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Törvényszék: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Képviselő neve:

Szervezet adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám: 

. . / /

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

15 Nyíregyházi Törvényszék 2 0 1 4

Periféria Egyesület

Nyíregyháza4 4 0 0

Eötvös út

1

2 2 P K 1 9 9 5   6 0 0 7 1  

1 5   1 3 2 6    

1 8 7 9 5 0 7 9 1 1 5

Dr.Szoboszlai Katalin

2 0 1 5 0 4 0 9Nyíregyháza

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.34



Szervezet neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

3 973 3 603

3 973 3 603

10 072 13 814

1 60

10 071 13 754

611 6 439

14 656 23 856

10 770 12 814

14 597 10 770

-6 132 1 265

2 305 779

726 600

726 600

3 160 10 442

14 656 23 856
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Szervezet neve:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, alapítótól kapott
befizetés

- támogatások

4. Pénzügyi műveletek bevételei

5. Rendkívüli bevételek

ebből:

- alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+2+3+4+5)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

6. Anyagjellegű ráfordítások

7. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

8. Értékcsökkenési leírás

9. Egyéb ráfordítások

10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

- adományok

Periféria Egyesület

0 0 0 2 621 1 020 2 621 0 1 020

48 231 56 032 48 231 56 032

2 2 2 2

48 229 55 967 48 229 55 967

55 55

310 1 310 1

48 541 0 56 033 2 621 1 020 51 162 0 57 053

48 541 56 033 48 541 56 033

24 333 19 341 226 136 24 559 19 477

28 219 33 909 51 83 28 270 33 992

2 098 1 500 14 2 098 1 514

23 18 39 8 62 26
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Szervezet neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

11. Rendkívüli ráfordítások

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény (A-B)

D. Adózott eredmény (C-12)

12. Adófizetési kötelezettség

13. Jóváhagyott osztalék

E. Tárgyévi eredmény (D-13)

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján kiutalt
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

54 673 316 241 54 989 55 00954 768

54 673 54 673 54 673 54 673

-6 132 0 1 265 2 305 779 -3 827 0 2 044

-6 132 0 1 265 2 305 779 -3 827 0 2 044

-6 132 0 1 265 2 305 779 -3 827 0 2 044

25 874 37 170 25 874 37 170

12 000 12 000 12 000 12 000

850 6 797 850 6 797

0 0 0 0
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

4 4 0 0 Nyíregyháza

Eötvös út

1

  2 2 P K 6 0 0 7 1  1 9 9 5

1 5   1 3 2 6    

1 8 7 9 5 0 7 9 1 1 5

Dr.Szoboszlai Katalin

utcai szociális munka végzése

1993.évi III.törvény 65/ E§

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 104 § és 104/A §

közterületen élő hajléktalan személyek

364
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

4 4 0 0 Nyíregyháza

Eötvös út

1

  2 2 P K 6 0 0 7 1  1 9 9 5

1 5   1 3 2 6    

1 8 7 9 5 0 7 9 1 1 5

Dr.Szoboszlai Katalin

diszpécser szolgálat működtetése

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 104/B §

a személyes gondoskodást nyújtó szoc.int.szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

krízishelyzetbe került állampolgárok,hajléktalanok 

2665
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1. Szervezet azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Szöveg

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

1.1 Név

1.2 Székhely

Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Képviselő neve:

/ /. .

1.4 Szervezet adószáma:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

4 4 0 0 Nyíregyháza

Eötvös út

1

  2 2 P K 6 0 0 7 1  1 9 9 5

1 5   1 3 2 6    

1 8 7 9 5 0 7 9 1 1 5

Dr.Szoboszlai Katalin

alternatív napközbeni ellátás működtetése

1997. évi XXXI.tv 41§ és 44/A§

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

tanulási,magatartási pr.küzdő és hátr.helyz.gyerekek

190
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Szervezet neve:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

4.1    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3    Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(összesen)

Közhasznú tevékenység érdekében
felhasznált vagyon kimutatása
(mindösszesen)

Előző év Tárgyév

5.2    Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2    Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1  Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás összesen:

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

Elnök 0 0

0 0
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Szervezet neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
(Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

51 162 57 053

0 0

850 6 797

50 312 50 256

54 989 55 009

28 270 33 992

54 673 54 673

-3 827 2 044
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

6 750 000

6 750 000

6 750 000

6 750 000

5 282 617

1 467 383

0

6 750 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

6 720 000

6 720 000

6 720 000

6 720 000

5 431 888

1 288 112

0

6 720 000
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Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

8 700 000

8 700 000

8 700 000

8 700 000

4 834 157

3 860 852

4 991

8 700 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

3 300 000

3 300 000

3 300 000

3 300 000

1 685 999

1 614 001

0

3 300 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

573 787

573 787

573 787

525 971

573 787

0

0

573 787

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

19 010 050

9 664 746

9 664 746

5 703 015

4 482 616

4 985 330

196 800

9 664 746

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

7 500 000

4 210 622

4 110 975

4 426 000

3 221 417

889 558

0

4 110 975

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

7 500 000

3 291 510

3 291 510

7 500 000

3 046 700

244 810

0

3 291 510

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

830 000

30 200

30 200

830 000

0

30 200

0

30 200

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

778 000

0

0

778 000

0

0

0

0

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

309 000

0

0

309 000

0

0

0

0

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

702 000

10 480

10 480

702 000

0

10 480

0

10 480

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

830 000

750 000

750 000

0

294 094

455 906

0

750 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

800 000

800 000

800 000

0

264 759

535 241

0

800 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

750 000

750 000

750 000

0

0

750 000

0

750 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

450 000

450 000

450 000

0

0

450 000

0

450 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

250 000

250 000

250 000

0

36 250

213 750

0

250 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

3 600 000

2 378 634

2 327 904

0

1 916 014

411 890

0

2 327 904

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

900 000

900 000

900 000

900 000

178 992

721 008

0

900 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

900 000

0

0

900 000

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-142
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület

37 516 400

4 637 700

4 637 700

9 379 540

2 052 560

1 656 604

928 536

4 637 700

Ny.v.:5.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2015.04.12 10.40.36



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

Periféria Egyesület
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Törvényszék:

Csatolt mellékletek

PK-142
M1 -  Mellékletek

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

15 Nyíregyházi Törvényszék
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Perif6ria Egyesiilet

E-mail : perifer@t-online. hr.l
Honlap:,

Szakmai beszdmol6

Cim: 4400 Nyiregyhdza, Ecitv$s u.
Tef /Fax: +36-42-504-6L7
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A oroqram iisszesit6 adatai:
A program megnevez6se: Region5lis diszp6cserszolgSlat mfi kiidtet6se az
Ersza k-Alfaild i 169 i6 ba n
A program megval6sul5sa: Eszak-Alfoldi 169iir
A program megval6sul6s5nak kezdete: 2013, jrilius 01.
A program bejez6se: 2014. jrinius 30.
A t5mogatfsi szerzSd6s sz6ma: 2OL}-L4-DISZP-04

@
A p6ly1z6 szervezet neve: Perif6ria Egyesulet
Jogi forma: kozhasznri
S:z6khely: 44OO Nyiregyhdza Eotvos [t 1.
A p5ly6z6 hivatalos k6pvisel6je: Dr. Szoboszlai Katalin
El6rhet6s6gei: 42/504-6L7 email: perifer@t-online,hu
Programfelel6s: Sarkadi Ildik6, diszp6cser, szocidlis munkds
El6rhet6s6gei: 42/504-6LB email: perifer@t:online.hu

Az:. Eszak - alfoldi Regiondlis Diszp6cser Szolgdlat 2003. november 1-t5l kezdte
meg munkdjSt a Perif6ria Egyesrilet mfikodtet6s6ben. Orszdgos viszonylatban
hat regiondlis diszp6cser kozpont kerult kialakitdsra, kiieg6szulve a Budapesten
mdr tobb mint tlz 6ve m(kod6 Menhely Alapitvdny Diszp6cser Szolgdlatdvai.
Az:.iszak - alfoldi Regiondlis Diszp6cser Szolgdlai hdronl - a statis-ztikai 169i6hoz
tartoz6 - megy6ben ldtja el feladatdt, szabolcs - szatmdr - Bereg megye, Tesz -
Nagykun - Szolnok megye 6s Hajdri - Bihar megye.

A program c6lja

a Diszp6cser SzolgSlat 6s az utcai szocidlis munka szerves szakmai kapcsol6ddsa
a fed6l n6lkrili hajl6ktalan emberek, valamint a hajl6ktalansdggal
vesz6lyeitetettek (otthonukb6l meneku15 szulSk 6s gyermekeikl dijhdtraldkts
egy6nek, csalSdok) szolgdltatdsokhoz valo hozzdjuttatdsdban,
Telefonszolgdlatunk c6lja, hogy a 16gi6 hajl6ktalanelldt6 rendsze16nek
fejil5d6s6r5l, mfi kod6s6r6l informdci6kat gyfijtson, rends zerezzen, kozvetitsen, a
miir mfikod5 lehet5s6gek optimdlis kihaszndldsdban segiitsen, mind az elldtdsban
dolgoz6 szakembereknek, mind az ig6nybevev5 hajl6ktalan emberek
szru fts{g ;"tei nek kiel69 it6s6ben.

A diszp6cser szolgdlat els6sorban, krlzis helyzetbe kerult, utcdn 6letvitelszerfien
tart6zkod6, fed6l n6lkuli hajl6ktalan emberek ellStdsdra specializdl6dott.
A Diszpecser Szolgdlat munkatdrsai napi 24 615ban vdrjdk a hajl6ktalan
entberekkel foglalkoz6 szociilis munkdsok, a lakossdg, az eg6szs6gugyi; szocidlis
6s egy6b int6zm6nyek telefonhivdsait, a krizishelyzetbe kerult fed6l n6lkLil 615
enrberekkel kapcsolatban,
A Diszp6cser Szol95lat telefonszSma 42 /504-618.



I. Az iszak-alfiildi Region6lis Diszp6cser Szolgiilat feladatai, a
Szol 95 lathoz 6rkez6 telefonh ivSsok ti,i kr6ben

A 2013-2014-es pdlydzati idSszakban osszesen 2665 hivds 6rkezett
Sz:olgSlatunkhoz. 2049 hivds Nyiregyhdza vdros kozigaztgatdsi terulet6rc5l, mig a
tobbi hfv6s a 169i6 kulonbozd pontjai16l erkezett (1. szdrnri mell6klet),

Krizishelyzetekkel kapcsolatos utcai bejelent6se fogad5sa

Az:. utcai krizishelyzettel kapcsolatos hlvdsok vonatkozhatnak hajl6ktalan
szem6lyekre, hajl6ktalansdggal vesz6lyeztetett egy6nekre, csalddokra,
csoportokra, az adott telepul6s lakosaira.
Mivel a bejelent6sek telefonon tort6ntek, az igyeletes diszp6csernek a begyfijtott
inl=ormdci6k alapjdn,,ldtatlanban" kellett eldontenie, hogy milyen megval6sitdsi
strat6gidt vdlaszt az eset megolddsa 6rdek6ben. A krizishelyzet megszuntet6se
szocidlis, eg6szs6gugyi, egy6b int6zm6nyek, 6s szakemberek bevondsdval
tort6nt. Az utcai bejelent6sekre val6 reagSlds fontos r:lemei az utcai gondoz6
szolgdlatok, valamint t6li id6szakban a megyei hatdslrorrel miikod6 krlzisaut6
szolgSlatok,
A bejelentS Sltal elmondott informdci6k alapjdn a Diszpdcser SzolgSlat
munkatdrsa 6rtesltette az utcai szociSlis munkdsokat a krlzishelyzetbe kerult
Sllampolgdr helyzet6r5l. A ki6rkezS szakemberek, a helyzetfelm6r6s6t kovetden
(felm6rik a bejelentett eg6szs6gugyi, mentSlis dllapotdt, egy6ni szuks6gleteit) az
ugyeletes diszp6cserrel kozosen dontottek a szuks6ges irrt6zked6sr6l.
Az: utcai bejelent6sek fogaddsa 288 esetben tort6nt, mely az osszes hivdsszdm
11 o/o-6t teszik ki" Ilyen jellegr-1 bejelent6seket dltalSban a lakossdg
(nragdnszem6lyek), szociSlis szakemberek, a rendSrs6g, a ment5szolgSlat
szakemberei, maga a haj16ktalan ember, eg6szs6gugyi, illetve egy6b
int6zm6nyek dolgoz6i tesznek, Ezekre a bejelent6sek.re, az 6ppen ugyeletes
diszp6csernek kellett megtaldlnia a legmegfelel5bb megolddst, egyr6szt a

berjelentett szem6ly 6rdek6ben, mdsr6szt a bejelent5 megnyugtatdsa miatt.
Az utcai krizis helyzetek bejelent6s6vel kapcsolatos hivdsok kezel6s6t el6szor
helyi szinten pr6b5ltuk megoldani az adott elldt6rendszer, illetve a telepUl6sen
do,lgoz6 egy6b szakemberek (ment6k, rendSrs6g, polgdrSrs6g, stb")
segits6g6vel. Ezek hiSnydban a Krizisaut6 SzolgSlatok szolgdltatdsait vettuk
igrinybe. A bejelentett ugyfeleket az 6jjeli mened6khelyek ures f6rShelyeire
irdrnyltottuk, illetve az ugyfelek a szdllSst nyrijt6 inrt6zm6nyekkel szembeni
elutasitdsa eset6n, a Krizisaut6 SzolgSlat munkatdrsait6l kaptak megfelelS
segits6get (taka16, tart6s 6lelmiszer, els5seg6ly, stb.) a krizishelyzet
megolddsdra. Indokolt esetben a ment6k, vagy a rendSrs6g seglts6g6t vettuk
igrinybe,
Az:" int6zked6st kovetden a krizisaut6n szolgdlatot teljes[t5 szakemberek
vis;szahivtdk Szolgdlatunkat. A megtett int6zked6srSl informSltuk a bejelentSket,
A visszajelz6st nagyon fontosnak tartjuk, annak 6rdek6ben, hogy informdci6t
kapjon a bejelentS, mi tort6nt az dltala bejelentett szem6llyel. Ez a fajta
inlormdci6dramlSs elSseglti a hajl6ktalanokkal szembreni empdtia, tolerancia
novel6s6t, valamint a tdrsadalmi felel5sseg kialakulSsdt.



