A szekcióülések témái részletesen
1. Hajléktalanság – közhangulat – közvélemény

Szekcióvezető: dr. Győri Péter („Február Harmadika” Munkacsoport)
A szekcióbeszélgetés keretében a „Február Harmadika” Munkacsoport tagjai a „Változó és változatlan arcú
hajléktalanság” című tanulmánykötet témáiból válogatva, illetve azt kiegészítve mutatják be az adatfelvétel elmúlt 15
évének eredményeit. Rövid, gondolatébresztő előadásokat követően a résztvevőkkel közösen vitatják meg a felmerülő
kérdéseket, a hajléktalanság hazai képében bekövetkezett változásokat és állandóságot; valamint az adatok tükrében
mutatják be, hogy a szakma és a közvélemény feltételezései, előítéletei mennyire (nem) találkoznak a valósággal.
A szekció tervezett témái:
•
•
•
•
•
•

100 ezer ember volt hajléktalan 1990 óta?
Hogyan változott a hajléktalanság profilja az elmúlt másfél évtizedben?
A titkos lista
Hajléktalan cigányok
A lakosság és a hajléktalan emberek véleménye a hajléktalanok helyzetéről, és a segítségnyújtás
lehetőségeiről a Medián Közvéleménykutató Kft. felmérése alapján
Összefoglalás

A szekcióra várják mindazokat, akik szívesen gondolkodnának a Munkacsoport tagjaival közösen arról, hogyan
változott a hajléktalanság és a róla alkotott kép az elmúlt 15 év során, illetve arról, hogy ennek vajon milyen okai, és
következményei lehetnek.
A gondolatébresztő előadásokat tartja: dr. Győri Péter, Gurály Zoltán és Szabó Andrea

2. Komplex szükségletekkel rendelkezők részére nyújtott szolgáltatások és programok

Szekcióvezető: Budainé Nagy Katalin (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)
A hajléktalanellátásba kerülő személyek már bekerülésükkor többszörös problémákkal küzdenek. A szekcióban az
alábbi témákat járjuk körül:
•
•

mennyire adhatóak komplex szükségletekre komplex válaszok (TÁMOP-5.3.3. programok), illetve
mennyire specializálhatóak komplex szükségletekre szolgáltatások (lakhatási programok, foglalkoztatási
programok, a „munka” mint terápiás eszköz, egyéb képzési-, tanácsadó-, fejlesztő programok stb.)

A szekció helyt ad a korábban megvalósuló vagy jelenleg folyamatban lévő Európai Uniós támogatású programok
megvalósítása kapcsán jelentkező tapasztalatoknak (előnyök, buktatók, nehézségek), a speciális programok
eredményeinek vagy eredménytelenségének, és olyan integrált intézményi szolgáltatások bemutatásának, amelyek
válaszokat fogalmaznak meg a komplex szükségletekre (módszerek, technikák, ötletek, innovatív kezdeményezések).
Mivel a téma nagyon sokszínű és gazdag, a szekcióba várjuk azokat a kollégákat, akik szívesen beszélgetnek és
mondják el hétköznapi tapasztalataikat a szükségletek, és intézményi szolgáltatások kapcsolatáról, indokoltságáról,
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és/vagy tapasztalataik vannak egyéb speciális programokról, és/vagy terveznek új szolgáltatásokat, programokat,
és/vagy ……. a téma felkeltette az érdeklődésüket.

3. Szemléletváltás a szállásnyújtó intézmények működésében és a segítő munkában

Szekcióvezető: Breitner Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei)
2012 szeptemberében paradigmaváltás történt a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei átmeneti
szállásain az ott folyó segítségnyújtás rendszerében. Ennek leglényegesebb eleme a szálláshasználat és az egyéni
esetkezelési szolgáltatás szétválasztása, amely mind a felvételi, mind a segítői rendszer gyökeres megváltoztatását
vonta maga után. Az új rendszerben a szálláshasználattal nem jár automatikusan együtt az egyéni esetkezelés, így
kevesebb ügyfél, de magasabb színvonalú, egyénre szabottabb személyes segítői szolgáltatásban részesül. A többi
ügyfél pedig egyéb – részben a szállásnyújtáshoz kötött – formákban jut a számára szükséges támogatáshoz,
szolgáltatásokhoz.
A szekció a BMSZKI új rendszerének tapasztalatait, valamint felkért hozzászólók által további újszerű, a szállásnyújtó
ellátások terén szemléletváltást jelentő szakmai programokat járja körül.

4. A kör négyszögesítése – utcai szociális munka 2013-ban

Szekcióvezetők: Kártyás Irén (Menhely Alapítvány) és Kardos T. Ádám (Magyar Vöröskereszt)
Az elmúlt években számos radikális változáson esett át a hajléktalanellátás egésze, különösen az utcai szociális
szolgálatok. Szekciónkban kísérletet teszünk a szolgálatok jelenlegi helyzetének áttekintésére, különös tekintettel a:
•
•
•

jogszabályi környezetre,
a szakma és az NRSZH kommunikációjára,
az NRSZH és a MÁK ellenőrzések tapasztalataira.

