyesület - Önsegítés művészeknek 
A Fedél Nélkül utcalap szerkesztőségében már 2004 óta újra és újra felerősödött egy, a 
hajléktalan művészek érdekvédelmével foglalkozó civil szervezet létrehozásának 
gondolata. Az új szervezettől a lap környékén megjelenő, alkotásaiknak teret kívánó 
szerzők összefogását, a közös fellépés előnyeit várták volna, olyan közösség létrejöttét, 
ahol kiállítások, felolvasóestek szervezésével irányíthatják magukra a nagyközönség 
figyelmét. A gondolatok testet öltéséhez karizmatikus, némi vezetői képességekkel 
megáldott embert kerestek – sokáig mindhiába.  
 
Végül 2005 végén felbukkant valaki. A Fedél Nélkül EQUAL-mellékletének118 
szerkesztésébe 2005 novemberében bekapcsolódott Balog Gyula ekkor már egy éve a lap 
szerzője és egyben terjesztője, sőt Kiemelt Terjesztője volt. Az évtizedes hajléktalan 
múlttal érkező Balog új lendületet vitt a szerkesztőségbe, gyorsan kiderült nem csak 
kedve, de képességei is vannak a szervezéshez, hajléktalanná válása óta józan 
alkoholista, aki 1993 óta vett részt rendszeresen az Anonim Alkoholisták ülésein, sőt 
tevékeny részt vállalt a közösségi munkában, sportnapokat, gyűléseket szervezett, ő 
szerkesztette az AA időnként megjelenő saját lapját is. Rendkívül precíz, mindenről 
nyilvántartást vezet, ráadásul önálló ötletei voltak, köztük egy hajléktalan érdekvédelmi 

szervezet összegründolása. 
 

Vezetésével a szerkesztőségtől független ötlettől vezérelve indultak el a HAM BT, a 
Hajléktalan Művészek Baráti Társasága ülései, amihez hamarosan csatlakoztak a Csorba 
Simon pártfogolta pszichiátriai betegséggel küzdő alkotók reprezentánsai is. A HAM BT 
négy ülést élt meg, az üléseken részt vettek a Fedél Nélkül melléklet-készítői, sőt a 
szerkesztőség egyik koordinátora is bekapcsolódott, de a résztvevők nem jutottak el a 
közös akaratig, a HAM BT lassan elenyészett. Némi kudarcélmény ugyan marad utána, de 
az ötlet továbbra is megvalósításra várt.   

 
Egészen 2006 közepéig változatlan volt a helyzet, amikor az EU EQUAL-programjának 
köszönhetően külső segítséget kapott a kezdeményezés. Az Együttes Erővel c. projekt119 
keretein belül, a Fedél Nélkül szerkesztőségének szervezésében szervezetfejlesztő, jogi, 
pénzügyi és profi pályázatíró szakemberek segítségére számíthattak az alkotók.  

 

Elindult a tagság toborzása és a közös célok megfogalmazása. A BMSZKI Civil Pincéjében 
és a Fedél Nélkül szerkesztőségében zajló első öt találkozáson összesen 11, alkalmanként 
5-6 érdeklődő vett részt, közülük hárman a FN melléklet-készítői, de a többiek is a lap 
szerzői közül kerültek ki. Néhány hónap alatt sikerült közös célokat találni:  

- A közösség erejének használata az érdekérvényesítésben minden hajléktalan 
ember jogaiért 

- Kiállítások, fellépések szervezése a nagyobb ismertséghez 

- Az alkotások értékesítésének szervezése a nyugodtabb élethez 
- Alkotóház megteremtése a nyugodt alkotáshoz 

 
A feladatok megvalósításához egyesület létrehozása mellett döntöttek, elindult az új 
szervezet alapító okiratának szövegezése és szervezeti felépítésének megtervezése. Az 
alapítók a hajléktalan-ellátásban is nagy tapasztalattal rendelkező Dr. Sasvári Andreától 
kértek és kaptak segítséget, hogy felügyelje az alapításhoz szükséges dokumentáció 
összeállítását, majd elkészülte után ellenjegyezze. A 2006 nyarán elkezdett munka 
szépen haladt, a megbeszéléseken Balog Gyula hívására megjelent néhány, a laphoz 
nem kötődő alkotó is, mindannyian a BMSZKI Váltóházának lakói, összeállt a 
dokumentáció, és kitűzték a megalakulás napját. 

 

                                                        
118  az EQUAL mellékletről ld. 9-12. o 
119  A BMSZKI, az FSZKA (BSZF) és a Menhely Alapítvány által közösen megvalósított nagyprojektet több 

helyütt is érintettük már e dolgozatban. bővebben ld. http://bmszki.hu/equal2 
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2006. október 13-án (pénteken) 13 órakor 17 hajléktalan ember vett részt a „VAGYUNK” 
– Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete alapítóülésén. Az egyesület székhelye a 
Fedél Nélkül szerkesztősége lett, deklarált célja pedig: „A hajléktalanság, a hajlék nélkül 
élő emberek társadalmi elfogadottságának elősegítése művészeti tevékenységek által”120. 

 

A tagság három kivétellel a Fedél Nélkülben rendszeresen publikáló - egymást jól ismerő 
- szerzőkből állt, elnöknek mégis az egyik új érkezőt, a magát jól menedzselő, sok-sok 
támogatót, kapcsolatot és pénzt ígérő Vida Géza festőművészt választották.121 Az új 
elnök gyors sikere nem (csak) szónoki képességeinek köszönhető, sokkal inkább a 
tagság favoritja, Balog Gyula támogatásának. Balog elfogadottságát mutatja, hogy a 
szavazás előtt általa bemutatott Vidát úgy is vezetőjükké választják, hogy a tagság nagy 
része előtt teljesen ismeretlen volt addig.   Az egyesület első kiállítása mindjárt az 
alapítás pillanatában megkezdődött, a BMSZKI Dózsa Gy. úti épületének dísztermében, a 
szintén aznap kezdődött nemzetközi konferencia vendégeinek kedveskedve. Az egyesület 
képzőművészei még aznap megkötötték az első üzleteket is.  

 
A „VAGYUNK” Egyesület első éve 
2007. február végén az egyesület vezetőségében és Felügyelő Bizottságában lévő hat 
tisztségből két kivétellel mindet a már az előkészületekbe is legtöbb munkát fektető 

Fedél Nélkül melléklet-készítői töltötték be. Az egyesület működésének színtere azonnal 
a három aktuálisan alkalmazott melléklet-készítő (mindegyikük tisztségviselő) köré 
rendeződött, helyszín a munkahelyük, vagyis a lap szerkesztősége lett, ahol biztosítottak 
a működéshez szükséges eszközök (számítógép, internet, nyomtató, papír,…). A 
mellékletkészítők alkották az egyesület informális központját, rajtuk keresztül futott 
minden üzenet, ajánlat, őket keresték, ha megoldandó probléma adódott.  

 
Gyakorlatilag ők hívták össze a következő, 2007. februári közgyűlést,122 ahol négy új tag 

csatlakozott a tagsághoz, a Fedél Nélkül három szerzője és egyikük családtagja. A 
második (és harmadik) közgyűlésen a választott elnök nem jelent meg, nagy ívű tervei is 
megvalósulatlanul maradtak, Vida pozíciója súlytalanná vált, természetes folyamat, hogy 
a tagságban valódi kapcsolatot nem ápoló elnök eltávolodott, majd elszigetelődött, 
viszonya a tagsággal megromlott. A helyzetet súlyosbította, hogy a legkomolyabb 
ellentét éppen az elnök és a megválasztása mellett leginkább korteskedő Balog közt 
jelent meg, utóbbi felfüggesztette tagságát is. Az egyre mérgesedő helyzetet tragikus 
fordulat oldotta meg további robbanás előtt, az elnök súlyos betegsége következtében 
szóban lemondott, azonban írásos nyilatkozatot nem adott, így formálisan az egyesület 
cselekvőképtelenné vált.   

 
Az új helyzetben magától értetődő lett volna, hogy a tagságát formálisan még őrző Balog 
Gyula vezetésével induljon újra a munka. A következő elnök mégsem ő lett, aminek oka 
a személyi viszonyok alakulásában keresendő. Ezidőtájt a Fedél Nélkül melléklet-készítői 

– akik ugye mindannyian az egyesület tisztségviselői – közt is feloldhatatlan ellentét 
jelent meg, a szerkesztő minden igyekezete ellenére a háromtagú stáb két pártra 
szakadt, nők a férfi ellen. Az egók harcának egy rosszul elsült vitarendezés vetett véget, 
Balog közös megegyezéssel távozott a programból és párhuzamosan egyesületi tagságát 

                                                        
120  ld, alapszabály, 4. pont 
121  Az egyesület alapítói: Balog Gyula, Csurilla Béláné, File Géza, Fodorné Orbán Anna, Horváth Csilla, 

Juhász Ibolya, Kockás János, Kovács Béla, Krinyák Ottó István, Leé József, Szele Orsolya, Nikodém Miklós, 
Sárközi László, Sutta József, Szappanos Lajos, Veszelei József, Vida Géza. Első tisztségviselői, Elnök: Vida 

Géza, az Elnökség: Szele Orsolya (alelnök) és Balog Gyula (titkár). Az eredeti Felügyelő Bizottság: Némethné 
Balogh Katalin, Kassai-Farkas Ákos dr. és Kepe Róbert. Az egyesület bejegyzését végző Fővárosi Bíróság a FB 

újraválasztását írja elő, álláspontja szerint a FB tagjai csak az egyesület tagságából kerülhetnek ki.  Az 2007 
februárjában megválasztott új FB elnöke: Horváth Csilla, tagjai még: Kockás János és Szappanos Lajos. 
122  A közgyűlés kegyetlen napirendi pontja: az egyesület bejegyzését végző Fővárosi Bíróság a FB 
újraválasztását írja elő, álláspontja szerint a FB tagjai csak az egyesület tagságából kerülhetnek ki.  Az 2007 

februárjában megválasztott új FB elnöke: Horváth Csilla, tagjai még: Kockás János és Szappanos Lajos. Ekkor 

lép be négy újabb tag: Bíró Lajosné, Godó Gábor, Hajdú Zoltán László és Szigeti Adrienn. 
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sem kívánta megújítani – hiszen ott is azzal a két személlyel kellett volna dolgoznia, 
akikkel a mellékletnél sem tudott.  

 
A szervezet adminisztrációja első (azóta tudjuk, permanens) válságát élte, az 
adminisztratív feladatokat senki sem végezte, még nem volt kész az előző év zárása 

sem, új elnök választásához pedig össze kellett hívni tagságot, ráadásul annak 
személyéről is meg kellett volna állapodnia a tagoknak. Jó ideig nem látszott, ki is 
vállalja magára a vezetést.  A célszerűség újra a melléklet-készítők egyikének 
előrelépését diktálta, de a tagság aktív része csak szeptember közepére tudja meggyőzni 
a leendő elnököt, hogy vállalja a feladatot.   

 
2007 őszén az első tisztújító közgyűlés határozatképtelen, mert nem jelenik meg a 
tagság fele, a megismételt közgyűlésen már nincs előírt minimális létszám megállapítva, 
a megjelenő hat tag megválasztotta az egyesület új tisztségviselőit, már formailag is a 
mellékletkészítők kezébe került az irányítás.123 Az új elnök, Horváth Csilla és az elnökség 
további két tagja a magánéletben is jó viszonyt ápolt, kezdetben nagy lendülettel vetette 
magát munkába, majd minden taggal kapcsolatot tartottak, vállalt feladataikat 
elvégezték, többnyire határidőre – már ami a művészeti tevékenységgel kapcsolatos. A 
lendület elveszett, ha a kötelező elemekről volt szó, a közgyűlési jegyzőkönyvek 

előállítása, majd az új vezetőség bejegyeztetése nemszeretem feladat volt, csak 2007 
utolsó napjaira oldódott meg. 

 
Az egyesület tevékenysége 
Az egyesület tevékenységét az alapszabály a következőkben határozta meg: 

- „-  kiadványok szerkesztése, készítése, megjelentetése, terjesztése 
- kapcsolattartás nemzetközi szervezetekkel 
- kiállítások, rendezvények szervezése, lebonyolítása 

- tanács- és információadás 
- adományok gyűjtése 
- közösségi munka, közösségfejlesztés, önsegítő csoportok 
- szakmai érdekképviselet 
- művészeti táborok szervezése” 

 
Az Egyesület céljainak elérése érdekében minden törvényes formát felhasználva képviseli 
tagjai érdekeit, fórumot és képviseletet nyújt a közös érdekek, vélemények számára, az 
érdekeltek véleményét közvetíti, kezdeményezi megfelelő kormányzati és helyi 
önkormányzati döntések meghozatalát, megkeresi a nyilvánosság fórumait, tájékoztatja 
a közvéleményt. „124 

 
Az első év során négy kiállításon mutathatták meg magukat, a BMSZKI Dózsa Gy. úti és 
Kocsis utcai szállóiban az egyesület minden tagja képviseltette magát alkotással, az első 

„civil”, aki kiállításra kérte fel az egyesületet a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ Pataky Galériája, ahol 2007 elején egy hónapig voltak láthatók alkotásaik. Már 
az első évben eljutottak a határokon túlra is, 2007 nyarán a Londonban megrendezett 
Ten Feet Away fesztiválon vettek részt, ahol az egyesület 10 tagjának művei kerültek 
kiállításra, és két alkotó személyesen is jelen lehetett.  
 
A kiállításokon a tagok egy része értékesítésre kínálta alkotásait, a bevétel előre 
meghatározott részét pedig befizette az egyesület pénztárába (e bevételi forrás szünetel 

2009-2010-ben mintegy másfél évig, mert megszűnt az egyesület folyószámlája). 
 
A kiállítások előkészületeiben, ahogy az egyesület egyéb munkáiban sem vett részt 
mindenki, a kialakult 5-8 fős aktív csoport tagjai viszont jó kapcsolatot ápoltak, 

                                                        
123  2007.10.26: új elnökség: Horváth Csilla – elnök, Szele Orsolya és Fodorné Orbán Anna; új Felügyelő 

Bizottság: Szappanos Lajos; Sárközi László és Koczkás János. A Fedél Nélkül melléklet-készítői ekkor: Horváth 

Csilla, Szele Orsolya és Sárközi László. 
124  ld, alapszabály, 5. pont 
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kölcsönösen segítették egymást, képesek voltak a közös munkára – már, ami a 
művészeti tevékenységet illeti. Az egyesület életével járó adminisztratív teendőket 
azonban egyikük sem szívesen végezte, az éves beszámolók, a mérleg, a tagdíjak ügye 
másodlagos maradt, az alapszabály előírta minimumot is csak jókora késésekkel tudták 
megoldani, bár a vezetőség mindegyik tagja képes lett volna erre intellektuálisan, 

kizárólag az alkotás iránti vágy mozgatta őket.  
 
További működés (2008-2010) 
A következő években a helyzet nem változott, az egyesület vezetése az év végi tisztújító 
közgyűlések után a helyén maradt, de a működés formalizálására kísérletet sem tettek 
már. A működéshez elengedhetetlen dokumentumokat125 a közgyűlésekre elkészítették, 
hogy azokat elfogadhassa a tagság. 2008 elején, másfél évnyi ügyintézés után az 
egyesületnek adószáma lett, majd számlaszáma is, igaz utóbbi csak 2009 közepéig, 
amikor a számlavezetési díjakból összegyűlt tartozás miatt megszüntették azt. A tagdíjak 
befizetését senki sem érezte magára nézve kötelezőnek, ahogy behajtását sem, elhalt a 
kiállításokon értékesített alkotások utáni egyesületi „adó” is, így aztán bevétel nem 
származott sehonnan. 

 
A művészeti jellegű tevékenység viszont virágzott. Egyre következetesebben a Fedél 

Nélküllel közösen szerveznek kiállításokat, vásárokat, zömében Budapesten. Az elmúlt 
években húsznál több kiállításon, alkalmi tárlaton mutatkozhattak be, már elszakadva a 
hajléktalan-ellátás nyújtotta lehetőségektől, olyan kortárs művészekkel dolgozó, 
népszerű és ismert kulturális központok kínálatában szerepeltek, mint a Gödör Klub, a 
Tűzraktér, a Cöxkpont Ambient Ház, a DokuArt kocsiszín, Rákospalotai Művelődési Ház 
vagy a pozsonyi Magyar Művészetek Háza.   

 
Kiemelkedő esemény volt a 2008 novemberében megjelent Alkonyattól pirkadatig126 című 

antológia, melyben – többek közt – az egyesület 12 tagjának alkotásai kerültek igényes 
kiadványban a könyvesboltok polcaira. A kötet megjelenése – melynek szerkesztője Háy 
János, előszavát pedig Gálffi László írta – komoly sajtóvisszhangot keltett, ideiglenesen 
megnőtt az érdeklődés az egyesület munkája iránt is. A következő fél év fellépései, 
kiállításai, felolvasásai ennek jegyében teltek.  