A kii liin b oz6 krizishelyzetekbe keri,i lt egy6nek, r:sa l5dok el helyez6s6re
vonatkoz6 telefon h iv5sok

Legtobb esetben szociSlis szakemberek, eg6szs6gugyi, valamint egy6b
int6zm6nyek dolgoz6i kerest6k meg a Diszp6cser Szolgdlatunkat krizishelyzetbe
kerrult hajl6ktalan emberek, hajl6ktalannd vSlt egy6nek, csalddok, otthonukbirl
menekril6 sztil5(k) 6s gyermek(ek), eg6szs6gugyi intd:zm6nyb6l kikeru15 fed6l
nd:lkuli emberek, szocidlis int6zm6nyekb6l kikerul5 hajl6ktalannd vSlt emberek
elhelyez6s6nek megszervez6s6vel.
A pdlydzati id6szak alatt 33 alkalommal tort6nt ilyerr jellegfi telefonhivds. A
dir;zp6cser szolgdlat munkatdrsai a telefonos szolgdlat kiterjedt, folyamatosan
frissitett adatbdzisdnak koszonhetcjen segits6get tudtak ny[jtani a
krlzishelyzetbe kerult egy6nek, csalddok elhelyez6s6ben,

A krlzishelyzetek felolddsdnak mdsik fontos felt6tele az int6zm6nyi f6r6helyek
na prak6sz Ures f6rcihelyszdmaina k ismerete.
A Diszp6cser SzolgSlat munkatdrsai ilyen esetek kapcsdn, kel15 informdci6val
rendelkeztek ahhoz, hogy a krizishelyzetbe keriilt egy6nek, csalddok
elhelyez6s6ben segits6get nyfjtsanak. Ehhez hozzdjdrul a telefonos szolgSlat
kiterjedt adatbdzisa, 6s az int6zm6nyi f6r6helyek rraprak6sz kihaszndltsdgi
adatainak az ismerete,

A p6lydzati idSszak alatt a 169i6ban mUkod6 dtmeneti szdll6k l6tszdmadatait a
kovetkez5k jellemzik:
Herjdti-Bihar megye Stmeneti szdll6inak kihaszndltsdga folyamatosan 100 %o-on
volt, Szabolcs-Szatm6r-Bereg megye dtmeneti szSll5i is kozel 100 Vo-os
kihasznSltsdggal mfikodtek (2. szdmrj mell6klet). Az: ugyfelek hosszti id6n
keresztul vd16listdn vannak. Jdsz-Nagykun-Szolnok megy6ben Szolnokon az
Stmeneti szdl16 kihaszndltsdga meglehet6sen ingadoz6, a teljes kihasznSltsdgot
egyik h6napban sem 6rte el, Ezt nagyban befolydsolja a:z a t6ny, hogy a Szolnoki
Kir;t6rs6g Tobbc6lri Tdrsulds Tandcsa csak a kist6rs6gbern 615 ugyfeleket fogadja
(2. szfmu mell6klet).

A diszp6cser szolgSlat 5ltal begyfijtiitt inform5ci6k ktizvetitGse

Konkr6t inform5ci6k kiizvetit6se

A Diszp6cser Szolgdlatot megkeres6k szdmos esetben k6rtek informdci6t a
hajl6ktalan-elldtds, valamint egy6b szociSlis int6zm6nyek clmeir5l,
el(lrhetSs6geikr5l, szolgdltatdsaik ig6nybev6tel6nek felt6teleir5l, ures
f6r5helyszdm16l, stb . A Diszp6cser Szolgdlat aclatbdzisdban naprak6sz
inf'ormdci6k taldlhat6k a fent emlitett k6rd6sekre vonatkoz6an, A Diszp6cser
SzolgSlathoz ilyen jellegri informdci66rt dltaldban szocidlis szakemberek;
eg6szs6gugyi illetve egy6b int6zm6nyek munkatdrs;ai, az utcai gondozri
szol gd latokka | 6s az int6zm6nyrendszerrel ka pcsolatba keru lci egy6nek, csalddok,
a renddrs6g, valamint mds 169i6ban mfikod5 diszp6cser szolgSlatok szakemberei
fordulta k.
330 ilyen jellegfi telefonhivds sordn nyrijtottunk seglts6get.



Alta15nos inform5ci6k kiizvetit6se

Az iiltaldnos informdci6k kozvetlt6se, a fed6l n6lkuli hajl6ktalan emberek
elldtiisdval., a hajl6ktalanelldt6 int6zm6nyrendszerrel kapcsolatos hivdsokra ad
vSlaszt. Altaldnos informdci6t nyfjtoti az ugyeletr:s diszp6cser szocidlis
sziikembereknek, magdnszem6lyeknek, a m6dia dolgoz6inak, egy6b
int6zm6nyeknek a szocidlis alap- 6s szakosltott elldtdsokra vonatkoz6an.
Tdj6koztatdst kapott a telefoniil6, hogy hovd tud fordulni egy adott helyzetben,
egy adott probl6rna megolddsdt illet5en.
Szolgdlatunkhoz 333 esetben 6rkezett hivds az dltaldnos informdci6kra
vonatkoz6an.

Prog ra m i nform5ci6k kiizvetit6se

A ;rrograminformdci6k kozvetit6se kozvetlenul a Diszp6cser SzolgSlathoz tartoz6
feladatokra vonatkoznak. A Diszp6cser SzolgSlatunk dltal szervezett
programokkal kapcsolatos hivdsok kerultek ebbe a csoportba, Ehhez a
h[r'dstipushoz tartoznak a 169i6ban mfikodci utcai gondoz6 szolgdlatok
munkatdrsai dltal leadott helyzetjelent6sek a (iszp6cser dltal dtadott esetek
megolddsdra vonatkoz6an,
A Diszp6cser Szolgdlat fci feladata volt a megyei hatdslrorrel mfikodd krizisaut6
szolgSlatok koordindldsa, Az utcai bejelent6sek dtaddsdt kovet6en a bejelentett
helyszlnre kuldott szociSlis munkdsok, ment6, vagy rend5rs6g dolgoz6inak
visszajelz6st tettek a megtett int6zked6sekr6l,

A programinformdci6khoz tartozik m6g minden olyan telefonhivds, mely sordn a
Dis;zp6cser Szolgdlat ugyeletese kozvetit6 szerep6t toltotte be a munkatdrsak 6s
egy adott ugyf6l kozott. Ide soroljuk a Nylregyhdza MeEyei Jogri Vdros
Kozgyfil6s6nek rendelet6be foglalt lakb6rtdmogatdst ig6nybevev6 ugyfelek
mindennapi 6letvitel6hez tort6n6 segits6gnyrijtdsr6l szol(t telefon6ldsdt.
Prog ra m informdci6va I ka pcsolatos telefon h lvds 727 3 a I ka lom ma I tort6nt.

Egy6b jellegfi szol95ltatSsokkal kapcsolatos hiv5sok fogad5sa

Keres6szol g5 lat m fi kiidtet6se

Sok esetben fordulnak SzolgSlatunkhoz telefon6l6k azzal, hogy rokonaik,
isnrerdseik, bardtaik val6sz[nfileg a hajl6ktalan-ellStds valamely int6zm6ny6nek
szolgdltatdsait veszik ig6nybe, de nem tudjdk pontosan, hol van az illet6, vagy az
eddig ismert helyen mdr nem tart6zkodik a keresett szem6ly. A keres6szolgdlatot
ig6nybe vev5 telefondl6knak lehet5s6guk van az eltfint csalddtagoknak,
isnrer5soknek, ugyfeleknek uzenetet hagyni, ami tartahnazza azt, hogy milyen
ug'yben keresik a hajl6ktalannak v6lt szem6lyt, a k.eres6 el6rhet5s6g6t, a
keresett szem6lyes adatait,
A Menhely Alapitvdny seglts6g6vel egy orszdgos lista k6szul, mely a legtobb
hajl6ktalan-elldtdssal foglalkoz6 int6zm6nybe eljut a regionSlis diszp6cser
szolgdlatok segits6g6vel. A keresettek n6vsora tartalmazza az ugyf6l szulet6si
6vdre vonatkoz6 adatot, valamint annak a regiondlis diiszp6cser szolgSlatnak a
tel,efonszdmdt, ahol uzenetuket dtvehetik. A kifuggesztett listd16l az rigyf6l
6rtesulhet a keres6sr6l, valamint eldontheti, hogy kapcsolatba l6p-e a szdmdra
uzr:netet hagy6 szem6llyel, vdlaszol-e a megkapott uzenetre,



A keresS csalddtagok dltaldban orokosod6si jogviszony rendez6se miatt szerett6k
volna megtaldlni hozz1tartoz6jukat, A pdrtfog6i felUgyelet munkatdrsai pedig, a
hosszabb ideje ndluk nem jelentkez6 pdrtfogoltak 6rtesit6se c6ljdb6l vesztek fel ir
kapcsolatot a Diszp6cser Szolgi6latunkkal, Az int6zm6nyek eset6ben az elldtott
elt,fin6se az els6dleges ok, ami6rt telefonSlnak a szolgdlertunkhoz.
Aytalyazati idSszakban 11 hlvds 6rkezett keresendci szenr6llyel kapcsolatban.

Adom6 nyok kiizvetit6se

Az adomdnyok kozvetitese magdba foglalja a Diszpr5cser SzolgSlat 5ltal, a
betelefonSl6k felajdnlSsainak megfelel5 helyre val6 irdnyitdsdt, valamint az
adomdnyoz6, 6s az adomdny kozvetit6s6t a megfelelci c6lcsoporthoz, illetve
ezekkel az emberekkel foglalkoz6 int6zm6nyekhez, szervezetekhez, Adomdny
felajdnlSsok az dllampolgdrokt6l, helyi vSllalkoz6kt6l, egyhlzi 6s civil
szr:rvezetektSl, valamint egy6b int6zm6nyekbcjl 6rkeztek.
A 1'elajdnlott adomdnyokat (ruhanemU, tart6s 6lelmiszer) a Perif6ria Egyesulet az
Utrcai SzociSlis Munka SzolgSlat munkdja sordn juttatta el a c6k:soporthoz, illetve
ha nem kapcsolhato az EgyesUlet mds tev6kenysegi tertilettihez sem (pl: britor),
akkor a felajdnlott adomdnyokat mds int6zm6nyekhez ktrzvetitettuk.
Az elszdmolSsi id6szakban 93 ilyen jellegfi hivdst fogadott a Szolgdlatunk.

Szervezeti munk6val kapcsolatos inform5ci6k kiizvetit6se

A Perif6ria Egyesulet, mint fenntart6 szervezet egyeb, rnds munkaterulet6t,
elli{t6si formdit, szervezeti 6let6t 6rint5 informdci6kat is szolgdltattunk a
telefondl6k fel6, A SzolgSlat telefonsz6ma egyre sz6lesebb korben Ismert, ez6,rt
egyre tobb hiv6 keresi p6lddul a Periferia Egyesulet munkatdrsait, mds ellStdsi
teruleten dolgoz6 szakembereit, illetve k6r ezekr6l a szolgSltatdsokr6l
informdci6t.
Az elszdmolSsi id6szakban 301 ilyen jellegfi hlvdst fogadott a SzolgSlatunk.

A diszp6cser szolg5lathoz be6rkez6 telefonhfvfsok,
2013. jrilius OL- 2OL4. jrinius 3o-ig terjedd id6szakban,
a bejelent6s tipusa 6s a telefonSl6k megoszl6sa szerint

tipus iiqvf6l
szoci6l

is

magan

szem6
lv

rend6rs
6o

eg6szs6
qiiqv

egy6b
int6zm6

nv
iisszese

n
utcai
bei. 63 23 73 78 23 28 288
elhelyez
6si 5 L7 2 4 2 3 33
konk.
info 20 191 4B 28 19 24 330
5lit. info LL7 165 27 5 4 15 333
prog.
info 18 L2L2 26 10 3 4 L273
kerresik 1 1 4 5 0 0 11
adlomSnv 15 16 46 0 0 16 93



eqv6b L2 233 43 1 2 10 301
maqan 0 3 0 0 0 0 3
osszeseR 251 1851 269 131 53 100 2665

II. A3 i nt6zm6nyrendszerrel ka pcsolatos i nform6ci6k rendszerez6se

A Diszp6cser Szolgdlat mdsik fontos feladata, illetve a mindennapi hivdsokra
val6 hat6kony reagdlds elengedhetetlen felt6tele a hajl6ktalan=elldt6, valamint a
c6lcsoport ellStdsdnak megszervez6s6ben szerepet jltszo egy6b int6zm6nyek
(pszichidtriai betegeket-, szenved6lybetegeket-, id5skordrakat-, fogyat6kosokat
ell5t6 int6zm6nyek, csalSdsegft6 szolg1latok, a gyermekv6delem int6zm6nyei,
stb.) m(kod6s6re, szolgdltatdsaira vonatkoz6 informdci6k begyr.ijt6se,
aktualizSl6sa. A begyfijtott adatok az int6zm6nyek nev6t, el6rhetSs6geit, az
dltaluk nyrijtott szolgi6ltatdsokat, a szolgSltatdsok ig6nybev6tel6nek felt6teleit,
f6r6helyszd mot, nyitva tartdsra vonatkoz6 i nformdci6kat ta rta I mazna k.
Az int6zm6nyek adatait rendszeresen aktualizdljuk, A Menhely Alapitvdny
Diszp6cser Szolgdlatdnak seg[ts6g6vel 6vente elk6szul az adott 169i6ban
fellelhet5 hajl6ktalan-elldt6 int6zm6nyeket, valamint azok szolgdltatdsait
tartalmaz6 kiadviinyt. A 169i6nkban osszegyfijtottuk az aktudlis adatokat, amit
minden 6vben az erre kijelolt regionSlis diszp6cser szolgdlat osszegzi. Ezek a
kiadvdnyok eljutnak az osszes hajl6ktalan-elldt6 int6zmdnyhez, ism6t a
ReEiondlis Diszp6cser SzolgSlatunk kozvetlt6s6vel.

