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BESZÁMOLÓ

TARTALOMJEGYZÉK

- Általános ismertető (Nappali Melegedő)

- Változások, újdonságok, melyek 2016 évre jellemzőek

- Forgalmi és pénzügyi ismertető 2016

- Kiegészítő megoldások a költségvetéshez 2016-ban

- Egyéb programok, események2016-ban

- Utcai gondozó szolgálat tevékenységének ismertetése

NAPPALI MELEGEDŐ – ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ RÉSZ

Az intézmény a hajléktalanok részére biztosít étkezési, tisztálkodási, mosási, pihenési

lehetőséget, és minden olyan tevékenységnek teret, lehetőséget, melyet az átlagemberek

otthonukban végezhetnek, de a hajléktalanoknak az utcán/szállón/sufniban nincs rá

lehetőségük / pl.: hajszárítás, vasalás, stb. /

Az intézmény szolgáltatásait igénybe veheti mindenki, aki fél éven belül keltezett tüdőszűrő-

igazolással rendelkezik és a házirendet elfogadja.

Szolgáltatásaink:

- élelem: minden látogatónak szendvicset és teát adunk, nyáron limonádét. Alkalmanként,

például ünnepekkor, vagy adomány érkezése esetén - gyümölcsöt, joghurtot, édességet is

adunk a szendvics mellé. Egyik adományozónk pékárút ad nekünk. Emellett az

Élelmiszerbankkal is szerződésben állunk. Két-három havonta van egy-egy nagyobb

adományunk, főleg konzervek, joghurtok, csokoládé, kávé, tea.

- ruha és cipőosztás: Az adományként kapott ruhák és cipők igény szerinti, koordinált

elosztása. Sajnos nincs rá lehetőségünk, hogy egyszerre nagyobb mennyiségű ruhát

felhalmozzunk. Ez főként évszakváltáskor okoz gondot, mert nem tudjuk tárolni a már nem

szükséges ruhadarabokat a hideg újabb beálltáig. Az erzsébeti lakosságot megcélzó

adománygyűjtésünk felhívása a Pesterzsébeti Újságban jelenik meg időről-időre. 
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- mosási lehetőség: Mindennap 13 óráig lehet leadni a mosatlant, névvel ellátva, melyet a

szociális munkás mos ki mosógéppel. Ehhez előre fel kell iratkozni. Aki azonnal akar mosni

lavórban teheti meg. Törekszünk arra, hogy a rászorultabbakat előnyben részesítsük,

mint akik pl. szállón laknak, ahol lehet mosni.

- fürdési lehetőség: törölközőt, sampont, szappant, borotvát biztosítunk. Fürdési lehetőség

biztosításában mindenképp fejlesztésre szorul az intézmény.

- ételmelegítés: Klienseink egy mikrohullámú sütővel saját maguk melegíthetik ételeiket a

konyhában.

- csomagmegőrzés: 84 fő részére tudjuk biztosítani a személyes tárgyak, ruhák megőrzését.

Főleg a melegedőt rendszeresen látogatók használhatják ki ezt a lehetőséget, illetve a

krízishelyzetben levők.

- Információ, ügyintézés és tanácsadás: az elvesztett személyes iratok pótlásához

térítésmentességi igazolást állítunk ki, szükség szerint postacímet biztosítunk,

társintézményekről adunk tájékoztatást, kapcsolatfelvételt kezdeményezünk és bonyolítunk.

Segítünk nyugdíj elintézésében, valamilyen jövedelemhez való hozzájutásban. Akinek csak

lehet próbálunk megfelelő szállási lehetőséget felkutatni, ajánlani. Korlátozott mértékben

munkaközvetítésben is részt veszünk.

- lelkigondozás: igény szerinti személyes beszélgetések.