 
Az egyesület alapításakor meghatározott célokat zömében teljesítette, alkotóinak 
megjelenési lehetőséget biztosított, segítette értékesíteni alkotásaikat, önsegítő és 
közhasznú funkciójának is eleget tett, de az előrelépéshez égető szüksége volna egy 
olyan emberre, aki hajlandó a népszerűtlen papírmunka elvégzésére, aki képes 
határidőket betartani.  

 
2011 januárjában az elnök asszony, Horváth Csilla és Balog Gyula együtt dolgozott az új 
közgyűlés összehívásán. 

                                                        
125  az Elnökség éves beszámolóját,  az Egyesület éves közhasznúsági jelentését, az Egyesület éves 

költségvetését  és éves pénzügyi beszámolóját 
126  Alkonyattól pirkadatig – Hajléktalan művészek antológiája, Barrus Könyvkiadó kft., 2008. A kötet a 

2004-ben megjelent Alkonyzóna című antológia után a kiadó második gyűjteménye.  
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Összegzés 
 
A következőkben javaslatokat kívánunk megfogalmazni röviden az ellátórendszer napi 
gyakorlatainak átalakításához, bátorítást adni olyan, a hajléktalan emberek társadalmi 

beilleszkedését elősegítő, a jelenleginél hatékonyabb, fenntartható, komplex programok 
indítására, működtetésére, amelyek elsődleges feladata a hajléktalan emberek 
aktivitásának növelése.   

 
Ha az aktivizálásról szólunk, nem mehetünk el az ellátórendszer, benne főként a nappali 
melegedők és átmeneti/rehabilitációs szállások szerepének kiemelése nélkül, hiszen ez a 
két ellátási forma kínálja a legtöbb lehetőséget érdemi szociális munka végzéséhez. A két 

évtizedes múltra visszatekintő magyar hajléktalan-ellátás tűzoltásra jött létre, 
történetének első évtizedében a szállást, étkeztetést nyújtó szolgáltatások kialakításával 
foglalatoskodott, majd az így létrehozott intézmények fenntartásával az egyre szűkülő 
források mellett. Az állami finanszírozás rendszere is az így létrejött szerkezetre épül, a 
szolgáltatások átfogó felülvizsgálatára sem az ellátók, sem az állam oldaláról nem került 
sor hosszú ideig. A nappali melegedők valóban melegedők maradtak, ahol egyedül a 
televízió távirányítója ad programot, de az átmeneti szállások zömében is elegendő a 
házirend betartása és a szállásdíj pontos megfizetése ahhoz, hogy valaki tartósan (akár 

évekig) maradhasson. Az ügyfelek legfeljebb szállót váltanak, attitűdöt nem, előrejutásuk 
csak elvont fogalom maradt, meghúzzák magukat egy felső ágyon, vagy kiúttalanul 
bolyonganak az ellátórendszerben. A szakma szereplői is ebbe a helyzetbe tanultak bele, 
és ők sem szívesen változtatnak az évtizedes gyakorlaton.  

 
Talán az Uniós csatlakozás nyitotta fel a szemeket. A Európai Uniós támogatásokat nem 
volt lehetséges a megszokott ellátási formákra költeni, csak olyan programok nyertek 

támogatást, ahol érdemi és jól dokumentált lépések történtek a lakás- és/vagy a 
munkaerőpiacról kiszorult emberek aktivizálására. A csatlakozás után lassú, de jó 
érzékelhető szemléletváltás kezdődött. 

 
Már a példák megválasztásával is azt sugalltuk a hajléktalan emberek társadalmi 
beilleszkedéséhez vezető úton a legfontosabb lépés elérni, hogy a munkaerőpiacról 
kiszorult, tárgyait, kapcsolatait elvesztett, passzivitásra kényszerült emberek újra 

érdeklődést mutassanak saját sorsuk iránt. És ehhez nem, vagy alig kell pénz.  
 

Az érdeklődés felkeltésére olyan közegre van szükség, ami elég nyitott, elég elfogadó 
ahhoz, hogy akár az utcai léthez szokott emberek is szívesen menjenek be, és elég 
inspiratív, szolgáltatásai elég széles ívet fednek le ahhoz, hogy a sokszínű igénybevevői 
kör minden tagjának jusson vonzó belőle. A személyzet alapvető motivációi, 
viszonyulásai meghatározzák egy-egy intézmény közegét, úgy véljük, elengedhetetlen, 
hogy az ellátó-intézmények ne csak dolgozóik karbantartására fektessenek nagy 
hangsúlyt, hanem képzésére is, olyan új készségekkel kívánatos felvértezni őket, melyek 
segítségével kellő önbizalommal, akár eszközök nélkül is képesek lesznek az intézmény 
vendégeivel közös tevékenységeket szervezni és végezni, csoportfoglalkozásokat vezetni. 
Nem kell látványos dolgokra gondolnunk, a passzív, önbecsülését vesztett embereknek a 
legapróbb feladat elvégzése is segíthet, (az ORIGÓC pincében jártunkkor egy energiáit 
rendszerint nehezen kezelő (értsd: agresszív) fiatalember két WC-papír-hengerből 
távcsövet készített, mellyel a Visegrádi Várat (rajzát) láthatta - és nagyon élvezte). Ha 

pedig a sikerélmények rendszeressé válnak, mozgásba jön az önbizalom-önbecsülés-
önérzet spirálja, javuló énképet, erősödő motivációt, szélesedő érdeklődést 
tapasztalhatunk. A foglalkozások oldottabb légkörében könnyebb a bizalomépítés, a 
közös élmények hatására pedig ügyfelünk nyitottabb lesz, elindulhat az esetkezelő 
szociális munka, az egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozása, majd megvalósítása. 
Ehhez kell a pénz. 

 



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
74 

Külön szeretnénk kiemelni a csoportokban rejlő emberi erőt, az önsegítő csoportok 
pszichológiai előnyeit. A hasonló problémával küzdő emberek beszélgetése, vagy 
beszéltetése az első lépés lehet a csoportnak témát adó probléma demisztifikációja felé, 
a – Buda Béla leírta – krónikus egzisztenciális probléma egyénbe zárt, titkos mivoltából 
eredő feszültség felszabadul, a felszabadult energia pedig hasznosításra vár, új irányok, 

új célok érdekében foghatjuk munkába. A csoporttagság adta azonosságtudat szintén 
hosszan ható átértékelődést indíthat el a személyiségben, de a csoportban lévő társas 
élet vitele önmagában egész sor, további személyiségfejlődési előnnyel jár, mint az 
őszinte kommunikáció, az empátia, a tolerancia kialakulása, az önismeret, az énkép 
javulása, önmagunk bemutatására és mások önfeltárásának elfogadására való képesség 
fejlődése, a személyes találkozások élményt adó ereje. Ráadásul az „… alanyiság, a 
kompetenciatudat, a funkcióérzet mind olyan pszichológiai előny, mely többnyire a 
beilleszkedettek, a konform életvitelűek tapasztalatából is hiányzik, s ilyen tekintetben az 
önsegítő csoportokban folyó társas élet tágabb kontextusban is modellként 
népszerűsíthető.127” 

 
Üdvözlendő a 2008-ban megjelent hajléktalanügyi stratégiában128 megfogalmazott 
„Nappali melegedőkből nappali centrumokat” program, ahol a klasszikus melegedős 
funkciókon túl az intézményeket speciális segítő szolgáltatások, csoportfoglalkozások, 

egyéb közösségi programok nyújtására ösztönöznék – a bemutatott ORIGÓC már e 
modell szerint működik.  

 
A reintegrációról szólva eredetileg szerettünk volna több nyílt (értsd: hajléktalan és nem 
hajléktalan emberek számára fenntartott) programot bemutatni, azonban korán be 
kellett látnunk, alig találhatunk ilyeneket. E dolgozatban a Fedél Nélkül és A Város 
Mindenkié csoport esetében láthattuk, hogy ügyelnek a célközönség vegyes 
összetételére, a nagyprojektek közt azonban csak a ReFoMix vezette Phare-program 

esetében beszélhettünk nyílt programról. A projektet egy hajléktalan-ellátó intézmény 
vezetésével kistelepülések önkormányzatai valósították meg, a célcsoport tagjainak csak 
negyede volt hajléktalan ember, a többség lakhatása biztos volt, viszont minden más 
szempontból azonos problémákkal küzdöttek: tartós munkanélküliség, rossz anyagi 
helyzet, gyenge kapcsolati háló, és - ami ezekből következik - kilátástalanság, 
motivációhiány, passzivitás. Az azonos problémákat pedig azonos módszerekkel, 
eszközökkel kezelhetjük.  

 
A társadalmi visszailleszkedés elősegítése érdekében előnyös volna, ha a hajléktalan-
ellátás megnyitná szolgáltatásait a helyi közösség tagjai számára is, könnyen belátható, 
hogy bezárkózva, csak hajléktalan emberekkel körülvéve kevés esély kínálkozik a 
társadalmi együttéléshez szükséges rend és a remélt célok érdekében szükséges 
együttműködési készség megismerésére, megtanulására. A zártság elszigetel. 

 

Nem mehetünk el szó nélkül a célcsoport, a hajléktalan emberek önkéntesként való 
foglalkoztatása mellett sem, a szakma szereplőinek gondolkodását zömében ma is az 
eltelt húsz év kezdetleges próbálkozásainak, vagy a csoportok törvényszerű, belső 
átrendeződéseinek figyelmen kívül hagyásával létrejött helyzetek rossz tapasztalatainak 
a szakma kollektív tudattalanjába szivárgása határozza meg: A Kápótól való félelem. 
Lassan meg kell értenünk, hogy elsődleges, a szervezet működésére ható hasznokon 
(effektíve rendelkezésre álló plusz humánerőforrás, új készségek,…) túl, az önkéntesség 
közösségépítő ereje is számottevő, a magyarországi önkéntességi hajlandóságok és 

szokások mérésére szolgáló 2005 évi kutatási eredményei beszédesek: „…igazolható 
evidencia, hogy az önkéntes munka kapcsolati tőkét, barátságokat, ismeretségeket, 
adott helyzetben munkahelyet, az önismeret fejlődését, új kihívásokat, gyakorlati tudást, 
jövedelmet, a munka világához való hosszú távú kapcsolódást jelent. Fontos cél tehát 

                                                        
127  Csepeli, 1997:449 
128  Győri Péter – Maróthy Márta: Merre tovább? Egy nemzeti hajléktalanügyi stratégia lehetséges keretei 

– Szakértői javaslat a Magyar Köztársaság Kormánya részére – Pro Domo füzetek 1., Bp., 2008: 68-69 
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azok bekapcsolása ebbe a tevékenységbe, akik a társadalmi főáramlatokon kívül, 
munkanélküliként vagy idős nyugdíjasként, esetleg alacsony iskolázottsággal, vagy 
kisebbségi csoport tagjaiként élnek közöttünk.129” 

 
Az otthontalan emberek speciális problémáit persze csak speciális megoldásokkal 

kezelhetjük, egy-egy ellátó intézmény mérete, gazdasági háttere, az egy-egy esetre 
fordított munkaórák száma, az intézményben alkalmazott szakmai normák mind-mind 
alapvetően határozzák meg egy-egy ügyfél lehetőségeit, tapasztalataink szerint a mégoly 
tökéletesen kidolgozott, lakhatás-képzés-munkahelykeresés hármast egyaránt nyújtó 
szolgáltatások önmagukban nem sokat érnek mentor/egyéni esetkezelő nélkül.  A 
szolgáltatásokat tőketermelésre kell használnunk, az emberi tőke három dimenziója erős 
kölcsönhatásban van egymással, az egyik dimenzió fejlesztésének hatásait személyre 
szabott munkával felerősíthetjük, érvényesíthetjük a másik két dimenzióban.130 

 
Az attitűdváltás természetesen önmagában nem oldja meg a hajléktalan emberek 
problémáit. Az előrelépéshez a nyílt munkaerőpiacon várható viszonyokra kell felkészíteni 
őket, lehetőséget adni piacképes szakma, rendezett lakhatás szerzésére, és minden 
további pszicho-szociális támogatást megadni a munkaképes állapot eléréséhez.  

 

Következhet a munka világa, ahol a megszerzett készségeket, képességeket gyakorolni, 
fejleszteni lehet, ahol kellő munkatapasztalat gyűjthető. A munkatapasztalat 
megszerzéséhez olyan speciális munkahelyek ezreire volna szükség, ahol a már motivált, 
de még nem munkaképes emberek először, védett környezetben tapasztalhatják meg a 
munkavállalással járó örömöket és nehézségeket egyaránt, ahol biztosított az esetleges 
hibákat is elfogadó légkör, ahol a beilleszkedést, a betanulást és a munkavégzés fázisait 
követheti a foglalkoztatott segítője is, hogy kellő időben, hatékonyan tudjon segíteni a 
problémák kezelésében. A védett munkahely jól működik, ha az onnan távozó, már 

önálló munkavégzésre alkalmas, a munkavállaláshoz szükséges tapasztalattal, gyakorlati 
tudással megerősített, munkavállalói attitűddel rendelkező ember kész a végső lépésre. 

 
A végső lépés pedig a nyílt munkaerőpiac, hiszen az itt kapott munkabér lehet a belépő a 
végső/tartós társadalmi beilleszkedéshez. A munkahely keresése, megszerzése és 
megtartása sok buktatóval jár, így sok lehetőséget nyújt a segítésre, fontos, hogy 
ügyfelünk kezét még ne engedjük el, hogy biztosan legyen kihez fordulnia nehéz 
pillanataiban. Ha a készségfejlesztés – képzés – védett foglalkoztatás folyamatát 
végigjáró ember képtelen elhelyezkedni, munkánk kárba vész. A versenyszférában 
foglalkoztatottak számának növelése mellett indokolt volna az intézményen belüli és a 
közcélú, közhasznú foglalkoztatási formák fejlesztése is.  

 
Tehát a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedéséhez elengedhetetlen az ellátó 
szervezetek, az önkormányzatok, a helyi közösségek, a versenyszféra és az állam 

együttes szerepvállalása. Az állami és önkormányzati szektor elsősorban a szakmai 
munkához biztosított keretek megteremtésével, a versenyszféra a foglalkoztatás és a 
társadalmi felelősségvállalás terén tehet többet, míg a helyi közösség a civil segítés ezer 
formájára használható, a civil szervezetek erősödése, új segítő csoportok létrejötte e 
szférában fontosabb, mint valaha. Az (ön)segítő közösségek létrejötte, fokozott jelenléte 
régi igény, és nem csak a hajléktalan-ellátásban, tőlünk nyugatra ma még évszázados 
előnyt őriznek: „Az amerikaiak - korosztályra, társadalmi pozícióra, beállítottságra való 
tekintet nélkül - szüntelenül egyesületeket hoznak létre. Nem csak kereskedelmi és 

gazdasági társaságokba tömörülnek, hanem ezernyi más, különböző fajtájúakba - 
vallásos, komoly, jelentéktelen, nagyon általános és nagyon precízen körülhatárolt, 
átláthatatlanul nagy és alig észrevehetően parányi egyesületek tagjaiként tartják számon 
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  Czike-Kuti,2006:62, a tanulmányban megfogalmazott az önkéntesség fejlesztésére 
irányuló stratégiák követése a civil szféra, de a társadalmi önrendelkezés erősödésének 
szempontjából is hasznos volna. 
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  A tőke dimenzióiról ld. Bourdieu, 1978: 350-379 
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magukat, egymást. Az amerikaiak szövetségre lépnek azért, hogy ünnepeket üljenek 
meg, papneveldéket vagy leányintézeteket alapítsanak, templomot építsenek vagy 
könyveket juttassanak el az olvasókhoz, vagy hogy misszionáriusokat küldjenek a 
másként gondolkozók közé. Kórházak, fogdák, iskolák jönnek létre e társulási kedv 
eredményeként. De egyesületet hoznak létre akkor is, ha valamilyen vélt igazságot vagy 

nemes érzést kívánnak - nagy elődök példájára hivatkozva — érvényesíteni.131”  
 

Például egy-egy közterületen élő hajléktalan ember köré rendeződő segítők, akik jobbára 
a környező házak lakói, vagy irodák dolgozói közül kerülnek ki, tudattalanul is ilyen 
csoportokat alkotnak, segítő szándékaik tervszerű összehangolásával azonban jelentősen 
javíthatnánk hatékonyságukon.   

 
 

                                                        
131

  Tocqueville, 1995:42 
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Készítette: Füsti Molnár Sándor 

Az AHA Színpad, avagy a művészeti reintegráció 
lehetséges formája 

 
Előszó 
Sokáig gondolkodtam azon, hogy milyen jellegű írást írjak: szakmai publikációt, vagy egy 
emberen keresztül áramló gondolatvilágot, érzéseket, amellyel könnyebben megértetem 
magam akár a szakmával, akár a hétköznapi emberrel.  
 