Az utcai krizishelyzetekkel, valamint az egy6nek, csalddok elhelyez6s6vel
kapcsolatos hlvdsokra val6 hat6kony reagSlSs elengedhetetlen felt6tele, az Ures
f6r6hely szdmok naprak6sz ismerete. A r6gi6nkban fellelhet5 6jjeli
mr:ned6khelyek ures f6r5helyeit a Szolgdlat munkatdrsai (minden nap 22.OO
6rakor) lek6rdezt6k 6s dokument6ltdk, Az Stmeneti szdll6k ures f6r6helyeit
hetente egy alkalommal aktualizSltdk. A bejelentett szabad f6r6helyek alapjdn
kozvetitettuk a szdllds n6lkuli embereket a szuks6gleteiknek megfelel6 ures
f6r5helyekre.

A Diszp6cser Szolgdlatunk a begyr"ijtott f6rdhelyadatok alapjdn krilonf6le
statisztikdkat k6szltett, melyet kozvetitenek a Hajl6ktalanok6rt Kozalapitvdny
fel6, amelyek alapjdn a mdr megl6vd szolgdltatdsok fejleszthet5k,
dtszervezhetSk, 6s a hidnyz6 elldtdsok kialakithat6vd vdlnak.

III. A t6li id6szakban fell6p6 krizishelyzetekre va16 felk6szi,il6s

A t6li id5szak kezdete elcjtt a Diszp6cser Szolgdlatunk szakmaI napot szervezett
annak 6rdek6ben, hogy felm6rje a t6li id5szak plusz szolgSltatdsait, valamint a
szolgdltatdsok megszervez6s6ben segits6get nyfjtson. A szakmai talSlkoz6ra,
mely 2013,okt6ber 22.-6,n zajlott el, meghivdst kaptak a r6gi6 hajl6ktalan-elldt6
szervezetei, int6zm6nyei, tovdbbd a rendSrs6g, ment5szolgdlat, k6rhdz,
polgdr6rs6g, dnkormdnyzatok k6pvisel5i, LehetSs6g nyilt a,teli id6szak plusz
szolgdltatdsainak (pl. idSszakos f6r6helyek, krizisaut6 szolgi{latok)
felt6rkepez6s6re, az informdci6k begyfijt6s6re, egyuttnnfikod6sek kialakitdsdra,
mr:ger5s[t6s6re, A szakmai nap keret6n belul tort6nt meg az el6z6 t6li iddszak
tapasztalatainak Stbesz6lese, 6s a kozos gondolkodds a felvetett probl6mdk
megolddsdn, A 169i6s szakmai ta16lkozirn 26 szakember vett r6szt.



A t6li id5szakban nagyon fontos feladat a Diszp6cser Szolgdlat el6rhetSs6genek,
szolgdltatdsainak gyakoribb megjelentet6se a vdrosi, illetve regiondlis m6didban.
A nyilvdnossdg haszndlatdnak egyik c6lja, a lakossdg empdtiSjdnak 6s
segitSk6szs6g6nek ercjsit6se a hajl6ktalan szem6lyek. fel6. Ez hozz6l6rul a
kihtil6ses haldlesetek szdmdnak, valamint a krizishelyzetek kialakuliisdnak
csokken6s6hez.
A pflyazati id5szakban tobbf6le lehet6s6get vettunk ig6nybe annak 6rdek6ben,
hogy a Diszp6cser Szolgdlat feladatkore 6s telefonszdma a lakossdg kozturlatdba
folyamatosan jelen legyen, A Szabolcs Voldn buszjdratain a k6ptijsdgban, a
Nyfregyhdzi-, Debreceni-, Szolnoki- 6s Kolcsey televizi6 k6prjjsdgaiban is
megjelent a rekldmanyagunk, Krlzisiddszakban tobb alkalommal k6szult interjri
az megyei rddi6ban 6s televlzi6ban, annak 6rdek6ben, hogy tdj6koztas;suk a
lakossdgot, felhlvva figyelmuket a vesz6lyhelyzetben 16v6, utcdn tartozkod6
enrbertdrsaik segit6sd:re. Ezen kivul az egyik internetes kozoss6gi oldalon is
td jekoztatjuk a nyilvdnossdgot az el6rhet6s6geinkr6l, milkod6sunkr5l.

IV. A 2OL3-2OL4-es krfzisid6szak 6rt6kel6se a r6gi6ban

A Hajdri-Bihar megyei Krizisaut6 Szolg6lat 2013. november 1. 6,s 201,4.
dprilis 30. kozott megyei hatdskorrel nrfikodott. A Hajdil-Bihar megyei Kriz:isaut6
SzolgSlat 1Ol alkalommal vonult esethez, melyhez 111 int6zked6s
kapcsol6dott. A bejelent6sek 6s az int6zked6sek szdmdnak elt6r6se abb6l ad6dik,
hogy szdmos esetben el5fordult, hogy a helyszinen nem csak egy
krlzishelyzetben l6v5 szem6lyt tart6zkodott, hanem tobb, akikhez elt6r5
int.6zked6sek kapcsol6dtak. A Hajdrl-Bihar megyei Kr[zisaut6 Szolgiilat 4
alkalommal vonult esethez vid6ki helyszlnre.

Az int6zked6sek megoszl6sa

. Eiieti mened6khelyre szdllitds: 45 esetben

. Nappali melegedcibe szdllitds: 5 esetben

. Eg6szs6gugyi centrumba szdllitds: 20 esetben

. Id5sek otthondba szdllltds: 2 esetben

. MentS szdllitdsa: 16 esetben

. SBO- ra szdllitds: 2 esetben
o A bejelentett szem6ly nem fogadta el a felajdnlott 6jszakai

szSllSslehetSs6get: 6 esetben
. Nem volt indokolt a szolgdlat riasztdsa: 5 esetben
. A helyszfnre 6rkezve nem taldltunk ugyfelet: 10 esetben

A Szabolcs-Szatm5r-Bereg megyei Krizisaut6 SzolgSlat 2013, novemrber 1,
6s 20L4. mdrcius 31, kozott megyei hatdskorrel mfikodott. A Diszp6cser
Szolgdkat 2O1 alkalommal tovdbbltott esetet a Krlzisaut6 Szolgdlat fel6, Ehhez
a 20L esethez osszesen 2LL int6zked6s kapcsol6dott a krfzisaut6 szrrlgdlat
r6sz6r6l. A bejelent6sek 6s az int6zked6sek szdmdnak elt6r6se abb6l ad6dik,
hc'gy szdmos esetben elcjfordult, hogy a helyszinen nem csakl egy
krizishelyzetben l6v5 szem6lyt tartozkodott, hanem tobb, akikhez elt6rcj
int6zked6sek kapcsolridtak. Nyiregyhdza vdros kivul Szabolcs-Szatmdr Bereg
megy6bSl 10 bejelent6s 6rkezett. Minden esetben a nylregyhitzi 6jjeli



mened6khelyre szdllitottuk a bejelentett szem6lyeket,

Az int6zked6sek m e g oszl5sa

Eiieti mened6khelyre szSllitds: 115 esetben
Nappali meleged6be szdllitds: 2 esetben
szenved6lybetegek Atmeneti otthondba tort6n5 szSllitds: 2 esetben
Hajl6ktalanok Otthondba tort6n5 szdllitds: 2 esetben
MentS riasztdsa: 13 esetben
Orvosi ugyeletre, SBO- ra szSllitds: 1 esetben
A bejelentett szem6ly nem fogadta el a felajdnlott 6.11'szakai
szSlldslehet6s6get: 20 esetben

. Nem volt indokolt a szolgdlat riasztdsa: 25 esetben

. A helyszinre 6rkezve nem taldltunk ugyfelet: 15 esetben

. Lakhatdssal rendelkezd ugyf6l hazaszdllltdsa: 3 esetben
, . Takar6, 6lelmiszer, meleg ruhdzat biztositdsa 13 esetben

Jdsz-Nagykun-Szolnok megy6ben a t6li id6szakban nem mfikodott a krizisaut6
szolgSlat.

A Krlzisaut6 kivonulSsok szdma Hajdri-Bihar megy6ben az el5z5 krlzisidSszak
kivonuldsaihoz hasonl6an alakult (20L2-20t3 tel6n 106 alkalommal vonult
esethez). Azonban Szabolcs-Szatmdr-Bereg megy6ben a kivonuldsok szdma 48
o/o-kal emelkedett, mely elsSsorban a rendSri int6zked6sekb6l ad6d6
esetdtaddsokna k volt koszonhetS.

A 2013. jrilius 01. - 2OL4, jrinius 3O. p6ly5zati id6szak tapasztalatai

A t6li h6napokban a kozteruleten kialakult krlzishelyzetek megoldeisdnak
legfontosabb eszkoze a megyei hatdskorrel mfikod6 krizisaut6 szolgtilatok,
az dltaluk ny0jtott szolgdlatok biztositdsa r6v6n. Ebben a pdlydzati
id6szakban Debrecenben 6s Nyiregyhdzdn is november 1.-t5l indult a
krizisaut6 szolgdlat aut6ja, Jdsz-Nagykun-Szolnok megy6ben azonban
tovdbbra sem m(kodott krizisaut6 szolgSlat. igy u Jdsz-Nagykun-Szolnok
megy6bSl jelentett eseteket a ment6 6s a rendSrs6g seg[ts6g6vel oldottuk
meg.
A megyesz6khelyeken mfikod6 6jjeli mened6khelyek kib6vltett
f6rcihelyeinek kihaszndltsdga a t6li id6szakban a kovetkezc5 k6pet mutatta:
A legkritikusabb helyzet Debrecenben volt, hiszen itt kihasznSltsdg L3O o/o

fel6 is emelkedett. Szolnokon 100 o/o feletti kihaszndltsdg a k6t
leghidegebb h6napban, janudrban 6s februdrban volt. Nylregyhdzdn a t6li
h6napokban folyamatosan volt szabad f6r5hely az 6jjeli mened6khelyen, A
megy6kre vonatkoz6 statisztikai adatokat a kisvdrosokban (Derecske,
Nylrbdtor, Torokszentmikl6s) talSlhat6 6jjeli nrened6khelyek alacsony
l6tszd madatai torzltottd k negativan.
Az dtmeneti szdl16 kihaszndltsdgainak adatait tekintve Hajdri-Bihar n'regye
Stmeneti szdll6inak kihaszndltsdga folyamatosan 100 %o-on volt, Szabolcs-
Szatmdr-Bereg megye dtmeneti szdll6i is kozel 100 o/o-os kihasznSltsdggal
mfikodtek (2. szdm0 mell6klet) . Az rigyfelek hosszrj id5n keresztul

V.



vd16listdn vannak" Jdsz-Nagykun-szolnok megy6ben Szolnokon az
Stmeneti sz5ll6 kihasznSltsdga meglehet5sen ingadoz6, a teljes
kihasznSltsdgot egyik h6napban sem 6rte el. Ezt nagyban befolydsol.ja az a
t6ny, hogy a szolnoki Kist6rs6g Tobbc6lI TdrsulSs Tandcsa csak a
kist6rs6gben 6l<j ugyfeleket fogadja (2. szamu mell6klet).
A 2OL3- 14-es krizisidSszakban a hivdsok jelent6s r6sze utcdrn 616
hajl6ktalan szem6lyekkel kapcsolatban 6rkezett, illetve olyan hajlektalan
szem6lyekhez kothettik, akik koruk 6s eg6szs6gi dllapotuk'miatt a;z 6jjeli
mened6khelyre nem tudtak kijutni. Ilyen esetdkben a Krizisaut6 Szolgdlat
munkatdrsainak segits6g6vel jutattuk el az ugyfeleket a szdlldst ny0jt6
int6zm6nyekbe.
Tovdbbra sem old6dott meg a rossz eg6szs6gugyi Sllapotti vagy a
korhdzb6l kikerUlt (rlgymond ,,otthondba engedhet5") hajl6ktalan
szem6lyek elhelyez6se. Ennek oka, az ellSt6rendszer beduguliisa. A
r6gi6ban m6g mindig egy eg6szs6gugyi centrum mfikodik Debrecenben,
ahol a t6li idSszakba n az ideiglenes f6r6helyszdmdnak bSvit6se sem
segitett, mert az int6zm6ny igy is folyamatosan 100 o/o feletti
kihasznSltsdggal mfikodott, Nyiregyhdzdn, az 6jjeli mened6khelyen
biztosftott volt egy ,,l6badoz6 szoba", mely mdr a t6li id6szak elej6n
gyorsan megtelt, azonban a krizisid6szakban tovdhbi f616helyekre lett
volna szuks6g, A hajl6ktalanok otthona sem tudta fogadni azon
szem6lyeket, akik erre rdszorultak volna, mivel a maximdlis kihaszrrSltsdg
miatta a jelentkezSk csak hosszfi vdr:6listdra kerulhettek.
Az el5z5 6vekhez hasonl6an visszat6r6 probl6ma, a hajl6ktalannd vdlt
csalddok, valamint az otthonukb6l menekr-il5 szul6(k) 6s gyermek(ek)
elhelyez6se, melynek oka az int6zm6nyek folyamatos telitetts6ge, A
csalSdok dtmeneti otthondval kialakitott j6 kapcsolat fenntaftdsa
6rdek6ben a Krizisaut6 Szolgdlat munkatdrsai seglts6get nyri itottak
szdllltds formdjdban a krlzishelyzetek megolddsdban.
Tapasztalatunk szerint sok telefond16 nem tudja, hogy probl6mdjdval hovd
tud fordulni. Szdmos esetben fordult el6, hogy az ugyfelek nincsenek
tisztdban m69 a helyi onkormdnyzatok hatdskor6be tartoz6 ellStdrsokr6l
sem (seg6lyez6s, csalSdseg[t6i, gyermekj6l6ti szolgdlatok feladata,
szolgSltatdsai). Gyakran k6rtek informdci6t arra vonatkoz6an, hogy
kulonbozS k6rv6nyeiket (szem6lyes iratok p6tldsa, kulonf6le seg6lyez6si
form6k ig6nybev6tele) hovd tudjdk beadni, milyen mell6kletekert kell
ezekhez a k6rv6,nyekhez csatolni.
MeglStdsunk szerint a hajl6ktalanelldt6 int6zm6nyekben dolgozo
szakemberek is szdmos esetben veszik ig6nybe a Diszp6cser SzolgSlat
kiterjedt adatbdzisdnak 6s szociSlis munkdsainak sz:akmai
seglts6gnyfjtdsdt, illetve a kulonbozS esetek kapcsdn felmertilci probrl6mdk
miatt k6rnek miSs megolddsi alternativdkat. AltalSnosan elmondhat6, hogy
munkdnk hat6konysdgdt nagyban seglti, hogy mind a r6gi6s szocidlis,
mind az eg6szs6gugyi int6zm6nyekkel j6 kapcsolatot Spolunk.