- szabadidős programok

VÁLTOZÁSOK, ÚJDONSÁGOK 2016-ban

Ebben az évben megszűntek a KENYSZI több évig tartó olyan jellegű anomáliái, hogy az

intézmények már nem voltak egymással „versenyhelyzetben” a kliensekért. 2016-ban már, ha

egy kliens több budapesti intézmény szolgáltatásait is igénybe vette egy napon belül, akkor is

megkapta mindegyik intézmény az ellátás után járó normatív támogatást, ami összegszerűen

820 Ft/nap. (206 100 Ft éves támogatás osztva 251 nappal)

A több éves ilyenfajta szigorított működés feloldásának az ára az volt, hogy a a Költségvetési

Törvényben meghatározott férőhelyszám (fh) túllépési szorzó 130%-ról 120%-ra csökkent.

Vagyis, a mi esetünkben az alap 60 fh * 130% = 78 fh csökkent 60 fh * 120% = 72 fh re.

Tehát akárhány embert is láttunk el, normatív támogatást csak 72 fh-ig tudtuk lehívni. 
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A sokat vitatott finanszírozási séma változása azt eredményezte, hogy a 2015-ös szigorított

rendszerben keletkezett 1,8 fh hiányunk alapból 6-ra növekedett 2016-ban. A két elszámolási

rendszer összevetésének eredménye: Mínusz 370 980 Ft helyett mínusz 1 236 600 Ft lett,

amivel számolnunk kellett 2016-ban.

Konkrét költségvetési adatok a következő részben lesznek.

- 2016 márciusától nyitva tartjuk a melegedőt vasárnaponként is 9-15 óra között. Ezt a

lépést már régóta fontolgattuk, végső lökést az adta, hogy ezáltal a Költségvetési Törvénybe

foglalt, fentebb említett szigorítást (130% helyett 120%) ellensúlyozni tudtuk. Az intézményt

közel 60 fő látogatja vasárnap. Két plusz munkatársat foglalkoztatunk egyszerűsített

munkaviszonyban, ők csak vasárnaponként dolgoznak. Minden alapszolgáltatást biztosítunk

ezen a napon is.

- A 2015-ben megkezdett intézmény körüli munkálatokat 2016-ban „befejeztük”. Azért

idézőjeles a szóhasználat, mert természetesen ennek a folyamatnak igazából soha nincs vége,

ilyen-olyan lehetőségeket kihasználva folytatjuk a munkát azóta is.

De lezártnak tekinthető abban a tekintetben, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap

támogatásával elkészült egy murvás parkoló a nappali melegedő előtt, körülötte talaj- és

növényrendezéssel. Szemétgyűjtőket készítettünk és helyeztünk ki a bekötőút elejéig

(kórházparkolóig). 

Ez természetesen nem egy építési beruházás volt elsődlegesen, hanem egy társadalmi

program, mely keretében a hajléktalanok, az intézmény dolgozói és önkéntesek együtt

hoztunk létre valamit a környezetünk javítására, szépítésére. A programról itt látható egy

párperces összefoglaló videó: http://tinyurl.hu/R6YZ/

Év közben heti rendszerességgel, nem pályázati programhoz kapcsolódóan is gyűjtjük a

szemetet a kórházig terjedő részen. Általában két nagy zsákkal gyűlik össze.

A közös munka mellett elméleti oktatást is tartottunk a hajléktalan álláskeresőknek a NEA-s

program keretében. 

A program teljes költsége 1 710 000 Ft volt.

A Pesterzsébeti önkormányzat támogatásával Decemberben lecseréltük a 2000-ben készült

csomagmegőrző szekrényt, melyet a hajléktalanok használnak. Emellett a melegedő

fogadóirodájának a bútorait is lecseréltük.
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Teljes kiadások összegzése: 

- Önkormányzati támogatás 330 000 Ft

- Saját forrásból: 135 000 Ft

- Mindösszesen: 465 000 Ft

Ezen felül az Alapvető Egyesület adományozott nekünk kb 100 000 Ft értékű bútort,

bútoralkatrészeket. 

FORGALMI ÉS PÉNZÜGYI ISMERTETŐ

A 2016. évi forgalmi adatok

Tényleges ellátásokon alapuló átlagforgalom: 82,8 fő/nap, 24.599 ellátást biztosítottunk. E

program dokumentációja a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által

fejlesztett „Menedék” nyilvántartó programmal történik. Itt minden ellátást rögzítünk, ahogy a

KENYSZI-ben is (Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybe vevőkről).