Abban maradtam, hogy az utóbbit teszem. Sok száraz szakmai anyag kerül napvilágra 
ahhoz, hogy bárki is bepillantást nyerjen egy olyan munkába és érzésvilágba, amelyet a 
segítők egy olyan helyzetben élnek át, amikor az ember a tét. Ahhoz, hogy 
megismertessem magam, ismerni kell engem. Úgy gondolom, hogy én vagyok a 
kulcslyuk, a kulcs a segítés, mint eszköz, s amikor a zár elfordul, kinyílik egy másik világ, 
amibe bepillantást nyer az, aki erre kíváncsi. Igyekszem ezt az ajtót szélesre tárni. 
Szeretném az olvasót megkímélni a száraz racionalitástól, és érzelmet vinni ebbe a 

munkába, hiszen ez a munka, amit mi végzünk érzelmeken alapul. A művészet még 
inkább. 
 
Hogyan jut az ember egy olyan konszenzusra önmagával, a szakmával, és a külvilággal 
szemben, hogy értékelhető és használható dolgot hozzon létre. A lényege a 
maradandóság. Ez nem önös cél, hiszen egyedül létrehozni valamit nem lehet. Azok az 
emberek, akik ebben a projektben részt vesznek nem csak önmagukat, hanem életüket 

is beleteszik. Az, hogy kinek mit jelent a művészet szubjektív. Gyermekkorunk óta 
szívjuk magunkba az anyatejjel a szépséget, a harmóniát (optimális esetben) és együtt 
növekszünk fel vele. Emlékezzünk vissza azokra a napokra mikor szüleink által szeretett 
zenét hallgattuk. Tulajdonképpen ezek az élmények adták többek között az alapot ahhoz, 
hogy kialakuljon bennünk a művészet és a művészet bizonyos stílusai iránt érzett 
kötődésünket. Meghatározhatja milyen irányban haladunk, azt hogy fiatalkori lázadásaink 
mennyire ivódnak bele később a felnőtt kori művészeti identitásunkba, mennyire rögzül, 

mennyire leszünk rugalmasak, és hogyan tudjuk átadni az utódainknak ezt a tudást, 
ezeket az értékeket. 
 
Izgalmasabb ez a kérdés, ha ezt a szerzett tudást nem szűk családi körben adjuk tovább, 
hanem megosztjuk a szélesebb tömegekkel. Arra késztetjük őket, hogy ők maguk 
legyenek a különböző művészeti ágak művelői, tanítjuk őket. 
 
Jómagam botcsinálta rendezőként kezdtem a pályafutásomat, bár sok-sok év színpadon 

eltöltött idő tanított meg arra, hogy jól- rosszul hogyan műveljem ezt a szakmát. Még 
mindig tanulok, s tanulnom kell. Ma egy hajléktalan színpadot vezetek. Unikum! 
Szeretném a tisztelt olvasót elrepíteni egy kalandokkal teli világba, ahol a hiedelem, és a 
misztérium magyarázatra lel, s ha tudathasadásos módon is de, tenmagamon keresztül 
vezetem be önöket abba a gondolkodásmódba, amely egy ilyen társulat létrehozását 
eredményezte. 
Jó utat!   

 
Az AHA Színpad megalakulásának rövid története 
Az Aha Színpad eredetileg nem terápiás céllal alakult, csak a szabadidő hasznos, 
felhőtlen eltöltése volt a cél. A színpad fejlődése folyamán a tapasztalással sok változás 
következett be, és ezalatt vált egyértelművé, hogy a művészet alkalmazása segítési 
módként is megállja a helyét. A csoport segítséget képes nyújtani a krízishelyzetben lévő 
embereknek egy olyan formában, amit felszabadultan, örömmel végeznek, és nem érzik 

egy kötelező terápián való részvételnek.  
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Az elért eredmények megkérdőjelezhetetlenül bizonyítják, hogy a hajléktalan emberek 
művészi tevékenységének színvonala semmiben sem marad el a rendezett körülmények 
között élő emberek alkotta amatőr színjátszó csoportokétól. Sőt, talán bizonyítási vágyuk 
és a sikerélmény, elismerés iránti hatalmas igényűk komolyabb teljesítmények elérésére 
sarkalja őket, mint azokat, akik az élet más területén érik el a társadalom 

megbecsülését. 
 
Vitathatatlan tényként kell elfogadnunk azt is, hogy a művészetek alkalmazásának 
előnyös hatásai vannak a különféle betegségek kezelésében is. 
 
2001. őszét írjuk. A Magyar Vöröskereszt Madridi úti hajléktalan szálló szociális munkásai 
értekezletet tartottak. A téma egy karácsonyi ünnep volt, melyet úgy terveztek, hogy 
szociális munkások adnak elő műsort hajléktalanoknak. Az ötlet újdonság volt, viszont 
nagyon kevesen vállalták, hogy létrehozzák. Jómagam akkor már 6. éve dolgoztam a 
szociális szférában, a hajléktalan-ellátásban. Elgondolkodtatott az ötlet. Nem minden 
alap nélkül. Már egészen kis gyermekkoromban műveltem a művészetek különböző 
ágait, nevezetesen zenei általános iskolába jártam, népi táncoltam, popzenészként 
évekig álltam a színpadon, valamint a 80-as évek elején megpróbálkoztam a 
színjátszással. Akkoriban egy amatőr színjátszó csoport tagjaként játszottam és 

különböző színházi rendezők technikáit szívhattam magamba, amelyet 1-2 év eltelte után 
igyekeztem alkalmazni különböző amatőr társulatoknál. Miután megházasodtam, jó pár 
év úgy telt el az életemből, hogy nem csináltam semmi olyan dolgot, aminek a 
művészethez bármi köze is lett volna. Családot alapítottam, fészket raktam. 1995-ben 
egy véletlen folytán kerültem a hajléktalan ellátás közelébe, azaz egy barátom hívott el, 
hogy próbáljam ki. Az élmény, sokkoló volt. Az évek során hivatásommá, szakmámmá 
vált, iskolát végeztem, igyekszem alkalmazni a tudást, amit az iskolapadban szívtam 
magamba. Véleményem szerint a hivatásunk alapja az a gyermekkorunktól szerzett 

tudás és tapasztalat, amelyet példaként átadva képesek vagyunk segíteni az arra 
rászorulókon. 
 
Ilyen érzés fogott el akkor, amikor annak a bizonyos műsor elkészítéséről beszéltünk. 
Felszínre került minden, amit valaha magamba szedtem, képpé formálódott, láttam a célt 
és az utat, amivel egy szép produkciót színpadra lehet állítani, megörvendeztetve a 
közönséget. A megálmodott kép József, Mária, kis Jézus, jászol és a Három Királyok 
Jézus születésének pillanatában. Az elképzelés az volt, hogy a tér különböző pontjából a 
verselő, játszó eljut a végső képig, a jászolhoz. Amikor ezzel az ötlettel előálltam magam 
sem gondoltam, hogy milyen "lavina" indul el. A szociális munkások érdeklődve figyelték, 
vajon mi lesz ebből. A verseket megtanulták, majd 2-3 próba után színpadra állítottuk 
kicsiny művűnket. Problémánk adódott abból, hogy 1 szereplővel kevesebb volt, és nem 
volt senki, aki elvállalta volna, hogy az ő versét elszavalja. Ekkor jelentkezett egy 
hajléktalan. Háttérből szemlélte a próbákat, és nagy kedvet érzett ahhoz, hogy ő is 

fellépjen, és sorstársainak tolmácsolhasson egy verset. 
 
A darab létrejött, megszületett. A hatás frenetikus volt. Nem csak azért mert a szociális 
munkás adott művészi élményt egy "lakónak", hanem mert egy olyan ember is kellő 
érzelemmel tolmácsolt verset számukra, aki hasonló problémával küszködött, mint ők. 
Ekkor fordult meg a fejemben az a gondolat, hogy mi lenne, ha megfordítanánk ezt a 
dolgot, és nem szociális munkások játszanának hajléktalanoknak, hanem az érintettek 
adnának elő értékelhető produkciót. Ekkor ez még egy egyszerű kísérletként 

fogalmazódott meg a fejemben. Mi lenne ha... 
 
Az intézmény vezetése kétkedéssel fogadta kérésemet, hogy létre hozhassak egy 
színházi csoportot. A Magyar Vöröskereszt Madridi úti hajléktalan szállója közel 300 lelket 
számlál. Abból indultam ki, hogy ennyi emberből lesz jó néhány olyan, aki indíttatást 
érez arra, hogy megmérettesse magát, tanuljon, színpadra álljon. Meghirdettük. A 
jelentkezők száma várakozásaimat enyhén szólva alul múlta. A 300-ból hat-hét ember 
tanúsított érdeklődést a feladat iránt. Többen úgy gondolták, ez egy vers felolvasó 
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szakkör lesz, netán saját irományaikat mondhatják el, adhatják elő. Én viszont abból 
indultam ki, hogy ha a társadalomban rendezett körülmények között élő emberek 
képesek amatőr színjátszóként értékelhető produkciót prezentálni, akkor a hajléktalan 
létben élők miért ne lennének képesek. Miután ezt megbeszéltük a résztvevőkkel, kicsiny 
csoportunk 4-5 főre apadt. 

 
Tulajdonképpen mindannyian zavarban voltunk, ők nem tudták mi lesz ebből, én nem 
tudtam mire képesek, mi hozható felszínre belőlük, mit tudunk hasznosítani, hogyan 
lesznek képesek megbirkózni a feladattal. Emlékeimben kutatva eszembe jutott William 
Shakespeare, Szentivánéji álom mesterjelenete. Mint tudjuk, a mesteremberek egy 
előadással szeretnének kedveskedni királyuknak, kinek udvartartása néhol megalázó és 
maró gúnnyal illeti szerény produkciójukat, melynek alapja egyébként a szeretet lenne. 
Ha jobban végiggondoljuk ezt a dolgot, és párhuzamot vonunk a shakespeare-i 
cselekmény, valamint a szállón lakók élete között megdöbbentő hasonlóságokat 
fedezhetünk fel. Egyszerűség, kiszolgáltatottság, naivitás, megfelelni vágyás és még 
sorolhatnám azon tulajdonságokat, amelyekkel hasonló helyzetben élő emberek 
rendelkeznek. Úgy gondoltam, hogy ez a párhuzam megérintheti a közönséget. Ellenben 
naiv voltam. A kezdeti lelkesedésemben nem mértem fel azt, hogy milyen hosszú és 
rögös út eredménye lesz akár egy nyúlfarknyi produkció elkészítése.  

 
A magyarországi hajléktalanok helyzete, megítélése 
Induljunk ki abból, hogy hogyan viselkedik egy hajléktalan létben élő emberrel a 
társadalom. 1989 után, amikor egyre nagyobb létszámban jelennek meg a hajléktalanok, 
Magyarországon kevesen gondolták volna, hogy ez a fogalom mennyire lesz misztifikált, 
milyen keveset tud róla a társadalomnak azon része, akiket úgy nevezünk, hogy 
rendezett körülmények között élők. (Napjainkra már ez a fogalom is erőteljesen 
megkérdőjelezhetővé vált). Az előítéletek, a stigmák sokkal erőteljesebbek, mint a 

megértés, a tolerancia, a bizalom. Valljuk be őszintén, hogy kevesen fogadnak be maguk 
közé olyan embert, akinek léte meglehetősen szólva kétséges és megkérdőjelezhető. A 
szakma már számtalan esetben kivesézte a gazdasági és társadalmi vetületét a 
hajléktalanná válás folyamatának. Számtalan publikáció jelent és jelenik meg, 
kutatásokkal és grafikonokkal alátámasztva, hogy ezek a csoportok hogyan válnak 
hajléktalanná. Hogyan változik a pszichéjük, hogyan alkotnak a társadalomtól különálló 
csoportot, hogyan maradnak életben, mi a mozgató rugója életben maradásuknak. A 
rendszerváltást megelőző 40 évben, amelyben nem beszéltünk hajléktalanságról, komoly 
elmaradást eredményezett ebben a szférában, amit igyekszünk behozni bel, és külföldi 
tapasztalatokat felhasználva. Nagyon sokféle kezdeményezés látott napvilágot, amely a 
hajléktalansággal élő emberek sorsát igyekszik jobbítani. Ennek az alapja mindig az 
ember kell, hogy legyen. Ez az a minta, amelyből az elesett táplálkozhat, amelyre 
felnézhet, amelyet használni tud, amelynek elfogadására képes. 
 

Természetesen ott vannak a prioritások. Más hajléktalanként az utcán élni, mert más 
megítélés alá kerül a külvilág számára az ember, aki napjait az utcán tölti. De másként 
vélekednek arról is, aki az életét egy hajléktalan szállón rendezi be. Egy dologban 
azonban mindkettő azonos, valahol mindkettő a társadalom megvetését, szánalmát 
élvezi. Ez persze lehet, hogy erős túlzásnak tekinthető, de számtalan kutatás támasztja 
alá ezt a tényt. Az meg, hogy egy hajléktalan az adásra is képes, bizonyos tekintetben 
nonszensznek tűnik. És most visszatértünk arra a gondolatra, arra a kérdésre, hogy 
képesek-e ezek az emberek adni azok számára, akiktől normál esetben kapniuk kellene. 

Úgy vélem igen. No, nem arra gondolok, hogy lemossák az autó üvegét a 
kereszteződésben, hanem arra, hogy önzetlenül, csak úgy! Kutakodjunk emlékeink 
között! Ennek egyik eszköze lehet a művészet. 
 
Első lépés: A hajléktalanszínpad munkájának kezdetei 
Amikor elkezdtük ezt a munkát, mindannyian izgalommal néztük egymás reakcióit: Vajon 
én hogyan tudok számukra újat és értékelhetőt adni, valamint ők hogyan tudnak az 
elvárásnak megfelelni? 3-4 oldalnyi szövegkönyv megtanulása volt a cél és az, hogy ezt 
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színpadra tudjuk állítani. A tapasztalatlanságom eredménye csúfos bukás lett. A 
klasszikus értelemben vett színjátszás és annak metodikája kudarcot vallott. Sokkal 
mélyebbről kellett indítani, sokkal mélyebbre kellett ásni az emberi elmékben, 
gyakorlatilag a nulláról kezdtük. Meg kellett küzdeni az aluliskolázottsággal, szövegértési 
problémákkal, diszlexiával, diszgráfiával. Lépésről-lépésre kellett haladnunk minden 

egyes mondat megértéséhez és még így is komoly problémát jelentett számukra a 
szöveg memorizálása, az elemezéséről nem is beszélve. Vért izzadtunk. Olyan egyszerű 
tény, mint a hiányos fogazat, komoly beszédtechnikai problémákat okozott. (Manapság 
már a tapasztalat és a gyakorlat ezt a hibát képes erénnyé kovácsolni.) Így hát az a 
mondat, hogy "Cofallus Procrushoz nem oly hű mint én" mondat megtanulása egyenlő 
volt a lehetetlennel. Feladtam… 
 
A hajléktalan-színjátszás létrejöttét számos akadály nehezíti. A pszichikai gátak mellett 
(ezek az emberek rendkívül mostoha körülmények között élnek, mely tudatukat is 
negatívan befolyásolja), olykor egyéb, fizikailag is nehezítő tényezők leküzdését is meg 
kell oldani, melyek közé tartozik például az aluliskolázottság, olvasási, írási készségek 
alacsony foka, szövegértési gondok, identitásbeli különbségek stb. 
 
Minden színjátszó egyedi, néha halmozott problémákkal küzd, ezért muszáj külön-külön 

foglalkozni velük, nem elég „színházi rendezőként” tervezni, hanem egyben a szociális 
segítségnyújtást is magas fokon kell alkalmaznia a színpad vezetőjének. 
 
Kénytelen voltam megváltoztatni eredeti elképzelésemet. Valami más alternatíván kellett 
tehát törnöm a fejem, ami könnyedebb, élvezetesebb és a játszó számára is 
szórakoztatóvá válik. Olyasmit kellett kitalálni, ahol a tanulás nem nyűg, nem jelent 
újabb kudarcélményt a sors sújtotta ember számára. Így utólag visszagondolva ez az 
egyik olyan komoly alap, amely nélkül a színpadunk nem érte volna meg lassan tizedik 

évét.  
 
A játék legyen szórakoztató mindig, minden résztvevő számára! Így sokkal könnyebb 
tanulni és tanítani. 
 
Arra gondoltam mi lenne, ha játékos formában tanulnánk meg a színjátszás összes 
fortéját. Ekkor jutott eszembe régi nagy szerelmem Romhányi József és az ő Szamárfül 
c. kötete. Aki ismeri a kötet tartalmát, az 
tudja, milyen légies könnyedséggel veszi 
magyar nyelvünk akadályait, hogyan 
facsarja ki a szót, hogyan állít fricskát 
elénk, előtérbe helyezve 
tulajdonságainkat. Kutatva, keresve jó 
néhány olyan verset találtam, amelyet 

dramaturgizálva színpadra lehet állítani. A 
fogadtatás frenetikus volt. A versek 
felolvasását óriási derültség fogadta. A 
kezdeti görcs, ami a játszókban volt, egy 
csapásra megszűnt, érdeklődés és 
izgalom vette át a helyét. Bezzeg, amikor 
megpróbálták elmondani.... Kibicsaklott 
és beletört nyelvek, nevetéstől kifakadt 

könnyek, egymás ugratásai vették körül 
őket. 
 