A Diszp6cser Szolg5lat kapcsolatrendszere

A 169i6ban mt-jkod5 hajl6ktalanellSt6 int6zm6nyekkel val6 egyuttm(kod6s
mindennapos egyr6szt az int6zm6nyek kihasznSltsSgi adatainak lek6rdez6se
miatt, mdsr6szt az ugyfelek szolgdltatdsokhoz val6 kozvetites6nek koszonhetSen.
Az egyuttmfikod6s az dtmeneti szdll6kkal, rehabilitdci6s int6zm6nyekkel, nappa[i
mr:legedcikkel a hajl6ktalan emberek elhelyez6se 6s a;u eg6szs6gugyi elldtdsuk
sordn felmeru16 akadSlyok elhdritdsa miatt, a napi gyirkorlat r6sze. Az 6jjel -
nappal hivhat6 telefonos szolgdlatnak, a szocidlis 6s gyermek:vedelmi ellStdsok
szlinte minden int6zmeny6vel van kapcsolata. A mentSszolgdlattal, az
eg6szs6gugyi int6zm6nyekkel, 6s a rend5rs6g szerveil'el valir informdciocsere,
mr:gkonnyiti egyr6szt az utcai szocidlis munkdsok, mdsr6szt a fent felsorolt
int6zm6nyek, illetve szervezetek munkdjdt 6s hat6konysdgdt,

SzolgSlatunk igyekezett fenntartani az Sllando jelenletet, rijs5gokban,
televizi6ban, rddi6ban. A lakossdggal 6s a m6diSval val6 Slland6 kontaktu:s
mr:ghatdrozb szerepet tolt be a Diszp6cser Szolgdlat rnrjkodes6ben, hiszen az
dlland6 informdci65ramlSs, a lakossdg tdj6koztatdsa, a figyelem felhivds a
hajl6ktalan emberekkel kapcsolatban a t6li idciszakban 6leteket ment 6s menthet
mL-g,
A Diszp6cser SzolgSlat egyik fontos feladata a non-stop hivhat6 42/504-518-as
telefonszdm 6lland6 koztudatban tartdsa, mind a lakossdg, mind az
el ldt5rend szerhez ta rtoz6 int6zm6nyekn6l.

A Diszp6cser SzolgSlat egyik legnagyobb el5nye, hogy kepes osszekotr5
kapocskdnt mfikodni a szociSlis elldtdsok kulonbozS teriiletei kozott, 6s mintegy
szakmai tudakozokent is funkciondl.

F.sznk-al'fiild i
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A Diszp6cser Szolgdlat eddigi mfikod6se alapjdn elmondhat6, hogy hat6kony
se:gits6get tud nyrjjtani a r6gi6 minden egyes utcai gon doz6 szolgdlatdnak 6s
harjl6ktalanellSt6 int6zm6ny6nek.

Az eddigi mfikod6si tapasztalatok azt mutatjdk, hogy az 6jjel - nappal hivhat6
telefonsz5m (4215O4-618) nem kizarolag a hajl6ktalansdggal s0jtott
6lethelyzetbe kerult emberek sz6m6ra k6pes adekvdt m6don seglts6get nyrijtani,
hetnem mds, kritikus helyzetbe kerult egy6neknek, csaliidoknak 6s csoportoknak
is (hajl6ktalansdggal vesz6lyeztetett csalddok, bdntalmazott anydk, gyermekek,
fiata lok).

Az Eszak-alfiildi Region5lis Diszp6cser Szolg5lat munkarendje 6s
szakemberei

Az'. Eszak-alfoldi Regiondlis Diszp6cser Szolgdlat feladert6t a t6li h6napokban -
november 01. - dprilis 30. kozott - hdrom fSSllds( szociSlis munkds lStta e|,24
6rds ugyeleti rendszerben. Szuks6g eset6n (szabadsdg, betegs6g) megbizdsi
szerzSd6ssel rendel kez5, szocid I is sza kem berek dol gozta k a prog ra m ban.
A nydri iddszakban k6t f5dlldsri szocidlis munkds ldtta el a szakmai munkdt,
MiSjus 01.-t6l okt6ber 31,-ig a h6tv6gi, valamint munkanapon 20.00 6rdt kovetS
h i'udsokat Stirdnyltottu k a Menhely Ala pitvd ny Diszp6cser Szol gd latd hoz.
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2014-ben v6gzett szakmai nnunka f6 teriiletei, irdnyvonalai

A Perif6ria EgyesUlet Alternativ napkcizbeni elldtds szolgdltatdsa 2014-ben pdlydzati 6s cinkormdnyzati
tdmogatdsokb6l biztositotta tev6kenys6geit. Nyiregyh6za Megyei Jogri VSros Onkorminyzata
elldtdsi szerz6d6s keret6ben tdmogatja a program mfikod6s6t.

N6gy nagyobb piilydzatot bonyolitottunk 2014. 6vben:

- A KAB-ME-t3-B-t37t4 szdmrl pdlydzat keret6n beli.il a ,,SZER-telentil" cimfi projekt a fiatalkori
deviancidk es szerhaszndlat veszelyeinek csokkentds6t 6s egy a ,,drogfogyaszt6 6letm6d"
alternativdja k6nt megjelen6 tevekenys6g megszervez6st t(zte ki cdilul.

- A,,Csalidi Kiir" elnevezdsfi (TAMoP 5.5.1.8-1112-2}t1-Oo81) prrcjektben a Human-Net Alapitvdny
egyi,ittmfikiid6 partnerek6nt vettUnk reszt. Foglalkozdsainkon a r:salddi dlettel, gyermeknevel6ssel,
fiatalkorriak probl6mdival osszeftigg6 k6rd6sekben nyrljtottunk segits6get egy6ni 6s csoportos
formdban.

- ,A Huszdrtelep teriileti 6s t6rsadalmi reintegrdci6ja" clm(i (Enoe-5.1.1/B-09-2f-2oL2-oOO2l
pnojektben, melyet Nyiregyhdza MJV OnkormAnyzztta nyert, konzorciumi partnerk6nt vetttink r6szt,
egy ,,Tematikus pnevenci6s programot" val6sit,va meg. A program szocidlis k6szs6gfejlesztS
foglalkozdsokat, egeszs69i.lgyi prevenci6s foglalkozdsokat, kisnrama klubot, ping-pong klubot,
kreativmfi helyt foglalt magdba.

- A KAB-ME-t4-B-16921szdmrl ,,Vdlaszdton" cimti grdlydzatunk foly,tatdsa, tovdbb gondoldsa az el6z6,

,,Sze r-tele n U l" p6ly 6zati a nyagu n kna k.

2011. okt6ber 11.-6n a Szabolcs-Szatmdr-Bereg Megyei Kormdnyhivatal, Szocidlis 6s Gydmhivatal
Gyi{mUgyi 6s Gyermekv6delmi Osztdlya 2637-L5/2D1L.SZGY iktat6szdmmal, hatdrozatlan id6re sz6l6
Mfikiid6si enged6lyt adott ki a Gyermekek napkiizbeni ell6tisa tev6kenys6g folytatdsdhoz. A
szolgdltat6 tev6keny6g formdja: a Gyvt.41.$-nak (4) bekezd6se alapjdn ny(jtott elliitdsok. A

szolgdltatdsnydjtds helye: Nyiregyhdza , Huszir t6r 5. valamint Nyirelgyhdza, Koll6gium utca 54.

2014. 6vben az Alternativ napktizbeni ell5tds szakmai munka ter[iletei: iskolai szocidlis munka,
if1 0sd gi k6zciss6gfej leszt6s, cso po rtos 6s kcizossegi szocid I is m u n ka, preven ci6.

Kiiziiss6gi programjaink keret6ben az Orcik6sfcildi Kdzciss6gi Hdzbarn olyan vdltozatos foglalkozdsokat
szervezttink, melyek a legkisebbekt6l eg6szen a feln6tt, s6t nyulgdijas korosztdly 6rdekl6d6s6re is

szdmot tartottak. A tanitdsi 6s nydri id6szakban egyardnt hasznos, 6s tartalmas szabadid6 eltolt6si
a lte rnativd kat kind ltu n k gye rmekek, fiata lo k szdmAr a.

Az iskolai szocidlis munka keret6ben kompetenciafejleszt6, eg6szsdgtigyi 6s kdbit6szer prevenci6s

foglalkoz6sokat, szinjdtsz6 kort, hangterdpids csoportot, meseterdpids csoportot, dinamikus
szenzoros integrdci6s valamint jdtsz6hitzi csoportfoglalkozdsokat szervezttink a Sz6l6skerti AltalSnos
6s Angol K6ttannyelvff lskoldban. K6zos munkdnk p6lda6rt6kfi az oktat6si int6zm6ny 6s a civil
sze rvezet egyi.ittm ( kod 6senek so kr6tfi le het6s6ge ire.

A Huszdr telepen egy p6ly6zati projekt keret6berr folytattuk az el6z6 6vben megkezdett munkdt
(egdszsegiigyi prevenci6, ping-pong klub, k6szs6gfejleszt6 csoportok, kreativ m(hely), mellyel a

telepen 616 gyerekek, fiatalok tartalmas szabadidd eltolt6s61. segitettUk el6, kiegdsziilve az

arryukdknak szervezett klubfoglalkozdssal, ahol a vdrand6ssdggal, gyermeknevel6ssel kapcsolatos
k6rd6seiket, gondolataikat, probl6mdikat oszthattdk meg egymdssal, illetve tandcsot k6rhettek a

pnogramban onk6ntesen tev6kenyked5 v6d6n6t5l. Ezen tev6kenys;6gi kort eg6szitette ki, a mdr 6vek
6ta nagy n6pszerfis6gnek cirvend6 jdtsz6hdzunk, ahol az eg6szen kicsi gyermekekt6l a felncittekig,
rrr inden ki megta ld lja a szimAra leginkd bb megfeleld elfogla ltsdgot.



Ef encs Ldszl6 Szakiskola 6s Altalinos lskola - Az int6zm6nyben pszichoterdpids
ct;oportfoglalkozdsokat, valamint prevenci6s (kdbit6szerek, szexualitds) el6adiisokat tartunk, heti
rendszeress6ggel. Emellett rdszt veszUnk az iskola dltal szervezett jeles napokon (Eg6szs6g nap, AIDS
viliignapja, Kardcsonyi forgatag, Bencs nap).

A program az 6v sordn terepiint6zm6nyk6nt is mfikrodott. A Debreceni Egyetem Eg6szs6gi.igyi Kardnak
Alapszakos szocidlis munkds, valamint a Fels6fokrl Szakk6pz6s hallgat6inak biztositott gyakorlati
le het6s6get.

Az alternativ napkiizbeni elldtiis c6lja, c6lcsoportja

A program c6lja: hiitriinyos helyzet(, tanuldsi, rnagatartdsi, kapcsolatteremt6si 6s beilleszked6si
pnobl6miikkal ktizdS gyerekek, fiatalok el6r6se, probl6miiik azonositdsa, valamint szdmukra c6lzott
segits6gnyrijtds. Ezen beliil :

' A foglalkozdsok folyamatos mfikodtet6s6vel, rij szolgdltatdsok bevezet6s6vel a gyerekek, fiatalok
min6l sz6lesebb korben trirt6n6 el6r6se 6s bevon6sa a prograrnba.

' Az iskoldban beilleszkedesi neh6zs6gekkel kiizd6 gyerekek, fiatalok integrdci6jdnak el6segit6se,
a benni.ik rej16 k6pess6gek el6hiviisa, 0j n6z6pontok, viselked6s;m6dok megismertet6se"

. Tematikus csoportfoglalkozdsok szervez6s6vel a dcint6shozatal, a probl6mamegoldds, a

kommunikdci6s k6szs6gek, az on6rt6kelds, a stressz-kezel6s, 6rdek6rv6nyesit6s k6szs6geinek
fejleszt6se.

. Egdszsdges 6letm6dra irdnyul6 szokdsok kialakitdsa 6s er6sit6se, valamint eg6szs6gUgyi
prevenci6s fogla lkozdsok biztositdsa, v6d5n6 bevondsdva l.

. Kcizdss6gi, sport 6s szabadidcis foglalkozdsok szervez6se a hasznos szabadid6 eltoltdsi szokdsok
kialakitdsa, erSsit6se 6rdek6ben.

r A roma gyerekek, fiatalok integrdci6jdnak el(5segit6se, a gyermekek szocializdci6s es6lyeinek
javitdsa.

. A gyermekv6delmi jelz6rendszer tagjak6nt a gyermekek veszrSlyeztetetts6g6n'ek megelSz6se 6s

megszi.jntetdse 6rdek6ben egyiittmfikodds a gyermekj6l6ti, oktatdsi 6s eg6szs6gi.igyi
int6zm6nyekkel es szakemberekkel.