Azonban a KENYSZI bizonyos „ütközéseket” továbbra is töröl, mint pl. szociális étkeztetés

esetén a nappali melegedős ellátást. A KENYSZI által elfogadott ellátásokon alapuló

átlagforgalom: 80.6 fő/nap volt, 23.931 elismert ellátást biztosítottunk.
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Az államkincstári elszámolás egy újabb képletet igényel: engedélyezett férőhelyszám (60)

szorozva a Ktv korrekciós szorzójával (120%) szorozva a ténylegesen nyitva tartott napok

számával (298) = 21 456 Ft osztva az adott év hétköznapjainak számával (252) = 85,14

melyet kerekíteni kell 85 fő. 

Tehát a vasárnapi plusz nyitvatartás miatt a ténylegesen elszámolható számtani átlag (85fh)a

valós átlagforgalom felett volt, a biztosított ellátásokból viszont kb 3000-et nem tudtunk

érvényesíteni az Államkincstár felé. A hétköznapi nyitvatartáson alapuló 72fh-hez képest

azonban sokkal jobb eredmény.

A nappali melegedőt látogató emberek szükségletei a melegedésen, vagyis a környezeti

hatásoktól való védelmi igényen jóval túlmutatnak. Most már fontosabbnak látszik ennél,

hogy egyéb szolgáltatásokhoz hozzájussanak, mint pl. adományokhoz, telefonálási

lehetőséghez, internethez…. Mindezt abból lehet következtetni, hogy igazán rossz időben

alacsonyabb az intézmény látogatottsága, mint átlagos, vagy jó időben.

5

jan
uá
r

feb
ru
ár

m
ár
ciu
s

áp
rili
s

m
áju
s

jún
ius

júl
ius

au
gu
sz
tu
s

sz
ep
te
m
be
r

ok
tó
be
r

no
ve
m
be
r

de
ce
m
be
r

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

81,95

99,33

81,12
76,52

82,24 79,88 77,31 77,74 75,88 74,77

84,20
76,80



KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLATA ALAPÍTVÁNY
HAJLÉKTALANELLÁTÓ SZOLGÁLATA 2016. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIEGÉSZÍTŐ MEGOLDÁSOK A KÖLTSÉGVETÉSHEZ 2016-ban

A jelentkező költségvetési hiányt egyrészt a kiadások folyamatos lefaragásával, optimalizálásokkal 

tudjuk kompenzálni, illetve minél több pályázat benyújtásával. Ezek a pályázatok jobbára nem 

működést biztosító pályázatok, tehát csak áttételesen tudjuk pótolni az alaptevékenység 

alulfinanszírozottságát. 

Ez az út pénzügyi szempontból járhatónak látszik, azonban időt és figyelmet von el attól, amiért a 

hajléktalanellátó szolgálat alapvetően létezik. Erre a problémára a közfoglalkoztatás látszik áthidaló 

problémának. 2016-ban egy főt foglalkoztattunk 6 órában, mint takarítót és ételosztót.  

A tárgyi- és pénzadományok szintén fontos tényezők a működés biztosításához. A tárgyi adományok

elsősorban élelmiszert jelentenek, melyek milliós nagyságrendben érkeztek 2016.-ban. Van 

rendszeres, napi szinten támogató adományozónk, alkalmi egyéni segítségek, időnként az 

Élelmiszerbanktól is kapunk adományt.

2016-ban folytatódott a Magyar Baptista Szeretetszolgálaton keresztül, de a központi költségvetésből 

finanszírozott kihelyezett népkonyha szolgáltatásunk. A létrejövő megállapodás keretében napi 

szinten tudunk főt ételt adni az embereknek. Az ételért sem a hajléktalanoknak sem az intézmény 

fenntartó alapítványnak nem kell fizetni, illetve járulékos költségek merülnek fel, mint eldobható 

tányérok biztosítása. 

Egyéb programok, események2016-ban

1. 2016 karácsonyán az adományokból rendezett ünnepség azonban nagyon jól sikerült,

hálásak voltak érte, jó hangulatú volt! Köszönjük!

2. A téli (2016 január,február,november,október) időszakban speciális utcai szolgálatot

is elláttunk, és a lakossági bejelentésekre Budapest egész területén kimentünk.