Észre sem vették pillanatok alatt 
megtanulták, hogyan használják 
hangjukat, hogyan képezzenek tiszta és 
érthető mondatokat, hogyan használják a 
testüket a színpadon. Minél 

Soha nem felejtem el mikor a darab színre 
állításának végéhez közeledtünk, 
hangpróbát tartottunk. A hangulat 
emelkedett volt nem ritkán fordult elő, 
hogy egymást ugrattuk. Így volt ez akkor 
is. Amikor beraktam a kazettát a magnóba 
és elindítottam, valami felismerhetetlen 
szörnyűség szólalt meg. Én ekkor dühöt 
színlelve laza és erkölcsös mozdulattal a 
becsempészett kazettát kidobtam az 
ablakon. A társulat döbbent csendben 
figyelte. Aztán szép lassan eltorzultak az 
arcok és ordító nevetésben fakadtak ki, 
valósággal fuldokoltak. Nem értettem. 

Ellenben amikor hosszú percekig nem 
találtam azt a kazettát, amelynek zenei 
anyagát kellett volna bejátszanom jöttem 
rá, hogy demonstrációm tárgya a saját 
kazettám volt. Aztán én fuldokoltam. 
Ezekben a pillanatban váltam én is "földi 
halandóvá" az ő számunkra. 
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magabiztosabb lett a szöveg tudása, annál látványosabbá és könnyebbé vált a játék. 
Egyre többször találták meg önmagukat, vitték bele játékukba egyéniségüket, 
személyiségüket. A szállón betöltött szerepük is változni látszott, konfliktusmegoldó 
képleteik száma nőtt, kevesebb konfliktushelyzetbe kerültek, rugalmasabbá és 
türelmesebbé váltak. 

 
Amit tehát mindenképpen érdemes szem előtt tartanunk, amikor hajléktalan emberekkel 
színpadot alakítunk, az, hogy körültekintően kell olyan művet kiválasztanunk, amely 
ezeket az embereket kiemeli hétköznapjaik sivárságából. A választott mű, bármiről is 
szól, lehetőleg egyszerű legyen és érdekes, vidám vagy komoly, az ő életüket is érintő. 
 
A színpadi technikákat pedig nem lehet hagyományos szakmai eszközökkel tanítani. A 
hajléktalanszínpad vezetőjének törekednie kell a játékosságra, fenn kell tartania 
színjátszói érdeklődését, tudnia kell együtt nevetni és együtt sírni velük. 
 
Ugyanakkor még előtte álltunk a legnagyobb feladatnak, hogy azt, amit idáig 
megtanultunk, azt nem csak magunknak kell játszani, hanem a közönségnek is. Ez még 
az olyan embereknek is gondot jelent, akik nem küzdenek hasonló problémákkal. 
Gondoljunk csak a lámpalázra! Megbénult végtagok, torokban dobogó szívek, némaságra 

kárhoztatott gondolatok...sokk. Ismerőseink és szeretteink ott ülnek a nézőtéren, némán 
szurkolnak. És egyedül vagyunk, rettenetesen egyedül, és ha nem sikerül megszólalnunk 
előadásunk csúfos véget ér, a megalázottság élményével távozunk a színpadról. Úgy 
gondoltam, hogy nekünk is ezzel a problémával kell megküzdeni. De nem! Valahogy 
másként alakult. Hogy ez annak az eredménye-e, hogy „úgysincs veszteni valóm, mi 
történhet, legfeljebb nem sikerül” gondolatokkal áll a játszó a színpadra, mai napig nem 
tudom megfejteni, de nagyon érdekes, hogy az izgalom ezen emberek számára sokkal 
instruktívabb, mint amatőr színjátszó kollégáiké. Figyelmük sokkal koncentráltabb, 

számukra a játék nem zsigerből jön, hanem egy óriási fegyelem eredménye, tervezett 
lépések hozadéka. Sokszor maguk sem veszik észre, de minden lépésüket pontosan 
megtervezik. Ez a létük alapja. Legfontosabb a megfelelő instrukció elültetése, a többit 
már a megfelelő mederbe terelik. Csak arra kell vigyázni, hogy ott is maradjon. De erről 
majd később. 
 
Az első fellépésre 2002 tavaszán került sor a hajléktalan szállónkon. A játszóink és a 
szálló lakói feszült izgalommal várták. vajon mi sül ki ebből. Nagy sikert arattak. 
Vastaps, vállveregetések, dicséretek, nevetéstől könnybe lábadt tekintetek jutalmazták a 
produkciót, engem pedig mérhetetlen büszkeség töltött el, azok iránt az emberek iránt, 
akik minden problémájuk ellenére képesek voltak arra, hogy adjanak azoknak az 
embereknek, akik önmaguk is hasonló problémával küzdenek. Színjátszóink száma egyik 
pillanatról a másikra megduplázódott. Mindenki, aki egy csöpp kedvet is érzett a 
színjátszás iránt, jelentkezett nálunk. Az, hogy később mennyire állta meg a helyét a 

színpadon az a kitartásának, tanulási készségének függvénye volt. Itt jegyzem meg, 
hogy színpadunk létszáma azóta sem emelkedett 10-12 fő fölé. 
 
Mivel egy férfi hajléktalanszálló lakóiból áll össze a színpad, ez nagyban megnehezítette a 
darabválasztást is. Olyan színdarabot vagy novellát kellett néznünk, amelyben 
alapvetően férfiak játszanak, vagy úgy alakítani a szövegkönyvet, hogy a női szereplőre 
csak utalás legyen. Miután elértük kezdeti sikereinket, amelyeket különböző szociális 
intézményekben adtunk elő, magában a játszóinkban merült fel az igény egy komolyabb 

színdarab létrehozására. Nagyon sokáig gondolkodtam egy lehetséges darabon. 
Tartozom egy vallomással. Erősen humán beállítottságú ember vagyok, a számok világa 
nagyon távol áll tőlem. Ebből adódóan szinte mindent képekben látok. Bármikor, amikor 
darabválasztásra kerül sor meg kell, hogy jelenjen a fejemben egy kép, melyben 
megelevenednek játszóink, megfelelő karaktert öltenek fel. Így volt ez akkor is. Nagyon 
sokáig kerestem egy olyan novellát vagy színdarabot, amit karácsonykor kellő 
méltósággal adhatunk elő, katartikus élményt nyújtva nézőinknek. Sok elolvasott dráma 
és novella után utolsóként, lesz, ami lesz alapon kezdtem el olvasni Dickens Karácsonyi 
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ének című novelláját. Megdöbbenéssel konstatáltam már az első két-három oldal 
elolvasása után, hogy a képzeletemben megelevenedtek játszóink. Minden szerep és 
szereplő a helyére került, karakterben csakúgy, mint mozgásban. A legmegdöbbentőbb 
az volt, hogy még a jellemek is hasonlítottak a könyvben leírt szereplők jelleméhez.  
Eszerint kezdtem el a novella dramaturgizálását. 

 
Először is karakterekre kellett bontanom a szerepet, mert úgy gondoltam, hogy sokkal 
egyszerűbb lesz a szerep megformálása, ha a játszó saját jellemének megfelelő szerepet 
kap. Amikor kiosztottam a szerepeket, nagy izgalom vett erőt a játszókon. Valahol 
mindenki érezte azt, hogy ez egy óriási kihívás lesz és fel kell nőni ahhoz a szerephez, 
amit ők elő fognak adni. Valódi csoportként működtek. 
 
A szakember tudja azt, hogy a hajléktalan létben élő emberek társas kapcsolatai erősen 
beszűkültek, alkalmi társak, alkalmi barátságok szövődnek. Viszont az a hajléktalan, aki 
egyedül él meghal. Szükség van legalább egy emberre, akivel mindennapjait együtt tölti, 
védelmet nyújtanak, vigyáznak egymásra, így meg tudják védeni magukat a külvilág 
negatív hatásaitól. 
 
Így működik ez egy szállón is. Akkor, amikor elkezdtük ezt a munkát, nagyon sok időt 

töltöttünk el azzal, hogy megbeszéljük mi a csoport fogalma, hogyan lehet egymásra 
támaszkodni, egymásra építeni. Meg kellett értetni velük, ha ebből a munkából 
bármelyikük kiszáll, akkor nemcsak önnön 
kudarcát ismeri el, hanem a többi tagnak 
is kárt okoz. Bár a tanulás nem felesleges, 
nem kárba veszett energia, a társulatot 
akkor is mérföldekkel veti vissza, ha valaki 
ezt nem veszi komolyan. 

 
A csoport tagjai biztosítottak arról, hogy 
ezt a darabot megtanulják, és elő is fogják 
adni. A közös felelősségtudat apró csírája 
ekkor kezdte felütni fejét a csoporton 
belül.  
 
Ez nagyon komoly dolog. Felelősséget 
vállalni emberek iránt még az olyan 
emberek között is nagy felelősség, akiknek 
otthonuk van és a bizalmi kötelékeik 
sokkal erősebbek, s nem állnak a 
társadalmi margó szélén. 
 

Esetünkben az egyetlen összekötő kapocs 
a megfelelni vágyás volt, mert 
megértették, hogy egy ilyen produkció 
megtanulásával és előadásával valami 
igazán nagyot tudnak adni a külvilág 
számára. 
 
Persze aztán jönnek a kulisszatitkok. A megtanulandó technikák, beszédművelés, 

karakterek megjelenítése, mind érdekességet jelentett számukra. Órákat töltöttünk el 
azzal, hogy egy-egy karakter jelleméről beszélgessünk, és ezeket átültessük napjainkban 
előforduló viselkedési formákra, mintákra. Egy-egy helyzetet különböző megvilágításokba 
helyeztünk, ezzel többféle megoldó képletet adva a játszó számára. És a játszó, ha szép 
lassan is, de elkezdte alkalmazni ezt a tudást.  
 
A játszóink látványosan változni kezdtek. Kezdtek közösen szöveget tanulni, még akkor 
is, ha a színpad vezetője nem volt velük. Megoldó képleteket kerestek bizonyos 

Volt egy depressziós színjátszóm. 
Magába zárkózó beszűkült kapcsolati 
rendszerrel rendelkező fiatal. A színpadon 
betöltött feladatait mindig pontosan látta 
el. Nagyon szívesen rajzolt, ez volt 

önkifejezésének egyetlen eszköze. Egy 
alkalommal bementem abba a 
helyiségbe, amely lakóinknak társalgó 
helyiségként szolgál. Sötét volt. A 
homályban alakot véltem fölfedezni, 
mikor is rájöttem, hogy ő az. Leültem 
mellé. sok időt töltöttünk egymás mellett 
csöndben, anélkül, hogy bármelyikünk 
egy szót is szólt volna. Majd szinte 
egyszerre álltunk fel és ő a következőt 
mondta nekem. 

- Ilyen jót már régen beszélgettem.  

Ez a kettőnk kapcsolatában egy óriási 
vízválasztó volt. Megjegyzem azóta jó 
egzisztenciával rendelkező ember lett, aki 
képes volt kitörni a hajléktalanságból. 
 
 Újra „földi halandó” lettem. 
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szituációkra, amelyekről úgy gondolták, hogy az ott abban a helyzetben megfelelő. A 
próbák alatt számos ötlettel hozakodtak elő, és a közöttünk lévő kapcsolati viszony is 
megváltozni látszott.  
 
A színházon belül megfigyelhetőek a tipikus csoportokban felellhető szabályosságok. 

Mondhatjuk, hogy a hajléktalanság állam az államban, saját szabályokkal, kasztokkal, 
csoport effektusokkal. Ebben a rendszerben egy csoporthoz tartozni (pl. az AHA Színpad) 
bizonyos értelemben védelmet jelent. Azok, aki eltöltenek egy bizonyos időt a 
színjátszóként, észrevehetően változáson mennek át. A színjátszók között barátságok 
születnek, különböző szerepek lelhetőek fel, amelyek nagyon hasonlítanak a családon 
belül meglévő szerepekhez. 
 
Egy pillanatra szeretnék egy kis kitérőt tenni. A szociális munka szakmai és etikai kódexe 
világosan leírja azokat az elvárásokat, hogy milyen legyen a viszony a segítő és a kliens 
között. Ugyanakkor azt is előírja, hogy segítő és segítő között, milyennek kell lenni a 
kapcsolatnak, hogy az együttműködésük optimális legyen. 
 
Nos, jó pár év gyakorlata - szeretném hangsúlyozni, hogy „engem” (elnézést kérek 
mindenkitől, akinek erről más a szakmai tapasztalata) - arra tanított, hogy a 

távolságtartás, a merev viselkedési forma destruktív. Létezik egy általam 
megfogalmazott gondolat, melyet úgy hívnak, hogy zárt ajtó effektus. Egy ajtón nem 
belépni nehéz, hanem bekopogni, a többi megy magától. Valahogy így van ezzel a 
szolgáltatást igénybevevő is, amikor többszörös szűrőn keresztül nyeri el végleges helyét 
egy szállón (felvételi bizottság, orvos, szociális munkás, a szobában elhelyezkedés). 
Mindig izgalommal és idegenkedve áll egy csukott ajtó előtt, - vajon mi fog történni 
velem? 
 

Valljuk be mi is így működünk. Fogorvosi rendelő ajtaja előtt, hallván a különböző 
hangokat, mindenféle képzetekkel ülünk és rettegünk, vajon mi várhat ránk a túloldalon. 
Különböző dolgokat képzelünk, aztán már mire oda kerülünk, hogy leülünk, abba a 
székbe már teljesen kifáradva hagyjuk, lesz, ami lesz. Ilyenkor mindig jól jön, ha elkísér 
bennünket egy megértő társ. Ez egyébként az élet más területeire is igaz. 
 
Bizonyos tekintetben, a szociális munkában betöltött szerepem ebben az aspektusban 
megváltozni látszott. Segítőből egyre inkább "barát" és mintaadó vált. A kódex szerinti 
távolságtartás betartása egyre nehezebb volt, mivel megváltozott köztem és a 
színjátszók közötti kapcsolati viszony. Kialakult egy tudathasadásos állapot: ügyeleti 
munkát végző szakember és művészetre oktató, nevelő társ és barát, aki mintaadóként 
szolgál az élet különböző területein. 
 
Minden játszónak saját szociális munkása van, aki ügyes-bajos dolgaiban rendelkezésére 

áll, segít neki. Ez nagyban meghatározza kompetencia határaimat. Magánéleti, múltbéli 
problémáit nem firtatom, nem kérdezem honnan jött, merre tart. Ennek alapja a bizalom, 
ha ő nem akar magáról információt adni, ne tegye, ne legyek én egy kommunikációs 
ellenfél, aki előtt a fent említett ajtók sokasága záródik be. 
 
Mai napig is van olyan játszóm, aki nem árult el magáról semmit, holott mindketten 
tudjuk, hogy szociális munkásának csak annyi és olyan információt adott, ami megfelelő 
és elégséges az ő gondozásához. 

 
Ebből alakult ki első konfliktusaim egyike szakmámon belül. Meddig tart az én 
kompetenciám? Átnyúlhatok-e egy gondozási folyamaton és egy rám bízott titkot 
megoszthatok-e bárkivel annak ellenére, hogy ezzel csak engem bíztak meg. Ez egy 
komoly etikai dilemma. Mai napig is vajúdom a problémán, és én abban maradtam 
magammal, hogy mint jó gyóntató, titkaikat nem árulom el. Nehezen szerzett bizalmi 
viszonyom alapul szolgálhat a későbbi fejlődésnek. Így tehát állandóan pengeélen 
táncolok az etikai kódexben foglaltak és a saját erkölcsi meggyőződésem között. 
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Vegyük alapul azt, hogy elmegyünk egy színjátszó fesztiválra, ahová úgy készítem fel 
játszóimat, hogy pontosan ugyanolyan értékekkel és tudással rendelkeznek, mint a 
fesztivál többi tagja. Meggyőzöm őket, hogy az előadott produkció és nem a társadalmi 
hovatartozás alapján fogják őket megítélni. Akkor én hogyan viselkedhetek úgy, mint egy 

távolságtartó szociális munkás? A kettő ellentmond egymásnak. 
 
Leülünk közösen vacsorázni, esti közös rendezvényeken veszünk részt és ezek az 
emberek felveszik azokat a viselkedési mintákat, amellyel bárki más rendelkezik. 
Barátságokat köt, kapcsolatokat létesít, szórakozni megy, amit én nem bírálhatok felül 
függetlenül attól, hogy a csoport vezetője én vagyok, minőségemben szociális munkás. 
 