A program c6lcsoportja

. Ovo.dds kord gyerekek

. Altaldnos iskolai korosztdly

. Szakiskolds, koz6piskoldsfiatalok

. Szii16k, nagysztil6k

2014. 6vben az aldbbi probl6mdkkal taldlkoztunk a c6lcsoport vonatkozdsdban:

. tanuldsi probl6miik

. vesz6lyeztetett helyzet, hdtrdnyos szocidlis helyzet;

' magatartdsi-, beilleszked6si-6s, kapcsolatteremt6si, kapcsolatkezel6si neh6zs6gek;

' cinfegyelem, cinkontroll, onszabdlyozds, vdrakozdsitolerancia neh6zs6gei;
. neh6zkes szabdly 6s normatartds; egyiittmfikodesi 6s indulatkezel6si probl6miik;

' lelki 6s 6rzelmi probldmiik; kamaszkori neh6zs6gek; 6letkori -, fejl6d6si - 6s aktudlis krizisek;
. csalddi 6s szijl6i kapcsolati zavarok;
. cigdny szdrmazdssal szemben megjelen6 e16it6letek;
. korai gyermekvdllaldsb6l ad6d6 probl6m;ik,
. a fi.igg6s6get okoz6 szerek miatti kimaradds.



6riikiisfiild - Kiiziiss6gi H6z

Ortiktisfiildiin szocf,Slis munkdt 6s ifjrisiigi ktiziiss6gfejleszt6st vdgztink, melynek keretdben a

kovetkezez6 szolgdltatdsokat, foglalkozdsokat biztositottuk:

. Utcai szociilis munka keret6ben lak6telepi felderit6st folytatunk.

. A Fejleszt6 iStsz6hdzi programok magukba foglaljiik a kulturdlis, szabadid6s, k6zmfives 6s
sportfoglalkozdsok megszervez6set 6s leborryolitdsdt.

. Nydri sziinidei programok a gyerekek, fiatalok szabadidej6nek tartalmas eltcilt6s6t hivatottak
el6segiteni.

. Egy6ni tanicsadis a csalSdi 6lettel, gyermeknevel6ssel iisszefiigg6 k6rd6sekben (v6d6n5,
pszichol6gus, szoci6lis munkds) a mindennapi 6letvezet6sben, dcjnt6si helyzetben aktudlisan
jelentkez6 neh6zs6gekben, elakaddsokban segitett megolddst taldlni a szijlSk, nagyszi.il6k
szAm1ra.

. A sztil6i feladatokra felk6szit6, gyermeknevel6st segit6 csoportos foglalkozisok segits6get
ny0jtottak a szU16k szdmdra a szUl6i feladatokkal kapcsolatos k6rd6sekben, valamint a

gyermeknevel6ssel osszefUgg6 neh6z helyzetek feldolgozdsd ba n.

. Eg6szs6giigyiprevenci6

A programhelyszinen egy olyan kcizoss6gi teret mfikodtettlink, amely hasznos 6s tartalmas szabadid6
eltolt6si alternativdkat biztositott a lak6telepen d16 gyerekeknek, fiataloknak, az ut6bbi 6vekben
kieg6sziilve a sziil6kkel, nagyszUl6kkel is. A vdltozatos szabadid6 eltcjlt6si formdk biztosltdsa tehdt
kivdl6 lehet6s6get teremt a kdrny6ken 616 gyerekekkel, fiatalokkal, szi..il6kkel trirt6n6
kapcsolatfelv6telre, esetleges probl6mdik azonosit6sdra, a velUk tort6n6 esetmunkdra.

Jitsz6hdz \

C6lcsoport: la k6te le pi gyere ke k, fiata lo k, fe I n6ttek

Afoglalkozdsok ideje: kedd-csiltcirtdk 16.30-t6l 18.00-ig, ny6ron kedd-csi.itortok 13.00-t6l 15.00-ig

A jdtsz6hdzi foglalkozdsok a 2014-es 6vben is; a Human-Net Alapitv6ny dltal m(kodtetett
Kozciss6gi Hdzban val6sultak meg heti rendszeress6ggel. Tanitdsi idSszakban kedden 6s

cstjtortokcin 16:30-18:00-ig vdrtuk a gyerekeket, a nydri szrinetben azonban ugyanezen a

napokon, a kora d6lut6ni 6rdkban biztositottunk lehet6s6get a felh6tlen sz6rakozdsra 6s a

jdtszva tanul6sra.

Az ingyenes szolgdltatdsra sz6r6lapokkal 6s plakdtokkal hivtuk fel a kcirny6k figyelm6t, ezen

t0lmenden a 8-L0 f6s, rendszeresen j616 aktiv kiscsoport sz6jrol szdjra terjesztette a

foglalkozds hir6t. A tanitdsmentes id6szakban ennek koszonhet6en a l6tszdm t5-2O
esetenk6nt 25 fSre emelkedett. Az 6v soriin 88 gyerekkel vettrik fel 6s tartottuk a

kapcsolatot. A nydri 6s 6szi id6szakban szivesenr vettek r6szt a foglalkozdson anyukdk, apukdk
6s nagymamdk, igy a jitszohdz csalddi koh6zi6t er6sit6 funkci6t is betoltdtt.

A gyerekek 6letkordt tekintve a legfiatalabb ldtogat6nk 3 6ves volt, aki az 6desanyjdval
6rkezett, a legid6sebb tagunk pedig 15 6ves, aki els6sorban besz6lgetni szeretett, illetve
tandcsot k6rni az el6tte dl16 6lethelyzetekre vonatkoz6an. A kamaszokkal 6rintettrink a

pdrkapcsolat, a dohdnyzAs, alkohol- 6s drogfogyasztds, a tovdbbtanulds t6mdjdt, illetve
gyakran osztottdk meg veltink a csalddi-, iskolai problemdikat.



A foglalkozdsokra szivesen l6togatott el egy 6ntelmileg akaddlyozott testv6rpdr, akik ugyan
feln6tt korriak mdr, de 6vek 6ta az aktiv tagok tdbordt er6sitik.

A iittszohAzak alkalmdval fejleszt6, logikai, rigyess6gi tdrsasjdt6kokkal jdtszottak a gyerekek,
illetve lehet6s6g nyilott k6zm[ives foglalkozdsokra, melynek keret6n belril a gyerekek a
gycingyffiz6st, a matrica- 6s a gipszfest6st kedvelt6k, ezen kivtil fj technikdkkal,
ferlhaszndlhat6 anyagokkal is megismerkedtek. A jeles napokra tudatosan k6szrilttink, a

foglalkozdsok sordn megbesz6lttik, hogy egy-egy alkalommal mit tinneplrink.
A jdtsz6hiizi foglalkozdsok a szabadidS hasznos eltolt6s6n kivi.il fejlesztik a gyerekek
fi'nrrommotorikdjdt, logikdjdt, gondolkoddsdt, a kommunikdci6t, a tdrsakkal va16 koopericiot,
segiti a r6sztvev6ket a fesztilts6gek cscikkent6s6ben, a gy6zelem 6s a vesztes6g
n'reg6l6s6ben.

Mikulds rinneps6get tartottunk, ahol a jelen l4v6k el6re elk6szitett csomagokat vettek 6t a

Trilap6t6l,'illetve elldtogattunk a belv6ro:;i Adventi Forgatagra, ahol a gyerekek
felakasztottdk rajzaikat 6s j6kiv6nsdgaikat a vdros feny6f1j6ra 6s az est folyamdn vend6geink
voltak 1-1 ktirt6skaldcsra.

Foglalkozdsainkat ebben az 6vben is lelkesen segitett6k az cink6nteseink, akik elsdsorban a

Debreceni Egyetem Eg6szs6grigyi Kardnak 6s a Nyiregyhdzi FSiskoldnak a hallgat6i 6s nagy
circimr,inkre szolgdlt, hogy egy nagymamiit is i kcireinkben kciszonthettiJnk, aki

6lettapasztalatdval 6s dldozatos munkdjdvaljdrult hozzA a programunk n6pszerfis6g6hez.

A sziil6i feladatokra felk6szit6, gyermeknevel6st segit6 csoportfoglalkozds

C6lcsoport: a lak6telepen 616 szril6k

A foglalkozdsok ideje: kethetente csUtcirtok L0.15-t6l 11.15-ig

A foglalkozds c6lja, hogy tdmogatdst nyrijtson leend6 vagy'mdr gyakorf6 szi.ll6k szdm1ra a felel6s
gyermekvdllaldssa|, gyermeknevel6ssel kapcsolatban. Az el6z6 6vben megkezdett tematika alapjdn
mfikcidott tovdbb a szUl6csoport, 2 hetente kiscs;oportos formdban, v6d6n6 6s szocidlis munkds
irinyitdsdval. Voltak dlland6 tagok 6s olyanok is, akik csak l--2 alkalommal jelentek meg ndlunk.
Jellemz6en anyukdk, n6ha nagymamdk vettek r6szt a foglalkozdsokon.

Ttibbek kcizott besz6lgetti.ink a v6d6oltdsok16l, kdzdss6gi fert6z6sek16l, iskola6retts6g16l 6s a

beiratds16l is.

A besz6lget6sek kapcsdn kialakult egyfajta folyamatos kommunikdci6, mindenki hozta a sajdt
6lm6nyeit, tapasztalatait is. Sok k6rd6s hangzott el, ami rugalmassd tette a csoport menet6t.

Cdlunk els6sorban olyan (j ismeretek dtaddsa volt, amelyeket a k6s6bbiekben, a mindennapi
gyakorlatban - a val6 6letben- is sikeresen tudnak alkalmazni.



Egyt{ni tanicsadds a csalddi 6lettel, gyermeknevel6ssel tisszefiigg6 k6rd6sekben

Pszichol69us

C6fcsoport: a lak6telepen 616 feln6tt korrl lakossdE

A tan6csadds ideje: keddenk6nt L0.00-t6l 11.30-ig

A szolgdltatds a Human-Net Alapitvdny ,,Csaldcli Kcir" nevff projektj6n beliil val6sult meg az

Orrjkcisfoldi Kozoss6gi Hdzban. A pdlydzati program mdr a 2013-as 6vben kezdet6t vette, a

pnojekt z{rAsAra 2014 dprilis 30.-dn kertilt sor.

A pszichol6giai tandcsad6s elsddleges c6lcsopclrtja az az OriJkcisfcildi lak6telepen 615 feln6tt
korosztdly volt, aki jelenlegi 6lethelyzet6t egyedril nem k6pes megoldani, lelki
segits6gnyrijtdst, tandcsaddst, meger6sit6st ig6nyel. A t6rit6smentes szolgdltatdst a 2014-es
6v sordn 10 fd vette ig6nybe. Esetdtaddsra abban az esetben kerUlt sor, amikor a probl6ma
rnegolddsdban nem a pszichol6gus szakember volt a kompetens. Tobb izben kerr.ilt sor az

tigyf6l addiktol6gushoz, gyermekpszichol6gushoz vagy szocidlis munkSshoz tort6nS
tovdbbitdsdra.

Egy probl6ma megolddsa tobb taldlkozdst ig6nyelt, igy a kliensek heti rendszeress6ggel, sok
esetben tcibb h6napon kereszttil is visszajdrtak konzultdci6ra. A kliensek - akik kozcitt volt
orcrkbe fogadni szdnd6koz6 nagykori, leend6 kismama, gyermeket nevel6 szil6, nagyszri16-

szdmos ktilonbciz6 prob16mdval kerestek fel, tcibbszcir mdr krizis helyzetben.

Az egy6ni esetkezel6sen kivUl az alkalmazott rn6dszerek kciz6 tartozott a segit6 besz6lget6s,
a krizis intervenci6 6s a relaxdci6.

A taldlkozdsok f6 c6lja a kliens meger5sit6se, bdtoritdsa 6s felk6szit6se 6lete hdtral6v6
6letszakaszaira, amelyben az esetlegesen jelentkez6 probl6mdkat k6pes egyedtil megoldani,
lektizdeni, a tanult probl6mamegold6 technikdkat alkalmazni.



Egydni tandcsadds a csalddi 6lettel, gyermeknevel6ssel iisszefiigg6 k6rd6sekben

V6drin6

C6lcsoport: szti 15k, n agyszri lcik

A tandcsadds ideje: csritortcikonk6nt 09.00-t6l 10.00-ig

Azel6z6 6v folytatdsak6nt 2014.04.30-ig tartottak az egy6ni tandcsaddsok. Ezek c6lja tovdbbra is az

volt, hogy min6l komplexebb segits6gnyrljtdst biztositsunk a szi.il6knek, vdlaszokat adjunk a felmeriild
ktlrd6seikre 6s segits6get nyrijtsunk az esetlegesen elkovetett hibilk kiki.iszobol6s6ben.

Jerllemz6en fiatal 6desanydk 6s kismamdk kerest6k fel a szakembert, cisszesen 32 gondozott jelent
mreg ezeken a besz6lget6seken.

A segits6gnytijtds els6sorban a v6rand6ssdggal kapcsolatos vizsgdlatokra, szedhetS gy6gyszerekre,
sz:ocidlis juttatdsokra vonatkozott, de tervezett streilizdci6, myoma, ldgy6ks6rv, anaemia, gorcscik,

k<izti v6rz6s, fogamzds gdtl6 m6dszerek is sz6ba kerrlltek.

lVlinden esetben egy6ni besz6lget6s zajlott. Ebbenr a formdban nyitottabbak voltak a gondozottak,
jobban elmert6k mondani a problemdikat.

A n6k szem6ben a vdrand6ssdggal, menstrudci6val, fogamzds gdtldssal kapcsolatos k6rd6sek
vtllem6nyi.ink szerint m6g mindig szinte tabu t6mdnak szdmitanak.

Erdekes, hogy sok a t6ves informdci6 6s az ebbSl ad6d6 f6lelmek.

Jir volt 6rz6kelni, hogy ezeket meg tudtuk besz6lni, nyitottak voltak a probl6ma feldolgozds sordn 6s

egyilttmfikddtek a megolddsi lehetds6gek vdzoldsallor is.