Munkánkat a Menhely Alapítvány diszpécser szolgálatával együtt végeztük. 

3. A munkánk végzése során rendszeresen veszünk részt szakmai team-eken, melyeket

a MENHELY Alapítvány, a Hajléktalanokért Közalapítvány, vagy a Budapesti

Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) szervez.
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Beszámoló az Utcai Gondozó Szolgálat 2016. évi tevékenységéről

Működés: 
Utcai feladatainkat 2016-ben továbbra is a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal
kötött szerződés alapján tudtuk ellátni, pályázati finanszírozásból. A kapott támogatás
mértéke: 6 500000 Ft volt, melyet bérköltségre, valamint dologi kiadásokra, elsősorban a
munkában használt személygépkocsik működtetésére és fenntartására fordítottunk. A dologi
kiadások másik részét a szolgáltatások nyújtásához szükséges háttérintézmény fenntartására,
valamint a hajléktalanok számára nyújtott szolgáltatások megvalósítására használtuk fel.
Mivel a pályázati forrás nem teljesen fedi le a kiadási költségeket, nagy segítséget nyújt
számunkra, hogy a Hajléktalanokért Közalapítványnál minden évben tudunk pályázni a téli
ellátást kiegészítő összegre. A támogatást a télen is utcán életvitel szerűen élő ügyfelek
felszerelésére, ellátására használtuk fel. 2015-16 telére 300000 Ft támogatást nyertünk el,
2016-17 telére pedig 270 000 Ft-ot.

Ellátási terület:
Ellátási területünk továbbra is Budapest XX. kerülete. A terület bejárását személygépkocsival,
illetve gyalogosan végezzük. A hajléktalanok elhelyezkedése szempontjából a kerület két
nagyobb területre osztható, egy lakótelepi részre, mely elsősorban a központi területeket
(Erzsébet-központot) takarja, valamint az erdős területekre, melyek a Jahn Ferenc Kórház
mögötti rész, a Köves út melletti területek, valamint a Béga út mentén elterülő erdős rész. Az
erdők legnagyobb része a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésébe tartoznak. Az erdészettel a
kapcsolatunk kiépített, de a 2016-os évben nem jelentkeztek nálunk, és a hajléktalan
ügyfeleket is megtűrték a területükön.