Nagyon keskeny ez a mezsgye, amelyen mozgok. Az eddigi tapasztalatim alapján úgy 
vélem, hogy igaz az a szlogen, ami úgy hangzik: ha valami úgy jár, mint egy kacsa, úgy 
hápog, mint egy kacsa, s úgy úszik, mint egy kacsa, az valószínűleg egy kacsa. Ha úgy 
viselkedünk a hátrányt szenvedőkkel, ahogy mi egymás között viselkedünk, előbb utóbb 
ők is felveszik ugyanezeket az attitűdöket, embernek érzik magukat, fontosnak, 
értékesnek… 
 

Visszatérve a darab tanulás folyamatára, játszóink önmagukat kezdték el megtalálni. 
Egyre szorosabbá vált a kapcsolati rendszerük, kialakultak a csoporton belül betöltött 
helyeik, erősödött a csoportkohéziójuk. Már a külvilággal szemben is el kezdték védeni a 
csoportot. Egyre önállóbbá váltak. S mikor a darab végre színpadra állt, egy olyan 
társulat jött létre, amely bárhol képes volt megállni a helyét. 
 
Az eddigiekből levonható konklúzió a következő. Másfél év alatt létrejött egy önálló 
csapat, kialakult bennük egy erős felelősségtudat, csoporttá alakultak, személyiségük 

pozitív irányba kezdett felfejlődni, tanuláshoz való viszonyuk javult, megoldó képleteik 
száma bővült. Önértékelésük egyre pozitívabbá vált, a társadalomban betöltött helyüket, 
pozíciójukat már nem helyezték olyan mélyre. Érdekeikért egyre jobban kiálltak. 
 
A szakma 
A szakma véleménye ezzel szemben megoszlott. Az egyik oldal üdvözölte ezt a törekvést, 
fantáziát látott benne és a maga módján igyekezett támogatni ezt. Olyan lehetőségeket 
adtak a kezünkbe különböző szervezetek, amelyek nélkül soha nem juthattunk volna el 
idáig, legyen az információ fellépés, pénzadomány, bármi. Hadd ragadjak ki egy párat: 
Hajléktalanok éjszakája, Hajléktalanellátó szervezetek országos éves konferenciája, a 
Hajléktalan Emberért díjátadó, számtalan pályázati lehetőség, nemzetközi szervezetekkel 
kapcsolatos információ, FEANTSA-konferencián való részvétel, és még sorolhatnám. 
Mindezeket önzetlenül szakmai féltékenység nélkül. Voltak olyan szervezetek is, akik 
azzal segítettek, hogy lehetőséget adtak arra, hogy saját szervezetüknél mutathassuk be 

tudásunkat. Hívtak szakmai előadásokat tartani. Bíztattak minket, építő kritikával illettek. 
Hálával tartozunk nekik. 
 
Voltak, akik úgy vélekedtek, hogy nem kell a hajléktalanságon belül egy külön szigetet 
létrehozni, mert nem biztos, hogy ez építő jellegű számukra, nem tudják a megfelelő 
módon kezelni ezt. (Bár megjegyzem a hajléktalan ellátás nem egyszemélyes munka, ez 
több szakember jól koordinálható munkája kell, kellene, hogy legyen.) 
 

Volt egy harmadik, az érem keskenyebbik oldala, akik kifejezetten rossz szemmel nézték 
létünket, tagadva létjogosultságát ennek a fajta munkának. Az volt a véleményük, hogy 
oktalanság ilyen munkát kitalálni, akkor, amikor még az elégséges szociális munkát is 
csak nagy erőfeszítések árán képes elvégezni a szakma. 
 
Bármilyen furcsa, az ártó szándékkal is találkoztunk. Volt, aki azt mondta, hogy játszóink 
nagyszájúak, ellent mondanak! Lehet, hogy csak kezdik felfedezni érdekérvényesítő 
képességeiket?... Csak nem jól kezelik. Pedig tanítható! Csapatmunkában! 
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Összehangoltan! De semmi esetre sem egyedül, egyedüli felelősként. Egyedül, 
pellengérre állítva a szakmaiság piacterén, háttérben a tehetetlenekkel és együtt 
érzőkkel, középen a passzív bámészkodókkal, elől az acsarkodókkal. És valahonnan 
mindig repül kő! Mindig a tömegből, név nélkül, és sohasem egyedül! Ők a „bátrak”! 
Miután az áldozat már fejét elkapni sem képes, elengedik. „Nézzük! Járni tud - e?!” S ha 

nem, ő elégedetten sétál szakmája piacterén gőgös mosollyal arcán, „Na ugye, én 
megmondtam!” 
 
Van, aki csak apró akadályokat gördít elénk. Nem nagyot, csak éppen a fogaskerekek 
közé veti, s amikor a gépezet megáll, ott áll sajnálkozva. De ha siker van…… Na az más! 
Az a miénk. Jól megérdemelt munkánk eredménye! Ha kell, még a média előtt is 
hangoztatva. Zászlót lobogtatva. Ellenben ha a dolgok nem állnak fényesen, ugyanazt a 
médiát hívja segítségül, hogy világgá kiáltsa sértettségét, amihez oly kevés köze volt. 
Tulajdonképp végig sem gondolja, mit tesz, hány ember munkáját teszi tönkre önös 
érdekei miatt. 
 
Ritka ugyan de olyan is akad, aki felvállalja s nyíltan kimondja, amit gondol, kegyetlenül 
s otrombán, hadd fájjon. Nem egyszer hangzott el az alábbi mondat: egy hajléktalan 
viselkedjen úgy, mint egy hajléktalan. Napjainkban is többször találkozom hasonló 

megállapításokkal, függetlenül attól, hogy egyéb szociális téren, már hosszú múltra 
tekint vissza a művészet, mint segítő terápia (értelmi fogyatékosok, alkohol drog 
problémával küszködők mozgáskorlátozottak, vakok és gyengén látók stb.). Igaz, a 
szocio- és pszichodráma eszközeivel, nem, mint amatőr színjátszás, de az elért 
eredmény, úgy gondolom, hasonló. Létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, főleg ha 
figyelembe vesszük azt, hogy a hajléktalanságon belül megtalálható a fentebb említett 
probléma-együttes nagy része.  
 

Szeretnék idézni egy általam nagyra tartott szakdolgozat anyagából: 
 

„Kezdetben volt a létezés, de a létezés nincs létező lény, 
vagy létező dolog nélkül. Kezdetben volt a szó, a gondolat, 
de a tett még előbb volt.  
Kezdetben volt a tett, de a tett nincs cselekvő nélkül, nincs 
olyan tárgy nélkül, amelyre a tett irányul és olyan "te" 
nélkül, akivel a cselekvő találkozik.  
Kezdetben volt a találkozás." 
(J. L. Moreno) 

 
A művészetterápia témakörben alapvetően szegényes a magyar szakirodalom. A 
művészetterápia fogalma, számtalan művészeti formát foglal magában. Ide sorolják a 
különböző képzőművészeti irányzatokat (festészet, szobrászat, grafika, stb.), a 

táncművészet több ágát, valamint a pszichodráma és szociodráma foglakozásokat is. 
 
„Művészetterápia: ”Magyarországon a művészetterápia gyűjtőfogalomként értelmeződik, 
amely magába foglalja a képző, zene, mozgás, biblioterápiás eljárásokat egyaránt.” A 
fenti meghatározás is hiányosnak tűnik, mivel sem az irodalom, sem a színművészet nem 
szerepel benne. 
 
A mai művészetterápia alapjának a pszichodráma módszerét tekinthetjük. „A módszertan 

elsősorban Jacob L. Moreno nevéhez fűződik, gyökerei a színjátszásba, a rögtönzések 
színházába és a közösségi alkalmakba, a közösségi ünnepségekbe és szertartásokba 
nyúlnak vissza”. 
 
A különböző alkotótevékenységeket hosszú ideje, széles körben alkalmazzák az egyes 
lelki eredetű, pszichés betegségek kezelésében, éppen ezért rengeteg elemzés, 
publikáció és szakirodalom támasztja alá a művészetek hatásosságát a különböző 
problémák kezelésében. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Jacob_L._Moreno
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„A játék élethelyzetek és viselkedésminták utánzásán alapul, viselkedési normákat 
közvetít, oldja a feszültséget, és segíti a gondolkodási, megismerési, megértési 
folyamatokat. Konkrét emberi kapcsolatokra fordítja le az absztrakt elképzeléseket, 
feltevéseket, mert az életben minden konfliktus egy alaphelyzetből és a mögöttes 
tartalomból áll.” 

 
„A közös színházi és a megfelelő tánc- és énekgyakorlatok lehetőséget adnak arra, 
hogy kifejezzék a félelmet, az agressziót, a fájdalmat, a boldogságot, hogy legyőzzék 
a gátlások által létrejött belső akadályokat.” 
 

Érdekesség ebben a témában, hogy míg a pszichodráma és a szociodráma csoportok 
munkáját hazánkban is nagy támogatottság és elismerés kíséri, addig a többi előadó-
művészet (színjátszás, bábművészet, stb.) hatásairól nem áll rendelkezésre elegendő 
irodalom. 
 
És egy másik gondolat: 
A színészek mássága, a magyar szakirodalom, az anyagi támogatás és lehetőségek 
hiánya nehezíti munkájukat, valamint hatalmas problémát okoz, munkájuk 
fontosságának és létjogosultságának elfogadtatása a közvéleménnyel, a társadalom más 

csoportjaival, a szakmával szemben is. 
 
Mindig az úttörő dolga a legnehezebb. Utat kell vágnia és építenie a dzsungelben az 
utána érkezőknek. A magyarországi módszertan és a szakirodalom, valamint, a 
társadalom megbecsülése ezeknek a csoportoknak a nehéz és sokszor hálátlan 
tevékenysége folytán fog megszületni, tehát követőiknek már könnyebb dolga lesz. 
 
Nagyon sokszor a romboló kritikák hónapokkal vetették vissza a munkánkat. Játszóink 

számára nagyon sok példával, kézzel fogható bizonyítékkal kellett alátámasztani azt, 
hogy a külvilág őket nem negatívként ítéli meg. Játszóink minden esetben felvállalták 
hajléktalanságukat, viszont soha sem érte őket emiatt negatív megkülönböztetés, mivel 
magatartásuk és az általuk nyújtott teljesítmény ezt kizárta. Tehát megint visszatértünk 
az adás képességére. 
 
Második lépés: Útkeresés! 
Az első nagy kérdés az volt, hogyan lehet a munkát állandóvá, rendszeressé tenni. A 
szakmán belül olyannyira szokatlan volt ez a csoport s ennek működése, hogy minden 
lépésért külön meg kellett küzdeni. Az egyik ilyen a fenntarthatóság volt. Hogyan és 
milyen feltételekkel lehet működtetni a csoportot, mi szükségeltetik hozzá, hogy egy 
előadás sikerüljön? Szükség van magára az emberre, ami egy hajléktalan szállóan adott 
kellene, hogy legyen. De hogyan és mivel tudom őt ösztönözni, érdekeltté tenni? Ez a 
külvilágban úgy működik, hogy például, x.y. komoly pénzeket fizet egy színi tanodának 

és azután tudása és tehetsége legjavát adja a munkába, hogy jó szerepet kaphasson. 
Ezzel nem azt mondom, hogy benne nincs meg a művészet iránti tisztelet, szeretet és 
alázat, éppen ellenkezőleg. Ő képes rá, hogy áldozzon. Ezt egy hajléktalan nem tudja 
megtenni, társadalmi és anyagi helyzete ezt ritkán teszi lehetővé. 
 
Viszont erre elkülönített összeg nem létezett. Tehát először is mindent a vezetőség 
jóindulatából, valamint a normatívából lecsippentett forintokból kellett finanszírozni. Nem 
is tudom melyik a nehezebb. Amikor az első pályázatainkat benyújtottuk nem gondoltuk 

volna, hogy bármilyen összeghez is hozzá tudunk jutni. A szociális szakmának az ilyen 
csoport túl művészi, a művészetnek túl szakmai. Tehát bizonyítani csak úgy lehetett, 
hogy a társulat minden egyes alkalommal letett valamit az asztalra. Hol verset mondtak, 
hol drámát játszottak, de mindig valami új színt vittek a nézők elé. 
 
A másik nehézség a szereplőtoborzás volt. A szállón belül lakók némelyike nagyon 
szívesen vállalta, jó bulinak tűnt, de ez erőteljesen behatárolta lehetőségeinket. Mint már 
említettem társulatunk kizárólag férfiakból áll. Bármennyire is próbáltuk kibővíteni a 
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társulatot, valamiért nem sikerült. Bejártuk a főváros összes hajléktalan intézményét, 
szórólapokat dobáltunk, előadásainkon mindig elhangzott, hogy szívesen várjuk új 
játszók jelentkezését. 
 
Egy-két erőtlen kísérletezés ugyan volt, hogy a város másik pontjáról járjanak hozzánk 

próbálni új tagok, de rövid idő elteltével lemorzsolódtak. Tehát ha nem sikerült elhelyezni 
a szállón, mint lakót, esélytelen volt, hogy külsős játszót tudjunk toborozni. 
 
Ekkor jöttem rá, hogy nem megy másként egy ilyen csoport működtetése csak akkor, ha 
van egy bázisintézmény, amely otthont ad a játszónak, ahonnan el tud indulni, és vissza 
tud érkezni. Persze, ott van a hospitalizáció veszélye – és ennek ellentettje, hogy 
játszóink két év után kikerülnek a szállóról. Újra épül a 22-es csapdája, mert távoli 
intézményből nem fognak átjönni játszani, és bármennyire fájt is, előbb-utóbb 
megváltunk egymástól. 
 
A dilemma tehát az, hogyha a játszót mint értéket szeretném megtartani, akkor 
hospitalizálom egy intézményhez, amelyet a szakma ellenez, távozása viszont a 
csoportnak és az ő csoporthoz tartozásának árt (megjegyzem, Angliában léteznek olyan 
programok, amelyek 20-30 éve hajléktalanságba ragadt embereket gondoznak). 

 
A játékkal megváltozik a „külvilággal” való kapcsolata, tanul és épül. Ez a dilemmám ma 
is megmaradt, bár az igazsághoz tartozik, hogy 1-2 eltökélt játszóm már visszajár évek 
óta. Próbáink során össze kellett egyeztetni azon időpontokat, mikor a játszó meg tudott 
jelenni, éppen nem dolgozott. Könnyebb volt annak a játszónak a helyzete, aki egész nap 
bent tartózkodott, vagy éppen alkalmi munkákból élt. 
 
Sok játszónk volt, aki 3 műszakban dolgozott. Az ő szabadidejüket összefésülni sokszor a 

lehetetlennel volt egyenlő. Ebből adódóan ún. rendszeres próbákra (pl. hétfő, szerda, 
péntek) képtelenség volt összegyűjteni a tagokat, így maradt az a lehetőség hogy a 
színpadvezető igazodjon a játszókhoz, ezzel rengeteg pluszmunkát vállalva (arról nem is 
beszélve, hogy mennyi időt rabolt el családjától). 
 
Aztán ott voltak a fellépések. A játszók mindig nagyon szívesen jöttek, mindig nagy 
élmény volt számukra, viszont néhányuknak ez igen komoly anyagi veszteséggel járt. 
Hiába finanszíroztuk az előadásokra való eljutást, étkezést, stb., a munkájából kiesett 
jövedelmét ő akkor is elvesztette. Csak a lelkesedésüknek volt köszönhető, hogy még 
ilyen áron is vállalták a közös munkát, pedig tudtuk, náluk komoly problémát 
jelenthetett, akár a lakbérük kifizetésében, akár a napi megélhetésükben a jövedelem 
kiesése. 
 
Így azon gondolkodtunk, hogyan lehetne legalább kis részét átvállalni ezeknek a 

terheknek. Ekkor jött az ötlet, hogy veszteségeiket legalább részben ellensúlyozzuk 
lakbérkedvezmény formájában, amelyet 3.000 Ft-ban határoztunk meg. Ehhez sikerült 
még pályázati pénzből étkezési utalványokat vásárolni, s ez a két összeg már ösztönző 
hatással bírt. Nem mondom, ez után voltak jó páran, akik éppen ezért a kedvezményért 
szerettek volna beállni csoportunkba, de a csoport hozott egy szabályt, miszerint fentebb 
említett kedvezmények csak akkor illetik meg a játszókat, ha első fellépésük megtörtént, 
így azok, akiknek még 2-3 hónapot is várniuk kellett volna és nem a lelkesedés hajtotta 
őket, azok bizony hamar elmentek. Így letisztult a tagság, mert jobbára azok az emberek 

maradtak, akikben megvolt a színház és a színpad iránti alázat. Ez komoly erő. 
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Apró lépésekkel is, de a színház előtt kitárult 
a világ. Már nem csak szociális 
intézményekbe hívtak bennünket, hanem 
megnyitókra, különböző rendezvényekre. 
Számtalanszor fordult elő, hogy a néző arra 

készült fel, hogy pár hajléktalan szelíd 
erőlködéssel próbál tolmácsolni nekik valamit, 
s ehelyett legnagyobb megdöbbenésükre egy 
komoly, igényes, és művészileg is értékelhető 
produkciót kapott. Az esetek 90%-ban 
vastaps volt a jutalom. 2003-at írtunk.  
 
Hogy miért írom le ezt ilyen részletesen? Mert 
ez lett az alapja és mozgatórugója, annak a 
közel tíz éves munkának, amelyet végzünk. A 
későbbiekben inkább a mérföldkövekre 
fektetem a hangsúlyt, amikor a színpad egy-
egy újabb élménnyel, technikával azonosult.  
 