Egy6nitan6csadds a csalddi 6lettel, gyermeknevel6ssel iisszefiigg6 k6rd6sekben

SzociSlis munkds

Cr!lcsoport: feln6tt kord la kossdg

A tanicsadds ideje: cstltorttikonk6nt 09.00-t6l 10.00-ig

A szocidlis munkds dltal nyilltott tandcsaddsra, segit6 besz6lget6sre a Human Net Alapitvdny,,Csalddi
Kdr" elnevez6sfi projekt (TAMoP 5.5.1,.8-Itl2-20:11-0081) keretdben nyilt lehetcis6g hetente egy
alkalommal, csi.itcjrtok d6lel6ttonkent, Ezen lehet6s6ggel a rendelkez6sre iil16 id6szakban 1-3 f6 6lt,
kciziili.lk 3 fci tobbszor is felkereste az iroddt.

A felmeriil6 probl6mdk tovdbbra is sz6les skdliin mozogtak: elmaradds a koziizemi szdmliik
fiiretds6vel , magdn6leti probl6mdk, id6s hozzdtartoz6 gondozdsdnak terhe, munkahely keres6ssel
kzrpcsolatos teend6k, szUl6t; utdni i.igyint6z6s, stb, Erdeklcjdtek adomdnyokkal kapcsolatban is,6s
on6letrajzok elk6szit6s6ben is segits6gre szorultak a kliensek .

Tribb esetben szliks6gess6 vdlt az i.lgyfelek dtirdnyit:isa mds int6zm6nyekhez, szervezetekhez. Erre
kelriilt sor ad6ssdgkezel6ss,el kapcsolatos probl6mdk eset6n, valamint az iskoldkkal, gyermekek
fejl6d6s6vel kapcsolatban 6szlelt hidnyoss6gok tehintet6ben 6pprigy, mint az idSs beteg csalddtag
dpoIdsdval, gondozdsdvaI risszefi.igg6en is.

Folyamatos jelenl6ti.ink az tfrokcisfcildi Kdzciss6gi Hdzban lehet6v6 teszi, hogy az itt 616 emberek,
illetve azon rigyfeleink, akik mdr konkr6t segitseget k6rtek 6s kaptak t6li.ink, a tovdbbiakban is

megtald ljana k m inket gondjaikkal, vagy eppen ordmeikkel.

Eg6szs6gi,igyi preve nci6

Crllcsoport: 14-18 6ves fiatalok

A foglalkozdsok ideje: kedd 15.00-t6l 1.6.00-ig

A:t el6addsok f6 c6ljai kcizott szerepelt a ki.ilcjnf6le filgg6segeket okoz6 drtalmak b.emutatdsa, a

megel6z6s lehets6ges formdinak ismertet6se, a szermentes, eg6szs6gtudatos 6letforrnra

nt!pszerfisit6se, valamint a mdr kialakult kdrosilt6 tdnyez6kre adhat6 lehets6ges alternativdk
felt6rk6pez6se, Miisik fcj terUlet a szexudlis riton terjedd fert6z6 megbetegedesek 6s megel6z6si
lehet6s6gei, valamint a fogamzdsgdtl6s voltak. A prevenci6s foglalkozdsokat szocidlis munkds 6s a

progra m ba n on kentesk6nt rdsztvev6 v6d6n5 va l6sltottd k meg.

A csoport (12-15 f6) osszetdtel6re jellemzdvolt, hogy id6sebb fiatalok jottek el, 16-18- 6vesek, akik
mindegyike rendszeresen dohdnyzik, sokan fogyasztanak alkoholt. Az els6 szexudlis 6lm6nyen mdr
mindenki dtesett, dtlagosan 15 6ves korban. A nrindk6t tdmdval kapcsolatban jellemz6, hogy az

ismereteik nagyon hidnyosiak, a bardti korb6l szerzett t6ves informdci6kat adj6k egymiis kozdtt
tovdbb.

A foglalkozdsokon a mdr j6l bevdlt, krivethet6 6s kcinnyen felidezhet6 munkatervet alkalmaztuk. Az

elcjadds sorozaton beli.il sz6 esett tcjbbek kozott a legdlis, illegdlis drogok vesz6lyei16l, az

eg6szs6gtudatos magatartds kialakitdsd16l, az internethaszndlat (kifejezetten a kozoss6gi oldalak)
kockdzati t6nyez6i16l.

A szexudlis felvildgositdson beltil besz6lgetti.lnk a l,rrllcinf6le fogamz6sgdtl6 eszkozokr6l, azok helyes

haszndlatd16l. 5z6ba keriilt term6szetesen az is, hogy mi a teend6 nem kivdnt terhess6g esetdn,

milyen l6pdsek el6zik meg egy esetleges abortusz ,elvegz6s6t. A r6szvev6 fiatalok kozott sajnos rnrdr

vcllt olyan, aki dtesett ezen a beavatkozdson, nent is egyszer. A szexualitds t6makrjr6hez szorosan



kapcsol6dik a fert6z6 megbeteged6sek, illetve megel6z6silk ismerete. Kit6rtiink arra is, hogy hovd
fordulhatnak, ha valamilyen tiinetet v6lnek felfedezni magukon, ds elmopidtuk ]azt is, hogy mi tort6nik
egy ilyen vizsgdlaton.

Kisfilmek, k6pek, tot6, jiit6kos animdci6 segitsdg
mregofddsiiba, hogy 6rezz{k, nem elleniik, hanem
sz:eml6leti.ik. Segits6get nydjtottunk abban is, ho
meg a szenveddlybetegs6gek kdros hatdsait. A sz

eg6szs6gtudatos 6letm6d kialakitiisa mellett font
ismeretek dtaddsdt is.



Huszdr - telep

lH usz6r-Vdr Szocioku ltu ri I is Szol96ltat6 Kiizpont

A Perif6ria Egyestilet roma gyerekekre irdnyu16 fejleszt6 6s integrdci6s programja a csoport 6s
kdzbss6g6p(t6sre, a k6pess6gek 6s k6szsegek fejlesztds6re, a tdrsas viselked6s tobbs6gi normdinak
elsajdtitdsdra, a konfliktuskezel6si technikdk tanuldsdra, valamint kapcsolatteremt6si 6s
beilleszked6si problemdk kezel6s6re f6kuszdl.

A c6fcsoport: a Huszdr lak6telepen 616, tobbs6g6ben roma szArmazlsi gyerekek, fiatalok, szUleik.

Munkdnk sordn leggyakrabban elSfordul6 probl6m6k: hdtrdnyos szocidlis helyzet miatti neh6zs6gek,
lemaraddsok; szocializdci6s probl6mdk; tanuldsi probl6mdk; magatartdsi, viselked6si, beilleszked6si,
ka pcsolatteremt6si, kapcsolatkezel6si neh6zs6gek.

Jdtsz6hiz

A foglalkoz6sok ideje: szombat 10.00-t6l 1-2.00-ig, nydron h6tf6-szerda 13.00-t6l 15.00-ig

A j6tsz6hdzi foglalkozdsok heti rendszeress6ggel, szombati napokon 10 6rdt6l val6sulnak
meg a Huszdrvdr Szociokulturdlis Kcizpontban, az egyesUlet iroddjdban. Nydri id6szakban heti
k6t alkalommal, a kora d6lutdni 6rdkban kerrilt sor a jftszohlzi foglalkozdsokra. A
fcrglalkoz6sokat minden esetben egy f6 szoci6lis munkds koordin6lta, kieg6sztilve
onk6ntesekkel.
Az alkalmakra a telepen 615 csalddokb6l 6rkeztek a gyerekek. A jiitsz6h6zi foglalkozdsokon
rdiszt vev6k l6tszdma 30 6s 50 fci kcizott mozgott.
A kozos jdt6kba idSnk6nt szi.l16k is bekapcsol6dtak.
A gyerekek korosztdlydt tekintve az 6vodds 6s iskoldskor0ak voltak tcibbs6gben, azonban
megfordult foglalkozdsainkon az 6desanyjdval 6rkez6 csecsem6 6s a kamaszkoru fiatal is.

Foglalkozdsainkon a n6pszer( tdrsasjdt6kok mellett fejleszt5- 6s k6szs6gfejleszt6 eszkcizoket
is kipr6bdlhattak a gyerekek. Az eszkcizok beszerz6s6n6l tcirekedti.ink arra, hogy a jdt6kok
min6l tobb tertilet stimul6lSsdra alkalmasak legyenek, kiv6ltk6pp a nagymozgdsok 6s a

finommotorika tok6letesit6s6re, a logikus gondolkoddsm6d kialakitdsdra 6s mem6ria
fejleszt6s6re irdnyuljon, illetve segitse el5 a kommunikdci6 fejl6d6s6t, a sz6kincs b6vril6s6t,
Fontos, hogy ebben az 6letkorban a jdt6k dltal a gyerekek megtapasztaljdk a gy5zelem
6lm6ny6t 6s megtanuljdk feldolgozni a vesztes6get, iey k6sSbbi 6lethelyzetekben
k<innyebben birk6znak meg a hason16 szitudci6l<kal.
Az iskolds korri gyerekek mdr szivesen jdtszanak sz6kirak6st, mem6riafejleszt6 6s i.igyessdgi
jdt6kokat, ezzel szemben a kisgyerekek fdk6nt a motorikus jdt6kok segits6g6vel foglaljdk el

rnagukat, a jdtsz6sz6nyegen aut6znak, babdznak, vagy 6pit6kockdznak. A kisebbek
fantdziafejleszt6s6re mese sarkot rendeztink be, ahol tanit6 jellegti mes6ket hallhatnak.

lVlegfigyelhetd volt, hogy azok a gyerekek, akik rendszeresen r6szt vettek a jitszohlzakon,
javult a magatartdsuk, a feln6ttek fel6 tisztelettud6bakkd vdltak, fejlSdritt a

kommunikdci6juk, megtapasztaltdk a kozos jiit6k 6lm6ny6t, ttirelmetlens6grikben is poziltiv

viiltozds tapasztalhat6.



Kreativ Mfihely

A foglalkozdsok ideje: szombat 10.00-t6l 12.00-ig, nydron h6tf6-kedd 13.00-t6l 15,00-ig

A Kreativ Mfihely c6lja a kreativitds, k6ztigyess6g fejleszt6se. Foglalkoz6sainkra minden
szombat d6lelStt a Huszdrvdr Szociokulturdlis Kcizpont 6prilet6ben l6v5 Kozoss6gi Teremben
keriJlt sor, egy f6 szocidlis munkds 6s onk6ntes segit6k r6szv6tel6vel. A ny6ri sztinetben
h6tkoznapokon vdrtuk az 6rdekl5d6ket, h6tf5 6s szerda d6lutiin.
A foglalkozdsok r6sztvev6i a Huszdrtelepen 616, tcibbs6g6ben iskoldskorri gyerekek, de itt is

megjelentek a kisebb testv6rek csakrigy, mint a fiatal feln6ttek. A l6tszdm vAltoz6, 25-50 f6
kcizcitt m,ozog. Nydron, amikor a rokonokndl vend6gesked6 gyerekek is elldtogattak a

foglalkozdsokra, a l6tsz6m el6rte a 60 f6t.
Az 6voddsok dltaldban szinez6ssel toltik a rendelkez6stikre dl16 id6t, mig id6sebb tdrsaik mdr
olyan technikdkkal ismerkednek meg, mint a decoupage, vagy az r.ivegfest6s, mely nagy
n6pszer(s6gnek orvend. Emellett lehet5s6g nyilik gyongyftz{sre, dekorgumi figurdk-, ajt6-
6s a blakd iszek k6szit6s6re, gipszfigurii k-k6pek fest6s6re is.

Probl6mak6nt tapasztalhat6, hogy a gyerekek kev6s tijrelemmel rendelkeznek, egy-egy
munkdba nagy lelkesed6ssel fognak bele, majd rcivid id6 eltelt6vel 6s n6mi tigyetlenked6s
utdn feladjdk a feladatot. Ebben az esetben a szakember biztatdsa 6s segits6gnyrijt6sa sokat
lendit a gyermekek kedv6n 6s hozz66lldsdn. Az oll6val tort6nd vdgds 6s vonalkcivet6s
gyakorldsdra nagy hangsrllyt helyeztink, ugyanis a gyerekek tobbs6ge alulteljesit ezekben a

fela d atokban.
A foglalkozdsok v6g6n elSfordul, hogy a gyerekek eltulajdonftjdk egymdst6l a szebb k6sz

darabokat. llyenkor a szakember neh6z helyzetben van, ugyanis csak a nyilvdnval6,
szembetfn6 esetekre tud reagdlni.
A m(hely munk6k sordn fejl6d6s lSthat6 a gyermekek munkdjdnak min5s6g6n, illetve a

segits6gk6r6sek sz6mdn, de az egymdssal va16 egytittmfikcid6s ter6n is. A foglalkozdsokra
rendszeresen jii16k k6zrigyess6ge javul6 tendencidt mutat, azonban sztiks69 van a

folyamatos gyakorldsra. Ezek a pozitfv irdnyri vdltozisok nagyban hozzljirulnak a sikeres
iskol a i m u n ka 6 | m 6 ny6n e k m egta pas ztal6s6hoz "

Ping-pong klub

Cdlcsoport: a telepen 616 gyerekek, fiatalok

A foglalkoz6sok ideje: szerda 16.30-t6l 18.00-ig, nydron 13.00-t6l 14.3O-ig

A foglalkozdsokra szerda d6lutdnonk6nt kertilt sor a tornateremben, igazodva a r6sztvev6k
szabadidej6hez. K6t f6 szocidlis munkds vezet6s6vel zajlottak a foglalkozdsok, id6nkent kiegdszUlve

onk6ntesekkel, illetve fdiskola i ha I lgat6kkal.

A fiatalok kor6ben hamar nagy n6pszerfis6gre tett szert a foglalkozds, a l6tszdm (20-25 f6) is er6teljes
noveked6snek indult. Egyre tcibb L0 6ven aluligyerek jelent meg, akikviszont nehezen vdrtdk ki, hogy
6k is sorra ker.iiljenek. (gy azt taldltuk ki, hogy a tornaterem adta lehet6s6get kihaszndlva fejlesztjUk a

testi erejtiket, kitartdsukat. Az 6ppen jdt6kra vd16 gyerekek hasizomgyakorlatokat v6geztek, illetve
kUkjnf6le er6sit5 gya korlatokat a borddsfa lon.