Felderítés:
2016-ban két alkalommal végeztünk felderítést az egész ellátási területen. Egyrészt ez azért
fontos, mert nap mint nap nem tudjuk a teljes kerület minden részletét átvizsgálni, általában
bejáratott útvonal terv szerint haladunk, de a tél kezdete előtt szeretnénk látni, hogy esetleg
megjelentek-e új helyszínen új emberek, hogy ők is megfelelő ellátásban részesüljenek a tél
folyamán. Az elmúlt évben a tavaszi felderítésünk áprilisra-májusra, az őszi októberre-
novemberre esett.
A munkánk eredményeképpen tavasszal 8 új helyszínt találtunk, illetve kaptunk róla
információt, ez elsősorban az erdős területeket érintette, illetve a Duna parti részt. A belső,
lakótelepi részen továbbra iscsak ideiglenesen jelennek meg új emberek.Az ősz folyamán 3 új
helyszínen jelentek meg emberek, de 3 helyszín meg is szűnt. Ezek szintén az erdős
területeket érintették.
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Helyszínek:
A helyszínek száma az év során változik, ez elsősorban annak köszönhető, hogy a hajléktalan
emberek egy része télen keres valamilyen megfelelő lakhatási formát, vagy saját erőből, vagy
a segítségünket kérve. A jó idő beálltával, azonban az emberek és helyszínek száma megnő,
mert előnyben részesítik a szállók, fapadok szabályaival szemben a szabadságot. Tavasztól
őszig a különböző tereken, a belső területeken megnő a hajléktalanok előfordulási esélye. A
2016-os évben a belsőkerületekben inkább csak napközben vagy az esti órákban fordultak elő
hajléktalanok, az életvitelszerű ott éjszakázás, az nem növekedett, inkább stagnált. A helyek,
melyeket ez a tendencia érintett: az Erzsébet tér, a Kossuth Lajos utca sétálója, a kerület belső
játszótereinek környéke, bevásárló helyek környéke, Interspar, Penny, Helsinki felüljáró alatt.
Ez utóbbi helyszínen az év során több alkalommal is megjelentek új emberek pár napra, vagy
egy-két hétre, miután az előzőleg ott lakó rendszeresen látogatott ügyfelünket sikerült
kórházba juttatni, illetve később szállóra. A felüljáró egyik részébe rendszeresen kerültek oda
kidobott ágybetétek, lomok, szemetek, és olyan emberek, akik azt vallották, hogy szállóról
vagy albérletből éppen kikerültek, ideiglenesen meghúzták ott magukat. Sajnos ezek a
helyzetek tovább növelték a szemét mennyiségét. A higiénia és a lakosság szempontjából is
megoldásra vár, hogy hogyan lehetne megszűntetni ezt a „szeméttelepet”, és ezzel a
lehetőséget emberek ideiglenes odaköltözésére.
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A TESCO melletti erdős füves területen az év nagy részében nem laktak emberek, mert a
TESCO felszólította az embereket a távozásra, illetve a TESCO parkolóban megtiltották a
kéregetést. Az év vége felé költözött vissza egy ember, aki régebben arrafelé lakott.
Az erdős részekena nyár folyamán szaporodtak fel a beköltözők. Végül a melegedő
vonzáskörnyezetében 10-11 helyszín alakult ki, viszonylag közel egymáshoz, ami aztán a
végén jelentős problémákat okozott, mely egymás fenyegetésébe, fizikai tettlegességbe,
egymás dolgainak megrongálásáig fajult. Végül ennek a hatására is a nyár végére több
helyszín felszámolódott, így év végére ezen a területen 5 helyszín maradt, melyből kettő csak
alkalmanként van használatban.További 4 helyszínt tartottunk számon az erdős területeken a
Köves út, a Béga út, és a Szentlőrinczi út mentén, melyek közül két helyszínen több sátorban
vagy kalyibában 4-4 ember lakott.Ezek a helyszínek többségükben valamilyen fűtési
eszközzel rendelkeztek.
Új tendencia volt a 2016-os évben hogy többen a Duna partra költöztek. Az egyik ilyen
helyszín egy nem megfelelően elkerített magánterület, ahol a tulajdonosok viszonylag
rendszeresen kijárnak, és felvették a kapcsolatot a hajléktalanokkal, valamint az utcai
szociális munkások is találkoztak velük. Az ott tartózkodásuk addig engedélyezett, amíg a
területet maguk körül rendben tartják. Négy sátorban összesen 6-7 ember lakott itt, télre csak
két ember maradt kint. A másik helyszín közvetlenül a Gubacsi híd lába mellett található, ahol
a nyár folyamán változó számban 2- 6 ember is tartózkodott. Télre csak egy ember maradt
kint, aki sajnos nem együttműködő, időben nehezen elérhető, és beteg ember, de az
egészségügyi ellátást visszautasítja. A téli időszakban a rendőröktől tudjuk, hogy ők is
látogatják az éjjeli órákban.
A helyszínek milyenségéről kijelenthetjük, hogy míg a központi területeken abszolút a szabad
ég alatt, valamilyen híd alá, vagy erkély alá behúzódva alszanak emberek, addig az erdős
részeken részben fűtetlen sátrakban, részben pedig fűtött vagy fűtetlen maguk építette
kalyibákban laknak emberek.