A gyerekek 
Azon kezdtem el gondolkozni, hogyan lehet 
játékunkba valami újat belevinni, valami 
szokatlant, amely a nézőt igazi katarzis 
élménybe tereli. 
 
Már korábban megfordult a fejemben, hogy bele lehetne vonni ebbe a munkába 
valamilyen módon a családomat. Házasságomból két csodálatos leánygyermek született, 

akkoriban egyikük hét éves volt, másikuk négy. Amikor először kértem meg nagyobbik 
leányomat, hogy segítsen nekem egy produkció létrehozásában, még magam is, 
csodálkoztam, hogy elvállalta. 
 
A hatás megdöbbentő volt. Azzal a szeretettel és tisztasággal, amellyel a játszóink 
fordultak gyermekem felé, megható és megindító volt. Arról nem is beszélve, hogy 
lányom minden stigma nélkül és egyszerűen fogadta el ezeket az embereket. Ekkor már 
tudtam, hogy egy ilyen vagy egy ehhez hasonló munkának komoly jövője lehet. 
Szakmailag, művészileg, emberileg egyaránt. 
 
Van egy novella, Jókai Mór Melyiket a kilenc közül című novellája, melyben János mester 
egyedül neveli kilenc csemetéjét. A felettük lakó földesúr, karácsony estéjén hallván a 
gyermekek énekét, szeretné az egyikőjüket elvinni, mivel neki nincs saját gyermeke. A 
történet ekörül a téma körül forog. Nagyon mély emberi érzések kerülnek felszínre. 

 
Arra gondoltam, ha tudnánk nyolc-tíz olyan gyereket beszervezni, akik részt vennének 
ebben a produkcióban, karöltve a játszóimmal, egy csodálatos darabot hozhatnánk létre. 
A gyermekem általános iskolája adott volt. Most már csak a tantestületet és a szülőket 
kellett meggyőznöm, hiszen a gyerekek az első pillanatban örömmel vállalkoztak arra, 
hogy együtt játszanak olyan emberekkel, akikről jó maguk szinte semmit nem tudnak. 
 
Legnagyobb megdöbbenésemre mind az iskola, mind a szülők zöld utat adtak. Most már 

csak meg kellett szervezni, hogy hogyan és milyen módon tegyük ezt. Első lépésként a 
gyerekeket kellett felkészíteni arra, hogy olyan felnőttekkel fognak játszani, akiknek 
nincs otthonuk, nincs családjuk, sok esetben semmijük sincs. 
 
7-8 éves gyerekeknek erről mesélni nagyon izgalmas feladat volt. Igaz, hogy nem láttak 
a hajléktalanság mélyére, de nyitottan és őszintén kérdeztek. A legfurcsább az volt, hogy 
nem éreztem egyikőjük hangjában sem megvetést, utálkozást, bántást. Egyszerűen csak 
kíváncsiak voltak. Igyekeztünk egyszerű, de kielégítő válaszokat adni kérdéseikre. Majd 

Az egyik alapító tagom Dickens 
Karácsonyi énekének címszerepét 
alakította. 
A Sümegi Országos színjátszó 

fesztiválra készültünk, amikor is őt 
elkapta egy betegség, egyik óráról a 
másikra 40 fokos lázban égett. 
Ügyelet, gyógyszerek, borogatás... A 
láz nem múlik. Így hát más 
választásom nem lévén, közöltem a 
társulattal, hogy az előadás betegség 

miatt elmarad. Ekkor a legnagyobb 
megdöbbenésemre a főszereplő a 
következőt mondta: Fecske a 
színháznak mennie kell! Így hát 
tomboló lázban játszotta el a darabot, 
amely ezen a versenyen megszerezte 
nekünk az első országos 
bronzminősítést. 

 
Számomra a színház az egekbe 
emelkedett. 
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az első találkozó következett. Aki már járt hajléktalan szállón az tudja, hogy egy ilyen 
helynek van egy megmagyarázhatatlan magánya. Emberek, akik küzdenek a múlttal, 
jelennel, és nem biztos, hogy látják a jövőjüket, élik napjaikat. 
 
Egyszer csak csicsergő gyermekhad formájában jelent meg a külvilág a szálló szürke falai 

között. Persze az első pillanatban mindenki meg volt illetődve. A gyermekek egy ilyen 
intézmény láttán kicsit megszeppentek (rácsok, zárt ajtók, stb.), játszóink sem tudtak 
mit kezdeni ezzel a helyzettel. 
 
Pár perces távolságtartás után oldódni látszott a hangulat, pár óra elteltével már 
gyerekzsivaj töltötte be hajléktalan szállónk rehabilitációs részlegét. Jó pár ősz hajszálat 
szereztek fejemre. Az is igaz viszont, hogy 2-3 hónap elteltével komoly felnőtt-gyermek 
barátságot szövődtek. 
 
Iskolájukkal egyre jobb lett a kapcsolat és, azóta ha 
tehetjük, évenként legalább egyszer létrehozunk egy 
közös produkciót. De térjünk vissza a Melyiket a kilenc 
közül c. darabra. Tíz gyermek és öt felnőtt játéka 
káprázatosra sikerült. Nagyon megható jelenete volt a 

darabnak, amikor „nem megyünk felkiáltással” nyolc 
gyermek kis híján ledönti a lábáról János mestert. A 
szeretet megnyilvánulásának egy furcsa pillanata volt ez. 
 
Nem is emlékszem olyan alkalomra, ahol János mesternek 
nem telt volna meg a szeme könnyel. Egy kis darab 
család került az életükbe. Aztán elérkezett az előadás 
napja. Karácsony, meghatódás, készülődés és nagy 

várakozás előzte meg. Vajon mint játszanak majd? Az 
előadás után nagyon sokáig csend volt. Aztán földördült a 
taps, a vastaps... Majd az egyik szülő kisétált a nézők elé, 
és minden játszónak egy-egy borítékot adott. Minden borítékban egy pár fénykép lapult. 
Titkon készült fényképek, arról a közös munkáról, melyet gyermek és felnőtt együtt 
végzett. 
 
Nevetés, feszült figyelem, fáradtság, szeretet. Azon az estén nagyon sok embert láttam 
sírni. Felnőtt, meglett férfiak szeméből patakzott a könny. Hát így telt ez a karácsony. 
 
A fentebb említett esemény sok gondolkodni valót hagyott maga után. Ettől a pillanattól 
kezdve tudatosan kezdtünk el gyerekekkel dolgozni. Rendszeresen jártunk iskolákba, 
ahol a fiataloknak tartottunk előadást arról, hogy milyen is a hajléktalanság. Úgy vélem, 
a gyermekeinkben megszülető stigmák a kellő tájékoztatás hiánya okozza. Nyitottak 

befogadóbbak. Ezt az a példa is bizonyítja, hogy az egyik játszónk, aki akkor a 70-es 
éveinek végét taposta, közel 50 gyerekkel játszott együtt egy március 15-i ünnepség 
alkalmával. 
 
Házunk táján is változni látszottak a dolgok. Vezetőváltás, új remények, más 
lehetőségek. Egy autokrata vezetést felváltott egy demokratikus. Valósággal 
szárnyaltam. Ami idáig csak engedélyekkel működött, azt józan keretek között önállóan 
végezhettem. Persze itt is meg van mindennek a sorrendje, de szakmailag sokkal 

felszabadultabbá váltunk, merészebbekké, vállalkozóbbakká. Ez később meghálálta 
magát, mert az így szerzett tudás már a miénk lett, használhatóvá, hasznosíthatóvá vált. 
Még akkor is, ha néha keserves árat fizettünk érte.  
 
 
 
 
 

Nem szívesen beszélek róla, 
de ezen a napon engem is 
meglepett az élet. Kórházba 
kerültem. Reggel mikor 
leszálltam a kerékpáromról 
képtelen voltam azt 
elengedni. A nővérke, mentőt 
hívott hozzám. A szívem 
üzent nekem, hogy talán egy 
kicsit lassabban kellene... 
Aznap kis híján megszöktem 
a kórházból. A főorvos úr, ha 

nem kegyes hozzám és nem 
enged el, nem látom ezt a 
csodálatos előadást. 
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 A római pápa 

Különleges ékköve ez színpadunknak. 2006 nyarán arra gondoltam mi lenne, ha 
csoportunk eljutna a Vatikánba, eljutna őszentségéhez. Az ötlet alapjául Zefirelli Napfivér 
és Holdnővér című filmje szolgált. Akadály lehet-e a szegénység, a nyomor ahhoz, hogy 
az ő színe elé járuljunk? 
 
Szert tettünk egy ismerősre, aki olasz egyházi nyelvezetben járatos volt, majd a 
Katolikus Rádiótól szereztünk információt arról, hogy hová lehetne egy levelet intézni, 
melyben azt kérjük, hogy társulatunk had járuljon őszentsége elé, akár egy rövid 
produkciót előadva. 
 
Kérésünket több nyelven tolmácsolva elküldtük őszentsége hivatalába. Majd vártunk. 

Legnagyobb megdöbbenésünkre, kb. 1 hónap eltelte után válasz érkezett miszerint 
őszentsége fogad bennünket és a megfelelő módon fog bennünket köszönteni. Egyéni 
audienciára ugyan nem volt lehetőség, sem produkció előadására, de a II. János Pál 
terem egy bizonyos részében helyet biztosítottak nekünk. Hihetetlen volt. Egy olyan 
hatalmasság színe elé járulni, mint őszentsége, ráadásul egy hajléktalan színháznak, 
felfoghatatlan volt.... Az időpont egyeztetés után elkezdtük a szervezési munkákat. 
Először is az odajutáshoz szükséges pénzt kellett előteremtenünk. Munkáltatónktól 
megkaptuk a gépjárműveket használatra, némi élelmiszeradományt a különböző 
intézményektől, de az ott tartózkodás költségeit, szálás, üzemanyag, stb. már nem 
voltunk képesek önerőből finanszírozni. 
 
Több száz fölhívott intézmény, kft. bt. stb., elutasítása megdöbbentő volt. A válasz 
mindig ugyanaz volt „sok sikert kívánnak ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, de nem 
áll módjukban támogatni minket sem pénzel, sem eszközzel.” A kb. 250 E/Ft-ot úgy 
tudtuk előteremteni, eltekintve attól a pár egyéni adományozótól, akik kisebb-nagyobb 
összeggel segítettek bennünket, hogy saját zsebből fedeztük kiadásainkat. De még így 
sem sikerült előteremteni a szükséges pénzt. Ekkor sietett segítségünkre Beer Miklós 
püspökatya a Váci Egyházmegye vezetője, aki 100.000 Ft-ot adományozott erre a célra. 
 
A cél és az eredmény megérte. A nyilvános audiencián hallottak megerősítést jelentettek 
játszóinknak hogy van értelme csinálni, merhetünk mi nagyokat álmodni, mert amit 
nagyon akarunk őszinte hittel azt meg is tudjuk valósítani. 

 

„Szeretettel köszöntöm a magyar híveket. Különösen is a Magyar Vöröskereszt 

Hajléktalanszállójának színjátszó csoportját. Kívánom, hogy Római tartózkodástok, 
segítsen benneteket, e szent karácsonyra való felkészülésben. Szívesen adom rátok 
apostoli áldásomat. Dicsértessék a Jézus Krisztus..  
XVI. Benedek pápa őszentsége magyar nyelvű áldása, színpadunkra. 2006. 
december.  
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Az V. éves jubileumi műsor 
Színpadunk 2006-ban ünnepelte megalakulásának 5. évfordulóját. Ebből az alkalomból a 
fenntartónk kitalálta, hogy rendezzünk egy jubileumi műsort. Az volt az alapötlet, hogy 
rendes színházi körülmények között készítsünk el egy műsort. Arra gondoltam, hogy jó 
lenne felvenni a kapcsolatot régi játszóinkkal, és az elmúlt öt év munkáiból állítanánk 

össze egy előadást. A legnehezebb az volt, hogy öt évre visszamenőleg előkerítsük 
egykori játszóinkat, ez többé-kevésbé sikerült is. Azt terveztük, hogy ezen az estén négy 
színdarabot adunk elő, két felvonásban. A szervezési munkálatokban nagy segítségünkre 
voltak az önkéntesek, valamint a különböző alapszervezetek dolgozói. Jelképes összegért 
jegyet árultak, melynek bevételével az AHA színpadot kívánták támogatni. A rendezvény 
helyszínéül a kőbányai Pataki Művelődési Központ színháztermét kaptuk meg. 
Elkezdődött a munka. 
 
A Melyiket a kilenc közül című darabot gyakorlatilag újra kellett rendezni, egyrészt, mert 
a felnőtt színjátszóink közül nem sikerült mindenkit elérni, másrészt azok a 
gyermekszereplők, akik az eredeti darabot játszották, már korban nem feleltek meg. 
Éppen ezért a Pécsi Sebestyén Zenetagozatos Általános Iskola alsó tagozatos tanulói 
közül került ki az a tíz gyermek, aki a darab játszásában segédkezett. Úgy terveztük, 
hogy az első felvonásban Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül, valamint Kálnoki – Tímár: A 

király elhónyál című művét adjuk elő. Második felvonásra Tamási Áron: Rendes 
Feltámadás, valamint Johann Finsner: 
Koporsókészítő karácsonya című mű 
tolmácsolását terveztük. Furcsa érzés volt újra 
együtt dolgozni régi játszóinkkal, akik ha erre 
az egy alkalomra is, de nagyon szívesen jöttek 
el. 
 

Az ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az 
előadás, a siker óriási volt. Jó volt együtt 
dolgozni a régiekkel és újakkal egyaránt, a volt 
játszóinkba felszínre törtek a régi emlékek, s 
mindannyian arra a megállapításra jutottak, 
hogy jó volt színpadozni. Ebből az a 
következtetés vonható le, hogy a színpadban 
eltöltött hónapok és évek nem múltak el 
játszóinkban nyomtalanul, hanem kellemes 
emlékként és élményként él bennük tovább. Az 
új játszók viszont sok tapasztalatot vehettek át 
a régiektől és építhették be későbbi 
munkájukba. 
 

Jó volt látni azokat az embereket, akik immáron családban, partnerkapcsolatban, 
rendezett körülmények között éltek, és tudomásom szerint élnek még a mai nap is. Ez 
sok erőt adott a későbbi munkámhoz.  
 
Nemzetközi kapcsolatok 
Már ezekben az években igyekeztünk kapukat nyitni az ország határain kívülre. Egyre 
több olyan ember jelent meg a színpadunk táján, aki munkájával igyekezett bennünket 
segíteni. Ilyen volt Jékel Gabriella is, középiskolai angol tanár, magyar szakos, aki óriási 

lendülettel vetette bele magát munkánkba. Segített a dramaturgizálásoknál, építő 
kritikáival hívta fel a figyelmünket az esetlegesen felmerülő hiányosságokra. 
 
Legnagyobb érdeme nemzetközi kapcsolataink kialakításában volt. A világhálón 
kutakodva egymás után fedezte fel azokat a külföldi csoportokat, bár számuk nem sok, 
akik a hajléktalan emberek művészeti reintegrációjával foglalkoznak. Ilyen az angol, 
Cardboard Citizens, a cseh Ježek a Čižek, a szlovák Divadlo bez Domova 
és a német Ratten 07. 

Eljött az előadás napja, izgalom, 
lótás-futás és valami 
megmagyarázhatatlan titkolózás vett 
körül. Nem tudtam miről van szó, de 
kinek van erre ideje? Aztán 
elkezdődött az előadás. A műsor 

nyitóbeszéddel kezdődött, de 
valahogy sohasem engedtek a 
függöny közelébe, akkor már gyanús 
volt, hogy valami készül. Majd amikor 
azt mondták, hogy tied a szó, 
kiléptem a színpadra, és a 
legnagyobb megdöbbenésemre 

Habsburg Györggyel találtam magam 
szemben, aki meleg kézfogások 
közepette nyújtotta át az „AHA 
színpad létrehozásában és szakmai 
vezetésében megvalósított 
munkájáért” emléklapot. 



MILYEN JÓ MEGOLDÁSOK, ELJÁRÁSOK JÁRULHATNAK HOZZÁ A 
HAJLÉKTALAN EMBEREK TÁRSADALMI REHABILITÁCIÓJÁHOZ 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

 
93 

 
A különböző csoportokkal felvettük a kapcsolatot. Elsőként a Carboard Citizens válaszolt 
leveleinkre. Szerettük volna megismerni a munkájukat, és legnagyobb meglepetésünkre 
2006-ban meghívást kaptunk Angliába, ahol bepillantást nyerhettünk egy professzionális 
hajléktalan színház működésébe, megismerhettünk művészeti rehabilitációs 

intézményeket, többek között a Crisis Skylight művészeti rehabilitációs szervezete, 
valamint eljutottunk olyan kiállításokra, amelynek művészei egytől egyig hajléktalanok 
voltak.  
 