A i6t6kban egyre tigyesebb6 vdltak a fiatalok, kialakult egy kis csapat, akik tenyleg komolyan veszik

ezt a sportot, 6s igyekeztek minden alkalommal megjelenni, aktivan r6szt venni a jdtdkban. A

fegyelem ter6n hulldmzds figyelhet6 meg, voltak id6szakok, amikor nagyon hamar felszlnre tcirtek az

indulatok, mdskor viszont nyugodt l6gkcirben zajlottak a foglalkozdsok. Minden esetben ig6nyt
tartottak arra, hogy egy feln6tt is szdlljon be a jdt6kba, akivel ossze tudjdk m6rni a ,,tehets6gliket".



A 2014-es 6vben lehet6s6g ad6dott arra, hogy beszerezzrink egy mdsik ping-pong asztalt is, ezzel
tovdbbi le hetcis6get biztositva a mozogn i, sportolni vdgy6 fiata lokna k.

Kismama klub

Crllcsoport: a telepen 615 vdrand6s, vagy mdr gyermeket nevelcj n6k

A foglalkoz6sok ideje: szerda 9.30-t6l 1-1.00-ig

A foglalkozdsok szocidlis munkds 6s a programban onk6ntesen tev6kenyked6 v6d6n6 vezetds6vel
zarjlottak. A r6sztvev6k hetente egyszer 6;y(ltek ossze, mdsf6l 6rds id6tartamra. A csoportot dtlagosan
5 anyuka alkotta, akik k6t vagy tcibb gyermeket nevelnek. Osszesen 23f6vel keri.ilti.ink kapcsolatba.

Els(jsorban olyah t6mdkat igyekezttlnk kortil jdrni, melyek 6ket leginkdbb 6rintik. A t6li idSszak
legfontosabb k6rd6se a fert6z6sre va16 hajlam csokkentdse, immuner(isit6s, ciltoztet6s, valamint az

intmunizdldsok k6rd6se volt. Sajnos a lakdsok eg6szs6gtelen leveg6je 6s a csalddtagok magatartdsa is

nagyban hozz6j6rul a gyermekek gyakori fels6 l6griti hurutos megbeteged6seihez, a gyakori allergia
6s; asthma kialakuldsiihoz. A csoporton belill a kisnramdkban tudatositani szerettUk volna, hogy az 6
magatartdsuk sokban befolydsolja a mdr megszUletett 6s a megszilletend6 gyermekek eg6szs6gdt.
Kit6rtUnk a fert6z6sek megel6z6s6nek fontossAgirra. Sokan abban a t6vhitben 6lnek, hogy biirmilyen
betegs6get csak antibiotikummal lehet gy6gyitani 6s a legkisebb probldma, bandlis trinet eset6n is

igdnylik annak felirdsdt, sokszor addig viiltogatva a hdziorvost, mig v6gtil valaki felirja azt. A
term6szetes gy6gym6dokat nem akarjdk elfogadni, a haszndlatukat sem tanuljdk meg, pedig hosszri
tdvon sokkaljobbat tehetn6nek ezzel gyermekeiknek, 6s anyagilag is kedvez6bb lenne.

G'ydkeresen megvdltoztatni az 6letm6djukat neh6z, de ha megpr6bdlnak eg6szs6gtudatosabban 6lni
(pld. nem dohdnyozni a lakdsban), akkor mds sokat tehetnek gyermekeik 6s sajdt maguk
6letm in6s6g6nek javitdsa 6rdek6ben.

A csoportban l6vcj anyukdk 6rdekl6d6se folyamatos 6s 6lenk volt, a telepen 6vek 6ta v6gzett
munkdnknak, aktiv jelenl6tilnknek kciszrinhet6en nyilt ds kcizvetlen magatartdst tanfsitottak
iriinyunkba.

SzociSlis k6szs6gfejleszt6 csoportfogla lkozds

Crllcsoport: 10-14 6ves gyerekek

A foglalkoz6sok ideje: kedd 16.00-t6l 16.45-ig

A csoportfoglalkozdsok c6lja a gyerekek tdrsadalomba val6 beilleszked6s6nek segit6se, szitudci6s
jdt6kok, kiscsoportos besz6lget6s, tesztek segits6g6vel. A csoport heti rendszeressdggel m(kodott,
szocidlis munkds vezet6s6vel, cink6ntes segit6k bevondsdval. A r6szt vev6 gyerekek 10-13- dves kor
kcizcitt voltak, fi0k-ldnyok vegyesen. Atlagosan max. 10 fcivel zajlottak a foglalkozdsok.

A program induldsakor zdrt csoportot terveztUnk, de ezt a krit6riumot nem tudtuk tartani. Szinte

minden alkalommal 6rkeztek dj gyerekek, illetve hidnyoztak azok kcjzi.il, akik kordbban
rendszeresebben jiirtak. Elki..ildeni senkit nem;rkartunk, ez6rt dgy dllitottuk ossze az egyes

foglalkozdsok anyagdt, hogy ondl16 blokkokat (csaldd, a jcivSbeli elk6pzeleseik, iskolai konfliktusok, az

os;ztd lytd rsa kkal va l6 n6zetelt6rdsek) kdpezzenek.

A gyerekekre jellemzS volt az agresszlv megnyilvdnulds, a tolerancia hidnya, emellett elmondhat6,
hogy a konfliktuskezel6si m6dszereik sem a tdrsadalmi normdknak megfelel6ek. A foglalkozdsokon
elsajdtitott ismeretekkel, technikdkkal viszont k6pess6 vdlhatnak egy mdsfajta 6letszeml6let
kialakitdsdra. Nagyon sokat segitett a csoportmunka folyamatdban, hogy a r6sztvevSk nagy r6sze a

telepen mfikod6 egy6b programjainkba is bekapcsol6dtak 6s az ott alkalmazott szabdlyrendszert mdr



elsajdtitottdk 6s alkalmazni tudtdk. Abb6l ad6d6an, hogy a gyerekek ismertek, elfogadtak benntinket
egy hat6kony munkav6gz6s vdlt lehet6ve.

Arany Jdnos Gimnizium, Altalinos lskola 6s Diikotthon 5z616skerti Angol K6ttannyelvfi
Tagint6zrm6nye

A Sz6f6skerti Altaldnos lskola 6s DiSkotthon Int6zm6ny6ben a kovetkezez6 szolgilltatdsokat,
foglalkozdsokat tartottuk az elm0lt 6vben:

. A Fejleszt6 j6tsz6hizi program szabadid6s, k6zmfives 6s sportfoglalkozdsok lebonyolitdsa.

. Egy6ni 6s tdrsas kompetencia fejleszt6s a tanuldsi, magatartdsi prob16mdkkal ki.lzd6
Diiikotthonban 616 gyerekek r6szv6tel6vel.

. Szinj6tsz6kor

. Prevenci6s programok a fels6 tagozatos gyerekek szAmAra drog prevenci6s t6mdban.

. HangterdpiSs csoport

. Dinamikus szenzoros integrdci6s (Ayres) teripia

. Meseter6pia

A program szolgdltatdsait az iskola minden tanul6ja ig6nybe veheti, de kiemelten a didkotthonban
lak6 gyerekek, fiatalok 6lnek ezekkel a lehet6s6gekkel. A didkotthonba felvettek jellemz6en a

Nyiregyhdzi Kist6rs6gb6l, kisebb szdza16kban a megye mds rdszeib6l keri.ilnek ki. Elt6r6 kulturdlis
(magyar, kinai, cigdny), 6s szocidlis hdttdrrel rendelkeznek. Jelent6s szdmban vannak a hdtrdnyos,
halmozottan hdtrdnyos helyzetfi gyerekek, fiatalok, illetve ki.ilcinleges bdndsm6dot ig6nyl6 gyerekek,

vagy sajdtos nevel6si ig6nyf tanul6k.

A foglalkoz6sok c6lja a didkok szocializdci6jdnak, kiegyensrilyozott, harmonikus 6s eg6szs6ges

szem6lyis6g6nek, cinismeret6nek fejleszt6se, a tdrsadalmi beilleszked6s el6segit6se, a

ku lcskom petencidk c6ltudatos fejlesztese.

Fejleszt6 Jdtsz6hdz

Cdrlcsoport: az iskola es a didkotthon tanul6i'

A fogf alkoz6sok id6pontja: csUtcirtokonk6nt 12.OO- 14.00-ig

A j6tsz6hdzi foglalkozdsokra heti rendszeress6ggel, a cstitortciki napokon vdrtuk a gyerekeket az

iskofa rendezv6nytermdbe, amely lehetdv6 tette a kcizoss6gi egyi.ittl6tet. A jittszohitz szocidlis munkds
6s cink6ntes segit6k egyUttes munkdjdnak kciszcinhet6en val6sult meg. Egy- egy alkalommal 25-30
gyermek vett r6szt a foglalkozdson. A tan6rdkat 6s az eb6did6t kcivet6en sikerrilt megval6sitani a

programot; ezazid6tartam lehet6v6 tette; hogy a gyermekek hasznosan tolts6k el aztaz id6t, melyet
kotelez6en az iskola falai kciziitt kelltcilteniiik a d6lutdni 6rdkban.

A foglalkozdsokra az iskola tanul6i kozUl vegyesen 6rkeztek az als6- 6s fels6 tagozatokb6l, azonban
hangs0lyt helyzetijnk a hdtrdnyos helyzetfi diiikok bevondsdra, hiszen az 6 ingerszeg6ny kornyezeti.ik

kev6sb6 teszi lehet6v6 a jdtekok otthoni megvdsdrldsdt, haszndlatdt.

A rendszeres taldlkozdsok alkalmdval a sz6rakoztat6 tdrsasjdt6kok mellett az iskola udvariin
szabadt6rijdt6kokkal is el lehetett tdlteni a rendelkez6sUkre iill6 id6t, mely kellemes kikapcsol6ddst,
mozgis lehet6s6get nyrljt a gyermekek sz6mAra a delelcitti helyhez kcitest kovet6en. Fantriziiijuk



killontakoztatdsdra 6s k6ztigyessegtik fejleszt6s6re hetente 0j k6zmfives technikdkat tudtak a fiata|:k
kiprr5bdlni, ezdltal Uj diszeket k6sziteni, mellyel a gyerekek dekordlhattdk otthoni vagy 6pp koll6giumi
szobdjukat, iskolai tantermiiket. Az als6sok szdmdra rendszeresen vittiink ki.llonbciz6 t6mdj0
szfnez6ket, mely kiel6gitette mind a ldnyok, mind a firik kivdnsdgait.

A foglalkozdsok alkalmdval, a szakemberekkel va16 j6 kapcsolat hatdsdra a gyerekek gyakran
osztottdk meg titkaikat, probl6mdikat, amely sok esetben kiterjedt a csalddra vagy 6pp szerelmr.ikre,
tanri{raikra- segits6get 6s tandcsot kdrtek, 6s term6szetesen kaptak. Ez f6k6nt a serdUl6 korosztdlyra
volt jellemz6. Ezzel ellent6tben a kisebbek iskolai eredmenyeikkel bilszk6lkedtek vagy 6pp
kudarcaikr6l szdmoltak be. A jdtsz6hdzak tehdt remek alkalmat teremtettek a kellemes hangulatri
iddtcjlt6sre 6s az iskolai 6rdk utdni kikapcsol6ddsra, szellemi felfrissrll6sre.

Egy6ni 6s tdrsas kompetencia fejleszt6s

A c6f csoport:. 20 f6, 6. osztdlyos tanu16k

A foglalkozdsok ideje: keddenk6nt 13.00-t6l 14.00-i13

A szoci6lis kompetenciiik fejleszt6s6re keriilt sor a pszichol69iai csoportfoglalkozdsokon a 5z6l6skerti
lsl,lola 6. osztdlyos tanul6i kor6ben, heti rendszeress6ggel, napi egy 6rds id6tartamban, pszichol6gus

vezet6s6vel, onk6ntes pedag6gus tdmogatdsdval.

A l<iscsoportos foglalkozdsokon kell6 motivdltsdgot, megfelel6 6rdekl6d6st 6s aktivitdst tapasztaltunk.

A tematika cisszedllitdsdndl figyelembe vettiik az adott korosztdly specifikus sajdtossdgait, 6rtelmi 6s

6rzelmi fejletts6gi szintj6t. A 6. osztdlyos gyermekek eset6ben hat6kony m6dszernek bizonyult a

jiit6kos helyzetetek, szitudci6s gyakorlatok alkalmazdsa, mivel az 5 esetiikben inkiibb ezekkel a

m6dszerekkel lehet hat6konyabb eredm6nyess6get el6rni. Verbalitdsra epril6 feladatokat is

alkalmaztunk, mivelterm6szetes ig6nyUk a beszelget6s, a kitdrulkozds, az onfeltdrds. Ez a korosztdly
lehet6s6get ad arra -megfelel6 kognitiv fejletts6gi.ik miatt-, hogy az egyes gyakorlatok utdn tudatos
szinten is megfogalmaz6djanak levont tapaszta latok, ered m6nyek.

Az onismeret m6lyebb szintjeit is sikeri.ilt meg6rinteniink, mivel nagyfokri nyitottsdgot, egymdsra val6
odafigyel6st, segit6 k6szs6get tapasztaltunk. Sajdt gyengesdgeik, er6ss6geik, valamint az ezekben
reJl6 lehet6sdgek 6s vesz6lyek kibontakoztatdsa is szerepelt cdlkitfiz6seinkben. Sok esetben
tapasztaltunk szem6lyes 6lm6nyek csoport el6 tdrdsdt, ami a j6 csoportl6gkor 6s alapvet6 bizalom
kia la kuldsiina k volt kciszcinhetS.

A hangsrilyt a kooperdci6s k6pess6gek, a verbiilis 6s nonverbdlis kommunikdci6s k6szs6gek,

nyitottsdg kialakitdsa, az drzelmek kifejez6k6pess6g6nek, tudatos felviillaldsdnak, valamint az

onrismeret magasabb szintfi rnegjelenit6s6re helyeztU k.