Másik célkitűzésünk, hogy felvázoljuk a közös tapasztalatokra és ötletekre építve azokat a válaszlehetőségeket,
amelyekkel operálva helyt tudunk állni ügyfeleink és a jogszabályi környezet, illetve a finanszírozást nyújtó és
felhasználását ellenőrző hatóságok élesen különböző elvárásainak, így górcső alá vesszük:
•
•
•
•

a jogvédelem lehetőségeit,
utcán élő emberek elhelyezésének speciális módjait (TÁMOP projektek, Housing First stb.),
az alacsonyküszöbű intézmények helyét, lehetőségeit,
valamint egyes újszerű megoldásokat az utcán élők ellátásában.

5. Politika és szakma

Szekcióvezetők: Morva Emília (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) és Ghyczy Gellért
(Baptista Szeretetszolgálat)
A szekció célja, hogy a hajléktalanság kezelésének problémájával érintettek közötti párbeszéd erősödjön, javuljon.
Minisztériumi és önkormányzati vezetőkkel szeretnénk beszélgetni, annak érdekében, hogy megismerjük és megértsük
azokat a célokat, elvárásokat, érdekeket, melyek meghatározzák a hajléktalanok helyzetének kezelése kapcsán hozott
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döntéseinket, cselekedeteinket. Hisszük, hogy ha ezeket megértjük, ha egy nyelvet beszélünk, könnyebb és
hatékonyabb lesz az együttműködés a jövőben. A szekció tehát erőteljesen kapcsolódik a napi ügyekhez, a politika
világához, azonban célja az egymás megértése és az így kialakuló párbeszéd, nem pedig a konfrontáció és
ellenségeskedés.

6. „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” (TÁMOP 5.4.1-12)

Szekcióvezető: Tarnai Zoltán (TÁMOP 5.4.1-12 projekt)
2012 februárjában sikeresen befejeződött a „Szociális szolgáltatások modernizációja” elnevezésű TÁMOP 5.4.1 kiemelt
program első szakasza, amely azzal a céllal jött létre, hogy olyan szakmai, módszertani fejlesztéseket, kutatásokat
végezzen, amelyek lehetővé teszik a szociális és gyermekvédelmi ellátás korszerűbb, hatékonyabb működését, és
segítik az ellátásban dolgozó szakemberek munkáját. 2012 szeptemberétől elkezdődött a projekt második szakasza
(TÁMOP 5.4.1-12), melynek célja az első projektciklus eredményeire építve a fejlesztés kiterjesztése a szociális
ellátórendszer teljes körére, a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások minőségének javítása,
szabályozása. A projekt címe: „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési
kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása”.
A projekt 5 pilléren alapszik, melynek egyik eleme a Szabályozás, mely pillér a szociális és gyermekvédelmi
szolgáltatások tartalmának leírására törekszik, lehetőséget teremtve arra, hogy egy minden szereplő számára
átlátható struktúrában, a szükségletekre pontosabban reagáló ellátórendszer épülhessen ki. A szakmai tartalmak
szolgáltatási csoportokhoz kötötten, folyamatábrák és eredményindikátorok meghatározása mellett kerülnek
megfogalmazásra.
A tevékenységleírások a szolgáltatásokban dolgozó szakemberek munkáját hivatottak támogatni. Alkalmazásuk
nagyban segítheti a jogszabály értelmezéseket, s egyúttal a szakmai programok minőségi kritériumainak rögzítésével a
módszertani/szakmai ellenőrzéseken történő magas színvonalú megfelelés feltételeit is megteremtik.
Amennyiben szeretné megismerni a projekt eddigi eredményeit, illetve hozzájárulni a szakmai tartalmak
megfogalmazásához várjuk a szekcióban.

7. Híd vagy villámhárító? A szociális munkás lehetséges szerepei
Szociodramatikus témafeldolgozás

Szekcióvezetők: Farkas Mónika és Varga Dóra (Hajléktalanokért Közalapítvány)
Kiscsoportos szekciónkon a hajléktalanul élő, és a hajléktalanságot akár csak távolról ismerő emberek, csoportok
közötti viszonyok megismerésére, közös feldolgozására vállalkozunk. Célunk azon társadalmi feszültségek körüljárása,
melyet munkánk során nap mint nap megélhetünk akár a hajléktalan emberek, akár a társadalom többségének
képviselete vagy elvárásai mentén.
Témánk feldolgozásához a szociodráma módszerét választottuk: e módszer segítségével saját és a mindenkori másik
fél pozíciójából nyerhetünk élményszerű tapasztalatokat arról, hogy hogyan lehetséges a párbeszéd a különböző
társadalmi csoportok között, és szociális munkásként milyen helyünk, szerepünk lehet e párbeszéd kialakításában. A
csoportra legfeljebb 20 fő jelentkezését várjuk.
A csoportot vezetik: Farkas Mónika pszichodráma vezető, Varga Dóra pszichodráma asszisztens
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