Látni álmaink működőképességét, óriási erőt 
adott az itthoni munkához. Ez idő alatt 
sikerült fölvenni a kapcsolatot a cseh és a 
szlovák játszókkal. Ekkor fogalmazódott meg 
bennem az ötlet, hogy mi lenne, ha 
játszóinkkal kilépnénk az ország határain 
kívülre, s létrehoznánk valamelyik színpaddal 
egy közös művet. A gondolatot tett követte. 
Rengeteg előkésztő munka eredményeként 
2006 tavaszán jutottunk el Prágába, ahol 

Örkény István Tanuljunk idegen nyelveket 
című novellájának angolul megírt változatát 
kezdtük el próbálni. Gabriella segített a 
fordítási munkákban, amire óriási szükségünk 
is volt. 
 
A mi játszóink abszolút nem, a cseh játszók is 
csak szegényesen beszélik ezt a nyelvet. A 3 

oldalas szövegkönyvet 2 nap alatt állítottuk színpadra. A munka reggeltől estig folyt. Már 
az első napon kialakultak a barátságok, a játszóink kézzel, lábbal mutogatva értették 
meg magukat a másikkal. A hangulat óriási volt. Bizonyítást nyert, hogy a színjátéknak 
nem kellenek határok, hogy a játszó nagyon sok mindenre képes még akkor is, ha 
nyelvtudása nem tökéletes, vagy egyáltalán nincs. 
 
Ezt a darabot ugyanez évben a Vasvári Nemzetközi színjátszó fesztiválon mutattuk be, 
ahol a szakmai zsűri ezüstminősítéssel jutalmazta. A barátság kiszélesedett, mai napig is 
szívesen találkoznak játszóink egymással. Minden évben megyünk Pozsonyban is, ahol a 
Nota Bene színház vendégeként az Error fesztiválon mutatjuk be azt, amit éppen abban 
az évben színpadra állítottunk. Ez jó szakmai tapasztalatcsere. Le kell szögeznem, hogy 
egy ilyen fajta munka Európa-szinten is ritka. Tudomásom szerint Európában négy olyan 
színpad működik, amely hajléktalanokból áll. Az angolok az ún. Fórum Színházat (többek 
között), a csehek nagyon sok utcai performanszt, a szlovákok fogyatékkal élőkkel 

közösen játszott színházat, mi magyarok pedig az amatőr színjátszás eszközeit 
használjuk fel segítésül. 
 
Időközben Magyarországon járt a Cardboard Citizens színház alapítója és vezetője. 
Látogatása igen tanulságos volt mindannyiunk számára, rengeteg információval szolgált 
fejlődésüket és működésüket tekintve is. Míg ezek az információk pozitív megerősítést 
jelentettek azzal kapcsolatban, hogy ennek a fajta tevékenységnek értelme van, addig 
sajnos szembesítettek mindenkit azzal a szakadékkal is, amely a két színház, és a két 

ország szociális ellátásának és felfogás béli fejlettségi szintje között hízódik. 
 
Szeretném egy pár mondatban bemutatni a fent említett színházak munkáját. 
 

A Crisis-t 40 évvel ezelőtt alapították. 
Ez egy centrum, ahol a hajléktalan 
emberek ingyenes gyakorlati és alkotó 
műhelymunkákban vesznek részt, a 
kerékpárszereléstől az 
előadóművészetekig. Lehetőségük van 
létező képességeikre építeni, vagy 
újakat kifejleszteni, felfedezni és 
növelni tehetségüket, képességeiket, 
tanulniuk egymástól, és új emberekkel 
találkozniuk. A foglalkozások mindenki 
számára nyitottak, és bátorítják a 
hajléktalan embereket, hogy 
visszaintegrálódjanak a társadalomba. 
Közel ötven programmal, képzéssel, 

foglalkozással állnak rendelkezésre. 
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Cardboard Citizens 
1991-ben alapította meg Adrian Jackson (művészeti igazgató). Először egyedül volt, 
munkáját egy szállóban végezte, és bárkivel dolgozott, aki betért hozzá. Az első négy 
évben a Fórum Színházzal (l. később) turnéztak országszerte hajléktalanszállókon, 
nappali centrumokban, aluljárókban, az utcán, konferenciákon stb. 

 
1995-ben a Cardboard Citizens független szervezetté vált, és a társulat kiszélesítette 
tevékenységét iskolai turnékkal, rendszeres műhelyfoglalkozásokkal, 
színházlátogatásokkal és széleskörű helyhez kötött együttműködésekkel. 
 
Ma a londoni színházi élet elismert részesei. Régen felismerték a művészetek rehabilitáló 
jelentőségét. A Fórum Színházat és az előadó-művészetet használják arra, hogy hangot 
adjanak a hajléktalan embereknek. Munkájuk építi a hajléktalanok képességeit és 
magabiztosságát, támogatják őket, hogy felemelkedjenek és szembenézzenek azokkal a 
feladatokkal, amelyek szükségesek, hogy pozitívan megváltoztassák életüket. Céljuk az 
is, hogy összehozzák mind a hajléktalanságot megélt, mind az azt meg nem tapasztalt 
közönséget, hogy a szemléleteket ütköztessék, és a pozitív változást ösztönözzék. 
 
Színházi tevékenységükben vezérli őket a professzionalitás mind annak anyagi 

vonatkozásaiban, mind pedig művészi értékét tekintve. 
 
Ježek a Čižek 
A színpad tevékenysége 2000-ben, utcai lapárusok hobbijaként kezdődött. Semmilyen 
pénz vagy támogatás nem állt rendelkezésre. Semmilyen intézmény sem adott fedelet 
hozzá. Senki nem akart színházat a hajléktalanoknak, csak maguk a hajléktalanok. 
Független szervezet volt, és az ma is (a közszervezetek, mint NGO-t jegyzik). 
 

Azóta körülbelül 10 darabot rendeztek (néhányat ismert íróktól, néhányat maguk a 
tagjaik írtak, vagy legalább is az ő történeteikből állítottak össze). Szorosan 
együttműködnek a berlini Ratten 07-tel, már két darabot vittek színre együtt. 2007 
decembere óta az AHA Színpaddal is rendszeres kapcsolatban állnak. 
 
Divadlo bez Domova ( volt Nota Bene) 
Négy éve működő színpad. A Proti Prudu (A Feantsa szlovák tagja) támogatásával 
működő Nota Bene című hajléktalanújságról kapták nevüket. Ezen újság megjelentetése 
a támogató szervezet fő célja, ezen kívül egyéb más szolgáltatásokkal igyekeznek 
segíteni a  hajléktalan embereken, melynek keretei között tartják színházi képzésüket is. 
Ma játszói körük kibővült a fogyatékkal élőkkel. 
 
Ratten 07 
A Ratten 07 1992 óta működik. Indulásuk a brit Jeremy Weller meghívásával kezdődött, 

aki néhány hajléktalant kért fel színészi munkára Camus Pestisének berlini előadásához a 
Volksbühne-ben. Ezek a hajléktalanok aztán megalapították saját társaságukat, a „Rats 
Friends Society” (Patkányok Baráti Társasága)-t, amely a mai napig támogatja a 
társulatot. 10 éven át játszottak a Volksbühne-ben Frank Castorf irányításával. 2002-ben 
a társaság különvált (független társulat), s új projektet kezdett (Raw Tempel projekt), 
egy vasúti javítóműhelyben találtak helyet erre Friedrichshainban, Berlinben. 
 
A függetlenség, önállóság nagyon fontos. Bázis intézménnyel a háta mögött, de önálló 

jogi személyiségként működni. Egyébként elvész egy sor lehetőség, mint pl. a mi 
esetünkben azok a pályázatok, ahol csak egy szervezet pályázhat. Ilyenkor az 
esélytelenek nyugalmával pályázhattunk. 
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Az elmúlt évek tapasztalata és eredményei arra a következtetésre juttattak bennünket, 
hogy meg kellene teremteni egy magyarországi művészeti rehabilitációs intézmény 
alapjait. Így hát 2007-ben elkészítettük ennek szakmai programját. Mintául a Crisis 
Skylight intézménye szolgált. Már beszéltünk arról a tapasztalatról és következtetésről, 

hogy milyen nehéz egy másik intézmény lakóját bevonni ebbe a munkába. Úgy 
gondoltuk, tevékenységünkkel segíteni tudnánk az említett csoportok hozzáférését a 
különféle kulturális ismeretekhez, valamint a művészeti rehabilitációt beépíteni a 
hajléktalan-ellátásba. 
 
Szükség van arra, hogy egy bentlakásos intézményt alakítsunk ki, melynek belső 
feltételei megfelelnek a művészeti rehabilitációnak (színház- és próbaterem, műhelyek), 
valamint alkalmas arra, hogy a szolgáltatást igénybevevő életvitelszerűen 
tartózkodhasson az intézményben. Így a szociális munka és az ellátás valamint a 
rehabilitáció irányított formája alkotna egy intézményesültséget, elősegítve a 
szolgáltatást igénybevevő társadalomba történő visszaintegrálását, hiszen ha a 
foglalkozások különböző helyeken történnek, az rengeteg időt, pénzt és energiát vesz el 
a produktív tevékenységtől. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy külső egyének, 
utógondozottak az intézmény szolgáltatásait nem vehetik igénybe, amennyiben ez 

megfelel a rehabilitációs szervezet követelményeinek. 
 
A törvényben előírt rehabilitációs gondozás mellett célunk volt létrehozni egy olyan 
intézményt, mely a művészetet mint eszközt használja fel arra, hogy a szolgáltatást 
igénybevevő a tapasztaltakat, tanultakat felhasználja a mindennapi problémáinak 
megoldásában, valamint felismerje a saját értékeiben rejlő lehetőséget. 
 
Célunk volt stabil hátteret biztosítani minden olyan rászoruló számára, aki hajlandó 

rendszeresen közreműködni a csoportok munkájában, annak céljaival azonosul. 
Tevékenységünkkel szerettük volna segíteni az említett csoportok hozzáférését a 
különféle kulturális ismeretekhez, valamint a művészeti rehabilitációt beépíteni a 
hajléktalan-ellátásba. Feladatként tűztűk ki, hogy kapcsolatot tartunk minden olyan 
szociális szférában működő intézménnyel, amely ezen célcsoportokkal foglalkozik. 
Terveink között szerepelt, magasabb ellátási formára felkészíteni, vagy az intézményből 
egyenesen az önálló életvitelre ösztönözni a szolgáltatást igénybevevőt. Kész tervel 
álltunk elő, hogyan férne meg egy ellátási formán belül a festészet, a színjátszás, a zene, 
és a művészeteknek egy sor ága. 
 
Törekvésünk kudarcba fulladt. Egyrészt prioritások, fontosabb ellátási formák 
megvalósítása miatt (utcán élő emberek, melegedők létrehozása stb.), másrészt pénzügy 
okok miatt. 2007-ben egy ilyen intézmény üzemeltetése, szerény becslések szerint is 50 
millió forint körül lett volna megoldható. Egyéni kezdeményezés szóba sem jöhetett, 

egyesületi, alapítványi forma nem jelentett volna megoldást, ezt háttér intézmény nélkül 
megoldani nem lehetséges. Tehát maradt a vágyakozás, a remény a megvalósíthatásra.  
 
Európa a polgárokért 
Úgy gondoltuk, ha egy sokkal nagyobb volumenű programot valósítunk, meg esélyeink 
nagyobbak lesznek. Ekkor jött az „Európa a polgárokért” brüsszeli pályázat lehetősége. 
Egy pályázatíró cég látott fantáziát a színpadban, és győzött meg ennek a lehetőségnek 
az előnyeiről. Belevágtunk! Így utólag visszagondolva, már nem is tudom, hogy bátrak 

voltunk e, merészek vagy vakmerőek, hiszen 2008 októberében Európában egyedülálló 
programot hajtottunk végre. Viszont már volt tapasztalatunk abban, hogy hogyan lehet 
nemzetközi produkciót létrehozni, hiszen a cseh színházzal már megcsináltuk Örkény 
egypercesét. 
 
Az EACEA által kiírt uniós pályázat keretén belül létrehoztunk egy színdarabot, melyet 
holland, cseh, szlovák, és magyar hajléktalan színjátszókkal közösen adtunk elő. A 
színdarab Charles Dickens Karácsonyi éneke, angol nyelven. A projekt különlegessége, 
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hogy négy ország hajléktalan színjátszói, valamint fogyatékkal élők és a szegénységi 
küszöb alatt élő, hajléktalansággal veszélyeztetett emberek egy közös nyelven hozták 
létre produkciójukat. Az esemény külön érdekessége volt az a közel húsz gyermek, aki a 
produkcióban részt vett. A szervezés öt- hat ember megfeszített, embertelen munkája 
volt. Szállás, étkezés, ütemezések - és még sorolhatnám a feladatokat. 

 
A színpad lázban égett. Ki milyen szerepet kap? Hogyan tanuljuk meg? Hogyan és hány 
gyermek vonódik be ebbe a munkába? Aztán a darab fordítása. Vezetőkkel történő 
egyeztetések sora! Hol adjuk elő? És amikor már az is megvolt, hogy hol, akkor hol 
fogunk próbálni? Azután, építsünk méretazonos színpadot, s amikor az őrület a 
tetőfokára hágott, várjuk mosolyogva vendégeket! Jönnek a segítők, az önkéntesek. 
Káosz. Nyolc nap próba, regénybe illik! Nyűgével, bajával, örömével. Álmatlan éjszakák, 
feszített, kemény munka. Mindenki teljes erőbedobással végzi a dolgát, rendezők 
csakúgy, mint a játszók, a gyermekek, a segítők. Feszült figyelem egymásra, s az idő 
egyre fogy! Vészesen fogy. Jelmezpróbák, hangpróbák, fénypróbák, egyre növekvő 
izgalom. És itt a nap! Délelőtt főpróba, délután előadás. Jaj, csak legyenek elegen. És 
azután eljön az este. Az első néző. A második. A sokadik. Teltház, több száz néző 
kíváncsi, vajon mi lesz. S amikor vége a darabnak, rövid csend után dörgő taps! Ölelkező 
emberek a színpadon, boldogan.  

 
Megcsináltuk! Ilyet még nem csináltak Európában! Csak mi! Másnap konferencia, ahol 
kevés ember. Nem baj! Megcsináltuk! A visszajelzések mind azt bizonyították, hogy a 
négy ország játszói színházi élményt nyújtottak a nézőnek. A különböző országok 
résztvevői tanultak egymás munkájából, technikákat lestek el. Barátságok szövődtek, 
melyet a mai napig is fenntartanak. Erről az eseményről DVD készült, valamint egy 
kiadvány, amely összefoglalja a projekt munkáját. Létrehoztunk egy web-lapot, amely 
ezt az eseményt lépésről lépésre nyomon követte. Ilyen jellegű munkát még sosem 

végeztünk. 
 
Viszont valami nagyon érdekeset tapasztaltam a nemzetközi pályázattal kapcsolatban. Az 
igényelt összeg fejkvóta alapú volt, az elszámolásnál az elkészült produkció bizonyította, 
hogy a pályázaton elnyert pénz a megfelelő módon került felhasználásra. Igyekszem 
azóta is ezt a gyakorlatot alkalmazni több-kevesebb sikerrel, hiszen a magyar pályázati 
rendszer más alapokon nyugszik. Ettől függetlenül, néhány esetben ez jól alkalmazható, 
rugalmas, könnyű, átlátható, jól bizonyítható.  
 
FEANTSA 
A következő mérföldkövünk 2009-ben volt, amikor is meghívást kaptunk a FEANTSA 
konferenciájára. Minden évben rendeznek konferenciát, ahol különböző témákban 
cserélnek tapasztalatot a szakemberek. Abban az évben a téma a szolgáltatást igénybe 
vevő emberek bevonása a gondozásba volt. Úgy vélték, hogy az AHA színpad munkája 

megfelel a konferencia témájának, s arra kértek bennünket, hogy képviseltessük 
magunkat ezen a konferencián. Készítenünk kellett egy úgynevezett ország jelentést, 
melyben a színpadunk munkájáról egy 10-12 perces összefoglalót hozunk létre. 
 
A terv az volt, hogy a konferencia időtartama alatt ezeket a filmeket folyamatosan 
vetítik, így bármely érdeklődő megtekinthette azokat. A film elkészült angol és magyar 
nyelven, amelyet elküldtünk a szervezetnek, és izgalommal vártuk a visszajelzéseket. 
 

A filmünket elfogadták, és meghívták a színpad vezetését Koppenhágába a 
konferenciára. A rendezvény 3 napos volt, melynek második napján mutatták be az 
elkészített műveket. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a filmünk vetítésének 
időpontja egy hosszabb szünetre esett, így nagyon sok résztvevő meg tudta nézni. 
 
Az alkotás nagy sikert aratott. Rengeteg kérdést tettek fel munkánkkal kapcsolatban, és 
elismerően nyilatkoztak a segítésnek eme formájáról. Többen jelezték, hogy kíváncsiak 
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munkánkra, és anyagot kértek tőlünk. Mi is bepillantást nyerhettünk különböző 
technikákba, amelyeket későbbiekben mi is hasznosítani tudtunk. 
 