Ellátottak:
2016-ban 153 emberrel találkoztunk az ellátási területen. Ebből 126 férfi és 29nő volt.140
embernek tudtuk megkérdezni a pontos adatait, így róluk tudjuk kijelenteni, hogy
többségükben 40és 59 év közöttiek. 2 fő volt, akit 1-1 alkalommal ellátunk és 75 évfeletti
volt, és 7 ember, akik 65 év felettiek. A legfiatalabb ember 19 éves volt. 
Rendszeresen gondozottaink száma 61 fő volt. Ők azok, akikkel az év folyamán rendszeresen
tartottuk a kapcsolatot, próbáltuk segíteni őket a különféle problémáikban, és akit csak lehetett
segítettünk abban is, hogy a közterületről valamilyen lakhatási forma közé kerüljön. A
gondozottak közé számoltuk azokat az embereket is, akikkel nem volt hosszabb ideje
kapcsolatunk, de a fennálló problémáikban segíteni tudtunk, és ezáltal az utcai életmódot,
vagy a nem megfelelő lakhatási formát, amiben addig éltek, elhagyhatták. Több olyan ember
is a gondozottunk volt, aki az ellátási területünkön lakott életvitelszerűen, de az utcai
látogatások száma kevés volt az év folyamán, mert a nappali melegedőnket, mint
háttérintézményt rendszeresen látogatták, így folyamatos kapcsolatban álltunk, és az utcán
felmerülő problémáikról is értesülni tudtunk. Az utcán is ellátott emberekközül 84-en
látogatták meg a Nappali Melegedőt, közülük 34 ember több mint 50 alkalommal.
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A rendszeresen ellátottak közül 2016-ban elég sok orvosi eset volt. 12 alkalommal volt
kórházi elhelyezés, 5 ember volt, aki hosszabb vagy rövidebb időre kórházba került, 3 embert
lábadozóra vittünk, és két embernek meglátásunk szerint szüksége lett volna orvosi ellátásra,
de nem volt hajlandó azt elfogadni.
2016-ban az év folyamán 61 gondozott közül 5 ember; a gondozásba nem vett, de egy-két
alkalommal ellátott ember közül további 4 ember hunyt el. Egyikük sem kihűlés, hanem
valamilyen betegség, vagy leépülés következtében. A 9 emberből egy volt, akit a hajléktalan
társak találtak meg holtan, a romos házban ahol laktak, a többi ember többségében kórházban,
illetve egy ember idősek otthonában hunyt el. 
A pszichiátriai- és alkoholbetegek száma továbbra is magas, ennek hátterén a szociális
munkások és az ellátottak közötti együttműködés nehezített.

Tevékenységek:
Kigondozás: A 61 rendszeresen ellátott ember közül 10 embert segítettünk közvetlenül, hogy
olyan helyre kerüljön, ahol vagy tartósan maradhat, vagy továbbléphet, de az utcai életmód
megszűnésre került.Ebből 6 embernél egészségügyi problémák miatt indult el a folyamat,
kórházba vagy lábadozóra vittük őket. Közülük hárman átmeneti szállóra kerültek tovább,
hárman továbbra is kórházban vagy lábadozón vannak. három ember szociális otthoni
elhelyezésre vár, egy ember már hajléktalanok otthonába került. A maradék 4 ember esetében
utcai szociális munkás ajánlással átmeneti szállóra intéztünk felvételt. Közülük egy ember
egyelőre nem tért vissza a területre, három fő pedig a téli időszakban hosszabb időre elhagyta
az utcát.
11esetben adtunk információt szálláshelyekről, illetve felajánlottuk egyes esetekben a
szállítást is. A 61 emberből 6 ember került átmeneti szállóra, 8 téli krízishelyre, 6 ember pedig
elment más kerületbe, illetve eltűnt, azaz nem tudjuk, hogy hova költözött. 1 ember börtönbe
került, de vele továbbra is tartjuk a kapcsolatot, csomagot küldünk neki, telefonál. 16 ember
esetében segítettünk valamilyen lakhatási felszereléssel, de ők a területen maradtak.

