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A SZEKCIÓÜLÉSEK TÉMÁI 

RÉSZLETESEN 
 

1. SZOCIÁLIS MUNKA 2014. 
 

Szekcióvezető: Dr. Szoboszlai Katalin (Periféria Egyesület)  

 

A szekcióban a szociális munkával és a szociális munkások jelenlegi helyzetével foglalkozunk. Fő 

kérdéseink: 

 milyen változáson megy át a szociális munka? 

 mennyiben alakítói/segítői/végrehajtói a szociális munkások a változásoknak? 

 mit várunk el magunktól? 

 mi a jövőképünk? 

A szekció folytatja az Esély című folyóiratban megkezdett szakmai diskurzust. (http://www.esely.org/) 

 

2. KÖZTERÜLETI HAJLÉKTALANSÁG/UTCAI 

SZOCIÁLIS MUNKA, (FŐVÁROSI KONZORCIUM 

MŰKÖDÉSE): MOTIVÁCIÓ, ESZKÖZÖK, 

LEHETŐSÉGEK, KONFLIKTUSOK, KILÁTÁSOK 
 

 

Szekcióvezető: Morva Emília (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület)  

 

 

Az elmúlt időszakban többször szembekerültünk azzal a jogos/jogtalan, szükséges/szükségtelen, 

fontos/nem fontos, vállalható/vállalhatatlan kéréssel, hogy kezdjünk valamit az utcán, közterületen 

életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan emberekkel. 

A Fővárosban a konzorciumi programmal is, míg vidéken a pályázati programok segítségével próbáltunk 

megoldásokat találni erre a problémára. 

Szekciónkban erről a nem könnyű feladatról szeretnénk beszélgetni. 
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3. HAJLÉKTALAN EMBEREK SEGÍTÉSE: LAKÁS, 

LAKHATÁS 
 

Szekcióvezető: Fehér Boróka (Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei) és Koltai Luca (Habitat for Humanity)  

 

A szekció első részében bemutatkozik pár – a hajléktalan emberek lakásban lakását elősegítő – program 

(TÁMOP 5.3.3 projektek, VAU programok, önkormányzati bérlakásokat hasznosító kezdeményezés, 

stb). A szekció második részében kisebb csoportokban a közös tapasztalatok cseréjére helyezzük a 

hangsúlyt, az alábbi témák alapján: 

 lakások felkutatása, tulajdonosok meggyőzése, szerződéskötés - hajléktalan emberek bevonása 

ezekbe a folyamatokba; 

 hajléktalan emberek kiválasztása, beköltözés segítése; 

 hajléktalan emberek lakásban tartása és ennek kihívásai. 

 

4. KÍSÉRLETI JELLEGŰ PROGRAMOK: FÓKUSZBAN A 

FOGLALKOZTATÁS 
 

Szekcióvezető: Stankovics Erika (Savaria -Rehab Team NKft.) 

 

A szekció keretén belül az alábbi témákat szeretnénk körüljárni: 

 A hajléktalan emberek munkaerő-piaci helyzete, a munkaerő-piaci integráció nehézségei.  

 A foglalkoztathatóság javításának eszközei; az egészségi-, a szociális- és a foglalkozási 

rehabilitáció egymásra épülése, a szociális munka szerepe, lehetőségei. 

 Komplex rehabilitációt célzó alternatív foglalkoztatási programok tapasztalatai, lehetőségei. 

 

 

5. SPECIÁLIS CSOPORTOK A HAJLÉKTALAN-

ELLÁTÁSBAN (FIATALOK, ROMÁK, KÉPZETLENEK, 

NYUGDÍJASOK, FRISSEN HAJLÉKTALANNÁ 

VÁLTAK): PROBLÉMÁK, ESZKÖZÖK 
 

Szekcióvezető: Breitner Péter (Budapesti Módszertani Szociális Központ és 

Intézményei)  

 

A hajléktalanság belső összetétele jócskán megváltozott az elmúlt két évtizedben: a „rendszerváltás 

veszteseit” fokozatosan felváltotta az „új típusú” hajléktalanság: a kapitalista egyenlőtlenségek vesztesei 
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megjelentek az ügyfeleink között. E folyamat mentén olyan új csoportokkal dolgozunk, amelyek más 

szolgáltatásokat, más bánásmódot, más segítői stratégiákat igényelnek. A szekcióban a résztvevők 

tapasztalatai, és a Február Harmadika kutatási adatok segítségével próbáljuk beazonosítani ezeket a 

csoportokat. Ezek között kiemelt figyelmet fordítunk a fiatalok, romák, frissen hajléktalanná váltak, 

nyugdíjasok, képzetlenek csoportjaira. 

 

6. EGÉSZSÉGÜGY: LÁBADOZÓK, EGÉSZSÉGÜGYI 

CENTRUMOK, EGÉSZSÉGÜGYI PROGRAMOK, 

HATÁRTERÜLETEK 

 

Szekcióvezető: Tóth Tünde (ReFoMix NKft.)  

 

A szekcióban a következő témákat beszéljük meg: 

 az egészségügyi centrumok, valamint a hajléktalan emberek számára működtetett lábadozók, 

betegszobák működésének tapasztalatai, szükségességük; 

 a hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának protokollja, az orvos és a szociális szakember 

szemszögéből; 

 a centrumok működésére vonatkozó jogszabályi előírások, és az azoknak való megfelelés, az 

esetleges jogszabály módosításokhoz, működéshez kapcsolódó javaslatok.  

Néhány évvel ezelőtt a konferencia egyik szekciójában már elkezdődött egy közös gondolkodás az 

egészségügyi centrumok, programok működtetésével kapcsolatban, és ebben a szekcióban lehetőség lesz 

a téma továbbtárgyalására, az azóta eltelt időszakban tapasztaltak megtárgyalására.  

A szekcióba a Budapesten és vidéken működő egészségügyi centrumokban, egészségügyi programokban 

dolgozó kollegákat várjuk, akik szívesen mondják el tapasztalataikat, véleményüket, igényüket, valamint 

azokat, akiknek a téma felkeltette az érdeklődését. 

 

7. PSZICHIÁTRIAI BETEGEK A 

HAJLÉKTALANELLÁTÁSBAN 
 

Szekcióvezető: dr. Petke Zsolt (Nyírő Gyula Kórház, Hajléktalanokért 

Közalapítvány)  

 

A lelki betegségek, krízisállapotok az otthontalanság elkerülhetetlen velejárói, a sorozatos szociális 

megpróbáltatások egyre sérülékenyebbé teszik a pszichét: a kliensét és a segítőét is. A szerfogyasztás 
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hasonlóképpen fontos velejárója az extrém helyzeteknek, ezért az ellátásukra való felkészülés integrált, 

kliensközpontú szemléletet, és ellátást kíván. A közösségi pszichiátriai ellátás egyik módszere ezen 

törekvések elérésének, bár  elterjedése jelenleg nehézkes. „Jó gyakorlatként” történő ismertetése, a 

tapasztalatok megosztása, illetve a nehézségek elemzése, megosztása tovább fejleszthetik a segítő munka 

hatékonyságát. A szekció keretében arra keressük a választ, hogy a hajléktalanellátáson belül és kívül 

milyen megoldási lehetőségek, és a segítőknek milyen eszközei vannak e probléma kezelésére. 
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