Volt egy érdekes mondata a konferenciának, ami valahogy így hangzott: „Miért a segítő 
dönti el, hogy melyek a mi szükségleteink, pedig mi tudjuk, hogy valójában melyek azok, 

és miért nem aszerint gondoznak bennünket?” Ez a mondat nagyon elgondolkodtatott. Az 
a kérdés merült fel bennem, hogy lehet-e színjáték igény és szükséglet. Úgy gondolom, 
hogy igen, csak a megfelelő egyensúlyt kell kialakítani. A rendezés nagyon kevés 
demokráciát visel el. Ez nem azt jelenti, hogy a rendező nem enged különböző 
alternatívákat felhozni és különböző lehetőségeket kipróbálni egy adott szituációra, 
hanem azt, hogy a darabnak egy határozott koncepció szerint kell létrejönnie. Ha ettől 
eltérünk, akkor a darab széthullik, művészeti értéke megszűnik. Tehát lehetőséget kell 
adni arra, hogy a játszó a véleményét bármikor elmondhassa, de minden esetben 
határozott irányt kell mutatni. 
 
A másik oldal viszont a játszó oldala, hiszen a szerep megformálása az ő feladata. A 
rendező instruál, viszont a végső megoldás mindig a játszó kezében van. És felmerül egy 
probléma: amikor a játszó eljut egy bizonyos szintre, akkor személyisége is megváltozni 
látszik, ripacs lehet, nagyképű, elégedetlen. Az évek tapasztalata alapján elmondhatom, 

hogy kevés játszó kivételével ezeken mindenki átmegy. De! Ha sikerül ebből az 
állapotából a játszót kisegíteni, akkor letisztult játékot kaphatunk, mely a színház 
alázatán alapszik, és személyisége pozitív irányba változik, céltudatosabbá válik.  
 
A jelen 
Elérkeztünk napjainkhoz. Ma John Steinbeck Egerek és emberek című darabját jászuk. A 
szereplők, érintettségük okán, mély átéléssel tolmácsolják a nézőnek a darab lényegét, 
miszerint mindenkinek van álma. Ezt az álmot meg lehet valósítani, és tönkre lehet tenni.  

 
Valószínűleg ezt érezhette meg a Dunatáj Alapítvány, amelynek munkatársai több tíz 
órás filmet készítettek rólunk. A film publikációja még egy keveset várat magára, mivel 
az alapítvány különböző pénzügyi problémákkal küszködik. Ettől függetlenül, egész 
évben rendszeresen forgattak, s kb. 60-70 órányi anyag halmozódott föl. 
 
Visszatérve színdarabunkra, az egyre érettebb, egyre nagyobb művészi élményt nyújt. 
Példa erre az orosházi fellépés, ahol a nagyérdemű állva tapsolta meg a művet. Ezt a 
produkciót rögzítette a MTV1. Arra gondoltunk, hogy ezzel a darabbal jövő év áprilisban 
kísérletet teszünk egy arany minősítés megszerzésére. Ennek érdekében szeretnénk 
szakmai segítséget bevonni. Ígéretet kaptunk arra, hogy egy professzionális színház 
rendezője segítségünkre lesz ebben a munkában. Az idei Vasvári Színjátszó Fesztiválon 
hallottak támasztják alá ezt. „Ebben a társulatban jelen pillanatban minden benne van 
ahhoz, hogy ezt a darabot arany minősítéssel jutalmaztassuk, minden játszóban benne 

van a tudás és a figura.” Tehát ez a jövőbéli célkitűzésünk. 
 
Az év utolsó szakaszában új kísérlet fogalmazódott meg bennem. A Menedékház 
Alapítvány üzemeltet családok átmeneti otthonát. Arra gondoltam, jó lenne közös 
produkciót összehozni újra gyermekekkel. Az átmeneti otthonban élő gyermekek óriási 
kíváncsisággal fogadták az ötletet. Egy mikulás ünnepséget szerkesztettünk, melynek 
alapötlete a téli erdő és lakói, akik várják a Mikulást. A színdarab cselekményébe szőttük 
be a Mikulás megjelenését. Szembetűnő volt a különbség a rendezett körülmények 

között élő gyermekek, valamint az átmeneti otthonban lakó gyermekek színpadi 
teljesítménye és affinitása között. Az előbbi egy stabil teljesítményt mutatott, míg az 
utóbbi rapszodikusabb és egyenetlenebb volt. Nehézséget az okozott, hogy a gyermekek 
érdeklődését fel tudjuk kelteni, valamint az, hogy felelősséggel bírjanak akár a 
tanulással, akár az előadással kapcsolatban. Közel másfél hónap próba eredménye volt 
Donászi Magda Télapó az erdőben c. művének létrehozása. Ez a mű két előadást ért 
meg, az egyiket a Gém utcai Általános Iskolában, ahol fogyatékkal élők és magatartás 
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problémákkal küzdő gyermekek élik napjaikat. A másik az Átmeneti Otthon lakóinak 
ünnepét gazdagította. 
 
Érdekes volt megtapasztalni, hogy a játszó gyerekek mennyivel viselkedtek másképp egy 
hazai környezetben, és mennyivel egy olyan helyen, amely számukra idegen és 

misztifikált. A Gém utcában a szó legszorosabb értelmében elérzékenyültek, 
fegyelmezetten hallgatták végig, amikor a fogyatékkal élő gyermekek kedveskedtek 
nekik egy-egy verssel, énekkel. Együtt érzőek voltak. Más volt a helyzet viszont „hazai 
pályán”. Fürödtek a sikerben. Az aprónép lelkesen üdvözölte őket, miután felismerték 
barátaikat a színpadon. Már-már félő volt, hogy az előadás hangzavarba fog fulladni. Pár 
nap elteltével a visszajelzések azt támasztották alá, hogy ezt a fajta munkát folytatni 
kell, s tettük is. Minden évben karácsonyi ünnepséget szervezünk, melyet általában a 
szociális szféra lakóinak adunk elő. 
 
Az idei karácsonyi műsor alaptémája egy családi fészek volt, visszaemlékezés régmúlt 
elmélkedéseire Krisztus születésével kapcsolatban. Igyekeztünk egy meleg családi 
fészket varázsolni, ahol a gyermek a nagyszülővel és édesanyjával beszélnek arról, hogy 
pásztortűz mellett hogyan emlékeztek meg a Betlehemi csillag megszületéséről. Ezen a 
ponton visszaugrunk az időben a jászolhoz, ahol Mária megszüli a kisded Jézust, József 

égnek emeli őt, ajánlva az Úrnak, s az Úr bölcs mosollyal ad áldást a szent családra. 
 
Az előadás verses és prózai elemeket is tartalmazott, három gyermek részvételével 
tettük színesebbé a játékot. Két gyermek formálta meg a család gyermek szereplőit, míg 
a harmadik a pásztortűz mellett melegedő juhászok egyik gyermekét alakította. 
Szeretném kiemelni azt a fajta kapcsolatot, amely a hajléktalan színjátszók, valamint a 
gyermekek között szövődtek. Már az első próbán sokkal simulékonyabbak, megértőbbek 
voltak egymással, valami finom, láthatatlan szál szövődött közöttük. Megindító volt ez az 

őszinteség. Az addig zárkózott, magának való kislány egyik napról a másikra nyitottabbá 
vált, kommunikatívabb lett. Iskolai visszajelzések, valamint szociális munkások 
beszámolói támasztják ezt alá. A hajléktalan színjátszók kimondatlanul is érzelmi 
közösséget alkottak ezekkel a gyerekekkel, kivetítődni látszott néhányuk gyermekkori 
emléke. Egyáltalán más volt a hozzájuk való viszony, sokkal figyelmesebbek voltak 
velük, mint a rendezett körülmények között élő gyerekekkel. Az elkészült mű nagy sikert 
aratott. Az előadások alatt nem egyszer fordult elő, hogy a darab bizonyos részein 
földördült a taps. A játszó gyermek az utolsó előadásokon már nem izgult, magának 
érezte a színpadot, valódi sikerélményként élte meg az előadásokat. 
 
A továbbiakban-szándékunkban áll folytatni az efféle munkát, bár a visszatér az alap 
probléma, miszerint az ilyen jellegű munkákhoz, mint már oly sokszor említettem, 
bázisintézmény szükségeltetik. Ebben a formában nehézkes a gyermekekkel való 
kapcsolattartás és annak rendszeressége. A gyermekek életének részesévé váltunk 

ezalatt a pár hónap alatt, várnak bennünket, néhányuk számára szinte már 
családtagjává váltunk. Komoly felelősség ez, játszónak, segítőnek egyaránt. Elindítottunk 
valamit, amely Antoine de Saint-Exupéry már-már klasszikussá vált idézete ábrázol a 
legjobban, miszerint   
 
„Felelős vagy a rózsádért”.    
 
Ma, most, itt tartunk. Várunk arra, hogy álmaink megvalósuljanak, (művészeti 

reintegrációs intézmény) és álmaink ne tevődjenek tönkre, életben maradhassunk. 
 
Bár nem a panasz helye, de el kell mondanunk, hogy anyagi forrásaink olyan szinten 
beszűkültek, hogy a színpad működése veszélyeztetetté vált. 
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Az AHA színpad eddig elért eredményei 

 öt országos bronz minősítés 
 három országos ezüst minősítés 
 többszörös „legjobb férfi főszereplő” különdíja 

 két „a legjobb mellékszereplő” különdíja 
 a legjobb rendezésért járó különdíjak 
 a legjobb dramaturgiáért járó különdíj 
 a legjobb együttes munkájáért járó különdíj 
 a legjobb színpadi megjelenésért járó különdíj 
 pedagógiai munkásságért járó különdíj 
 a színházi szocializációért járó különdíj 
 a legjobb közösségi díj 
 MVK, Habsburg György: „AHA színpad létrehozásában és szakmai vezetésében 

megvalósított munkájáért” 
 nemzetközi színjátszófesztiválon való részvétel, Prága 
 XVI. Benedek pápa apostoli áldása (Vatikán) 
 közös színdarab készítése a Jezek a Cizek Cseh hajléktalan színházzal, 
 AHA rendezés, angol nyelvű előadás 

 tanulmányi út Angliába. (Cardboard citizens, Crisis Skylight, Novas csoport) 
 2007. Szakmai program készül egy leendő művészeti rehabilitációs intézményről 
 Európában egyedülálló, EACEA, uniós pályázat keretén belül létrehozott színdarab, 

holland, cseh, szlovák, és magyar hajléktalan színjátszókkal. A színdarab: Charles 
Dickens Karácsonyi ének (AHA rendezés külföldi társrendezőkkel, angol nyelvű 
előadás) 

 2009. FEANTSA-konferencián képviseltük Magyarországot. A téma a szolgáltatást 
igénybevevő emberek bevonása a gondozásba 

 2010. A Dunatáj Alapítvány forgatott többórás filmet a csoport munkájáról 
 
A csoport életével foglalkozott 

 A Magyar Rádió több alkalommal, például, „A hajléktalan Krisztusok” című 
műsorban, 

 Kossuth rádió: Aranyemberek, 
 Danubius Rádió: Danubius fórum, 
 Civil Rádió,  
 Katolikus Rádió,  
 Lánchíd Rádió 
 Regionális adók, 
 MTV 1, a Heti Mozaik című műsor, 
 MTV 2,  
 TV 2,  

 Duna Tv: 2007. 10. 21. Heti Hírmondó, 
 RTL klub, Fókusz, Reggeli, 
 Dunatáj Alapítvány, 
 s több vidéki televízió.  

 
Sajtómegjelenések 

 a Flaszter (az utca lapja) VII. évf.12. számában adott hírt a társulatról 
 a Magyar Hírlap, 2003. február 17:Egy metropolis emberei: Aha! 

 a Családi lap,  
 a Nők Lapja, 2003. Április 30. számában, Lelki hajlék hajléktalanoknak címmel 

Szatmári Gabriella cikkét olvashatjuk. 
 a Képes újság,  

-2003.december 12: Hajléktalanok színpada 
-2005. december 23. Semmi sem lehetetlen. A cikk a színpad egyik alapító 
tagjának történetét meséli el, hajléktalanná válásának és a 
hajléktalanságból való kiemelkedésének példaértékű történetét. 
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 a Népszabadság, 2006. január 28-án megjelent számában a már hagyománynak 
számító karácsonyi ünnepégről található egy teljes oldalas írás, Vidámabb jobb 
lett volna… címmel. A Madridi úti szállón az Aha karácsonyi előadásának 
hagyománya van, mivel innen indult a társulat, így a karácsonyi ünnepségen 
mindig egy új darab premier előadását láthatják az intézmény lakói. 

 a 168 óra, 2006.március 16-án ,A világot jelentő linóleum” címmel jelent meg 
egy háromoldalas cikk, amelyben a hajléktalan színházon keresztül kaphatunk 
képet a hajléktalanságról és a Madridi úti szálló életéről. 

 a Vasárnapi hírek,  
 Völgyfutár, 2005. augusztus 3. A cikk beszámol, a Kapolcsi Művészetek Völgye 

rendezvénysorozat keretein belül, Dörögdön az Aha Színpad által bemutatott, 
Tamási Áron: Rendes feltámadás című művének sikeréről. 

 Heti Téma 2006. november 29.: Öt éves a hajléktalanok színháza 
A Patak István művelődési házban tartott jubileumi előadás, ahol a Vöröskereszt 
125, és az Aha Színpad 5 éves fennállását ünnepelték. A rendezvényt Habsburg 
György nyitotta meg, és megtisztelte jelenlétével Beer Miklós váci megyés 
püspök is. 

 az Evangéliumi élet 
- 2003. december 7.: Politikusok és hajléktalanok – egy akaraton 

a Deák téri evangélikus templomban a parlamenti képviselőkből álló, 
szenátorok kórusa jótékonysági hangversenyt adott. A rendezvényen 
bemutatkozott az Aha társulata is. Az előadás bevételét a Madridi úti 
hajléktalanszálló javára ajánlották fel a szervezők. 

 
A játszott darabok, a megalakulástól, napjainkig 

 Romhányi József : Szamárfül 
 Charles Dickens: Karácsonyi ének c. könyvének dramaturgizált változata,  

 Neil Simon: Furcsa pár,  
 Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül,  
 Oscar Vilde: Boldog herceg,  
 Tamási Áron: Rendes feltámadás.,  
 Johan Frinsel: Koporsó készítő karácsonya,  
 Örkény István: Tanuljunk idegen nyelveket,  
 Molnár Ferenc: Karácsonyi készülődés. 
 Kálnoki László és Tímár György: Király elhónyál 
 Lovik Károly: Néma bűn 
 John Seinbeck: Egerek és emberek 
 Móra Ferenc: Dióbél 
 Soványító palacsinta 
 Csukás István: Süsüke (fesztiváldíjas, legjobb epizódszereplő, rendezői különdíj) 
 Andrew Lloyd Webber Macskák (Mefisztulész dala) 

 Presser Gábor: Padlás, részletek 
 Donászi Magda: Télapó az erdőben 
 Számtalan szerkesztett műsor és szerkesztett karácsonyi műsor 

 
Az országban egyedülállóan, a hajléktalan színjátszók rendszeresen játszanak együtt 
rendezett családi körülmények között élő gyermekekkel. 
 
És a záró akkord 

A tavalyi évben közel 15 ember kb. 6.000 órát töltött azzal, hogy a színház művészet 
elnyerje megfelelő helyét a hajléktalan-ellátásban. 
 
Az elmúlt kilenc év során volt néhány ember és szervezet, valamint tagjai, akikre mindig 
jó szívvel gondolunk, mindig segítő jobbot nyújtottak. Most megemlítenék közülük 
néhányat: 
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E munka elkészítésében nagy segítségemre voltak írásaikkal, kutatómunkájukkal: 
Füsti Molnárné Dóczé Mária, 
Fehérné Jékel Gabriella, 
Berényi Anikó. 
 

Szervezetek: 
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 
Hajléktalanokért Közalapítvány 
Összefogás Közalapítvány 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat  
Budapesti Módszertani Központ és Intézményei 
Váci Egyházmegye és Beer Miklós püspök 
Refomix Kht. 
Menedékház Alapítvány 
VODAFONE Alapítvány 
Traduco Bt. 
Nagy Gáspár kulturális központ és dolgozói, Vasvár 
Nagy László Művelődési Központ, Ajka 
VASZE 

Pécsi Sebestyén Zenetagozatos Általános Iskola 
Ady Endre Gimnázium Budapest 
 
Médiatámogatók: 
Magyar rádió MR1 (Péhl Gabriella) 
Lánchíd Rádió, (Csesznák Anikó, Petz Margó) 
Katolikus Rádió 
Dunatáj Alapítvány, (Sívó Júlia és Surányi Z. András)  

Mafilm jelmeztár 
M1 Televízió 
Duna Televízió 
 
Sorolhatnám még, de Inkább azt mondom: Köszönöm kedves mindnyájuknak, 
mindnyájatoknak! A támogatás rengeteget segítettek nekünk. E nélkül ez a csoport nem 
jöhetett volna létre, és nem működhetne. 

 

http://www.ajka.hu/old/kultura/muzeumok/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 