Szolgáltatások:
Az utcai gondozásunk során az elmúlt évben is próbáltuk ellátni az embereket a szükséges
információkkal, felszerelésekkel, táplálékkal. Munkánkat nyáron Hétfőtől csütörtökig, 16-22
óráig, pénteken 8-14 óráig, a téli időszakban vasárnaptól csütörtökig 16-22 óráig végeztük.
500 esetben adtunk élelmiszert, ami legtöbbször valamilyen pékáru, konzerv illetve télen
meleg tea, nyáron hideg víz volt, 31 esetben adtunk ki takarót, 20 alkalommal valamilyen
ruhadarabot, 3 esetben gyógyszert, 9 esetben hajléktalan igazolványt. 303 esetben szolgáltunk
valamilyen információval. Ez lehetett szállásról (46 eset), tüdőszűrőbusz helyéről és
időpontjáról, iratok intézéséről, vagy bármilyen szociális probléma megoldásának
lehetőségéről. 10 esetben telefonáltunk, vagy képviseltük az ügyfelet elhelyezés ügyében.
Pályázati programban 57 esetben tevékenykedtünk az ügyfelekkel. 47 esetben látogattunk meg
embereket kórházban, és vittünk kórházi csomagot. 10 esetben hívtunk mentőt. 4 esetben
lábadozóra, 6 esetben fapadra, 1 esetben átmeneti szállóra, 1 esetben krízisszállóra, 12 esetben
kórházi elhelyezésbe juttattunk embereket.
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Az utcai munkánkhoz tartozott, elsősorban a gondozottak esetében, hogy egyéni
esetkezeléseket is folytattunk és ennek keretében két embernél gondnokság alá való
helyezésben vettünk részt, kórházi szociális munkásokkal együtt tartós bentlakásos elhelyezést
szerveztünk. Próbáltunk együttműködni a tüdőszűrő állomásokkal és a fertőzésgyanús
embereket megfelelő kezeléshez juttatni.

A Nappali Melegedőt az utcai ellátottak háttérintézményként veszik igénybe.2016-ban 84
ember. Voltak azonban olyan utcások (11 fő, 100 alkalom feletti látogatás), akik rendszeresen,
szinte minden nap látogatták az intézményt, ott fürödtek, mosattak, ettek, pihentek. Az
ügyfelek másik része csak időszakosan veszi igénybe a szolgáltatásokat. Például az internetes
lehetőséget munkakeresésre használják, illetve igénybe veszik az ingyenes telefonálási
lehetőséget. Vannak, akik csak a ruháikat hozzák be mosatni, vagy a telefonjukat,
akkumulátorukat töltetik velünk. A Melegedőn 21 esetben adtunk az utcai ellátottaknak
hajléktalan igazolványt. 14 esetben iratokat intéztünk. 13 esetben valamilyen segélyt intéztünk
(rendszeres, átmeneti, vagy krízis), 16 esetben egyéb hivatali ügyintézéshez adtunk segítséget.
A rendszeresen bejárók a melegedőn sokszor beszámolnak az utcai problémáikról, vagy
helyzetükről, így akár már helyben is tudunk segíteni, és megfelelő ellátáshoz, felszereléshez
juttatni őket. Ezeknek az embereknek az esetében lecsökken az utcai látogatások száma, nem
indokolt, hogy minden héten meglátogassuk őket a helyszínen, hiszen majdnem minden nap
tartjuk a kapcsolatot. A téli időszakban főleg azokat, akik abszolút a szabad ég alatt laknak,
rendszeresen látogattuk annak ellenére is, hogy minden nap megfordultak a melegedőn. 

A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan kitérnénk az említett pályázati programban való részvételre
is, melyet a Hajléktalanokért Közalapítvány pályázatán elnyert támogatásból valósítunk meg.
A 2016-17-es év telére új termoszra pályáztunk, hogy abban tudjuk szállítani a meleg teát a
téli időszakban. A hajléktalanok számára 12 ember számára cipőt tudtunk vásárolni a program
keretében, valamint az utcai lakhatást segítő eszközöket, takarót, sátrat, fóliát, fabrikettet,
szenet, kályhát, stb., valamint 20 ember számára kesztyűket osztottunk ki ugyanebből a
keretből. A program jelenleg is fut.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a 2016-os évben több emberrel találkoztunk,
időszakosan megnőtt az erdőben lakók száma, majd ősz környékére visszaesett, egészségügyi
problémák következtében több ember halt meg, mint az előző években, és többet jártunk
kórházba, mint a megelőző évben. Az utcát elhagyók száma hasonló volt az előző évihez
képest, és továbbra is elmondható, hogy a téli időszakban, novembertől márciusig lecsökken
az utcán tartózkodók száma, majd tavasztól őszig, többen visszatérnek a területre, illetve új
emberek jelennek meg. 

Kelt.: Budapest 2017 február 20

Fenntartó alapítvány elnöke
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