Lehet6s6g nyilt arra, hogy az auton6m cselekv6sherz kapcsol6d6 k6szsegeket is meger6sitsrlk, mint
p6lddul az egy6n megv6dje 6s meghatdrozza jogait, 6rdekeit, felel6ss6g6t, korldtait 6s szUks6gleteit,
valamint arra is, hogy megfogalmazzanak sajdt 6letteri.lkb6l hozott konfliktusokat, melyekre kcizcisen

pr6bdltunk megolddsokat keresni 6s taldlni,

J6l megfigyelhet6 volt az egyi.ittmfikcid6s, kcizcisen tudtunk besz6lgetni az elciit6let fogalmd16l,
megnyilvdnuldsi m6djai16l, szabadon elmondhattdk v6lem6nyeiket a'z ezzel kapcsolatr:s

ta oasztalata ikr6l.

Az asszertivitds, a pozitiv rin6rv6nyesit6s k6pess6ge a sajdt szUksdgletek, kivdnsdgok 6s c6lok

6rv6nyre juttatdsdra val6 tcirekv6sek meger6sit6s6re is sor kerr.ilt a foglalkozdsok keretein belUl.



A gyerekek nagyon 6lvezt6k azokat a helyzetgyakorlatokat, melyekben kip16bdlhattdk sajdt
kcrm petencidjuk megmutatdsdt.

A csoportos foglakozds kezdet6n neh6zs6get okozott az egymds fel6 val6 odafigyeles, odafordulds,
6rrkozpontri v6lemenynyilvdnitds 6s megnyilvdnulds. Bfinbakk6pz6s, egy tanul6 kirekeszt6s;e,
kikcizosit6se jellemezte az rcsztdly mfikrid6s6t. A decentrdlds kepess6gdnek kialakulds6ban nagy
eg;y6ni elt6r6sek voltak megfigyelhet6ek, de taldlkoztunk sok olyan tanul6val, akikn6l ez a k6pessdg
kialakult. Ezeknek a gyerekeknek a mdsok fel6 va16 odafigyeldse minden esetben meger6sit6st nyert
dltalunk, igy p6lda6rtekfiv6 viilt a tobbigyermek szamdra,6s old6dni ldtszott a bfinbakk6pz6s.

A sokfdleseg 6rt6kel6se, a mdsok tisztelete, elfogaddsa csoportnormdvd kezdett formiil6dni: Tobb
tolerancidt voltak k6pesek mutatni, felk6sziiltebbek lettek az el6it6letek leki.izd6s6re 6s a

ko,mprom isszum ra egya rd nt.

Os;szess6g6ben elmondhatjuk, hogy az dltalunk vdlasztott csoportm6dszer hat6konynak bizonyult a

fe.ileszteni kivdnt kompetencidk kialakitdsdra 6s meger6sit6s6re. A kort6rs kornyezet negativ
hatdsainak felismer6se, adekvdt reagdlds, hat6kony 6nv6d6 technikeik alkalmazdsa szerepelt
c6lkitfi z6seink koztitt.

Sikeriilt az adott korosztdly szdmdra 6rdekes, a gyerekeket megfelel6k6ppen 6rzelmileg is bevon6
gya korlatokat osszed llita nunk.

Prevenci6s foglal kozdsok

A prevenci6s programokat a Teamben dolgoz6 v6d6n6 vezet6sdvel 6s szocidlis munkds r6szv6tel6vel
bonyolitottuk

Foglalkoz6sok id6pontja: Csiitdrtdkl3:00 - 13:45-ig

Cdrlcsoport: fels6 tagozatos gyerekek

Az el6addsok fci c6ljai kcizott szerepelt a ki.llonfele fi.lgg6s6geket okoz6 drtalmak bemutatdsa,
internethaszndlat (kozciss6gi oldalak) kockdzati tdnyez6inek bemutatiisa, a megelSz6s lehets6ges
formdinak ismertet6se, a szermentes, eg6szs6gtudatos 6letforma n6pszer(sit6se, valamint a mdr
kialakult kdrosit6 t6nyez6kre adhat6 lehets6ges vdlasztdsi lehet6s6gek szdmba v6tele. A

foglalkozdsokon a dohdnyzds, alkohol, drogfogyasztds elleni kilzdelem volt az els6dleges t6ma, de az

erintetts6g 6s a vesz6lyeztet6 kornyezeti helyzet miatt a 7-8. osztiilyos didkoknak a felel6ss6gteljes
pdrkapcsolatra vonatkoz6 isrneretek dtaddsra is sor kerUlt.

A program elemet kiscsoportos besz6lgetdsek formdjdban val6sitottuk meg, amelyhez k6peket,
ki:;filmeket, teszteket is haszndltunk. Azt lehetett 6szrevenni, hogy a k6pi anyag sokkal nagyobb
6rdekl6d6st vdltott ki belcjliik, besz6desebb6 tette 6ket, szlvesen osztottdk meg sajdt 6lm6nyeiket.
Orommel vett6k, hogy mi olyannak fogadjuk el 6ket amilyenek, nem bdntjuk vagy kritizdljuk 5ket.

Sajnos a csoportba 6rkez6 fiatalok nagy r6sze rendszeresen dohdnyzik, 6s n6hdnyan viszonyliag

gyakran fogyasztanak alkoholt, akdr a r6szegs6gig is eljutva. Nem ismeretlen szdmukra az aktudlis

,,drog-trend" , bar a peda969usok szerint konkret 6lmenye csak egy tanul6nak volt, terjeszt6kent.

Osszess6g6ben elmondhat6, hogy a gyerekekkel egy nagyon j6 hangulat0 foglalkoziis sorozatot
tudhatunk magunk mogritt. Kifejezetten j6 volt, hogy mennyire meg tudnak nyilni, mennyire
6rdeklSdcjek voltak, ktlloncjsen a kezdeti f6lelmeik lergydzese utdn.



Szinjitsz6 ktir

Cdilcsoport: fels6 tagozatos d id kok
A foglalkozds ideje: szerda 14.00-ig 16.00-ig

A,,Szerep-csere" szinjdtsz6 kor helyszin6i.il a Sz6ltiskerti Altalilnos lskola szolgdlt, ahonnan a fels6
tagozatos fiatalok l2Ot6l keri.iltek bevondsra a programba.
A szinjdtsz6 kor l6trehozdsdnak c6lja az volt, hogy a kotelez6 tan6riik utdn olyan hasznos szabadid6
eltolt6si tev6kenys6get kindljunk, ahol a gyerekeknek lehet6sdgUk van egy fiktiv vilaig fel6pit6sdre 6s

ott egy adott szerepl6 tulajdonsdgainak meg6l6s6re, ezdltal fejlesztve empdtidjukat, cin- 6s

tdrsismeretijket, kommunikiici6s k6szs6geiket. A program kUlcinlegess6ge volt, hogy a gyerekeknek
lehet6s6gUk nyilt arra, hogy hiteles forrdsb6l sajdtitsdk el a szinhdzi technikiik alapjait, hiszen egy
hivatdsos szin6sszel (Nagyidai Gerg6) dolgozhattak egyiitt a f6l6v sordn. A program az 6 vezet6s6vel
6s szocidlis munkds kcjzrem(kod6s6vel val6sult meg.

Az els6 alkalmakkor jdt6kos feladatokkal felm6r6sre kerijlt a gyerekek k6pess6ge, besz6dk6szs6ge. A
szinpadi munka szokatlan, id6nk6nt az dtlagosndl megterhe16bb odafigyeldst ig6nyel, ez6rt id6t
sz;intunk a koncentrdci6fejleszt6 jdt6kok be6pit6s6re is. A jdt6kok alkalm6val kidertilt, hogy a

gyerekek elt6r6 6letkora 6s kredllitottsdga nem jelent akadiilyt a kozos munkdban.
A szinpadi darab kivdlasztds;indl fontos t6nyez6 volt, hogy a szdveg j6l 6s gyorsan tanulhat6 legyen,
az esem6nyek benne pcirg6sen, j6 temp6ban vdltsdk egymdst, hogy a tanul6k 6rdekl6d6sdt a

legtoviibb fenntartsdk, igy is tdgitva a koncentrdci6juk hatdrdt, ami a munkafolyamatok v6g6hez
kozeledve id6ben 6s min6segben is m6rhet6v6 vdlt.
A program v6gere a Kiskondds cim( mesedarabot jelenitett6k meg a gyerekek. A pr6bdk soriin
ellendllds, motivdlatlansdg el6fordult ugyan, de a csoportfoglalkozds v6g6re a gyerekek k6pess6

vi6ltak egymdsra figyelni, csapatban dolgozni, ami a sikeres produkci6hoz elengedhetetlen.
Az elSadds az iskola diiikjai ds tandrai elStt kerUlt bemutatdsra.
A csoportzdrdst kovet6en a gyerekeken a kezdeti l;impaldz utdn a felszabadultsdg volt 6rz6kelhet6,
jelezt6k fel6nk, hogy legkcizelebb is szivesen venn6nek rdszt hasonl6 foglalkozdson, ds ami a

legfontosabb, sikerUlt felkelteni a figyelmi.iket a szinhdz, a szinjdtszds fel6, 6rdekl6d6si kcirriket
btiviteni, 6lm6nyeiket gazdagitani, illetve a mese tanulsirgdb6l mindenki tehetett el magdnak egy l,ris

ritrava l6t.

,,Hangoskod6"- Hangteri pi6s csoportfoglal kozds

Cdrlcsoport: koll6giumban 616 gyerekek

A foglalkozis ideje: szerda 18.00-t6l 19.00-ig

A hirngterdpids csoportfoglalkozdsok megval6suldsdnak az Arany Jiinos Altal:inos lskola 6s Gimn6zium

5z616skerti Tagint6zm6ny Koll6giuma ad helyet heti 1 alkalommal, szerddnk6nt 18:00-t61.

A foglalkozdsokon rendszeresen 10- 15 f5 vesz r6szt, a legfiatalabb ldtogat6 5, a legid6sebb 12 6ves.

A csoporttagok szdmdra nenr tettUk kotelez6v6 a programot, a gyerekek maguk dcintik el, hogy r6szt

kivdnnak-e venni a kikapcsol6ddst biztosit6 foglal[<ozdson, azonban a tapasztalatok azt mutatjdk,
hogy a fiatalok szivesen vesznek r6szt a "Hangoskod,6n", lelkesen 6rkeznek a helyszinre.

A hangmasszdzs segiti a szervezet fizikai 6s lelki egyensrilydnak helyre:illitdsdt, a mindennapi
feszrilts6g 6s szorongds leki.izd6s6t, a magatart6sizavarok olddsdt, a hiperaktivitds kezel6s6t, javitja a

ko,ncentrdci6s probl6md kat.

A csoportfoglalkozdsok keret6n belUl a gyerekek egy kUldnleges 6lm6nyben r6szestilnerk,

megtapasztaljdk a kozos zen6l6s, hangk6pz6s orcimdt, az energidk felszabaduldsdt, szdmukra



ismeretlen, 6si hangszerekkel (hangtdl, didgeridoo) ismerkednek meg, pr6bdlnak ki. A zene, szdmos
j6t6kony hatdsa mellett, hasznos szabadid6 elt6lt6siforma a gyerekek szAmAra.

Kezdetben nehezen tudtak a gyerekek ri6hangol6dni az irdnyitott koncentrdci6ra, az rijdonsdg vardzsa
elcsdbitotta a r6sztvev6k figyelm6t, mindig akadt 1-2 f6, aki a foglalkoz6s kezd6 id6pontjdra nem
6rkezett id6ben, megjelen6s6vel zavarta a munkdt, azonban a taldlkozds sorozat hatdsdra n6hdny h6t
m(lva sikeri..ilt betartatni a kezdetekben meghatdrozott m(kod6si szabdlyokat, elsajdtitottdk az

irdnyitott relaxdci6 dllapotdt, melyr6l a gyerekek konkr6t 6lmenyekkel szdmolnak be.

A foglalkozdsok sordn a hangterapeuta egy6ni kezel6sben is r6szesiti a jelenldv6ket, a hangtdlakkal
ki.ilonbciz6 testr6szeket stim uld l.

A csoportfoglalkozdsokat vezetS hangterapeuta munk:ijdt szocidlis munkds segiti, aki kozremfikodik a

az 6lm6nyek feldolgozdsdban.

Mesete16pia

C6lcsoport: a koll69ium 6vodds, als6 tagozatos lak6i

A foglalkoz6sok ideje: h6tf6 17.00-t6l i8.00-ig

A csoportot Ssszel inditottuk, pszichol6gus vezet6s6vel, 6s pedag6gus segits6g6vel. lgyekezti.ink fj
m6dszereket alkalmazni 6s rlj korosztdlyt megc6lozni.

A koll69ium tandrai, illetve a vezet6s6g jelezte, hogy sz6mukra nagy segits6g lenne, ha az 6voclds

korcsoportot, illetve az els6-mdsodik osztdlyos gyermekeket is be tudniink vonni a programba. Ogy

drrntottiJnk, hogy rijdonsdgk6nt meseteripiSs m6dszereket alkalmazunk, felhasznllva Beck Juclit:

Titoktiind6r cimfi mese sorozatdt.

lvldr az els6 alkalmak sordn szembesi.ilttink azzal, hogy nagyok az egy6ni elt6r6sek a gyermekek

kozott. Ez f6k6nt az 6vodds korosztdly szintj6n jelentkezett. Volt olyan r6sztvev6, aki felvette a

versenyt az iskoldsokkal is, de olyan is, aki segits6g mellett sem tudott r6szt venni a csoport
munkdjdban. Az els6scik 6s a mdsodikosok kcizott is voltak ,,t0lkoros" tanul6k, akik megzavartdk a

csoport munkdjdt.

Az elsci h6nap utdn korvonalaz6dott, hogy alakitani kell a csoport osszet6tel6n ahhoz, hogy hat6kony
munkdt tudjunk v6gezni. Az 6voddsok kciztll volt olyan, akit nem tudtunk a koz6ss6gbe illeszteni, 6s

egy kisfi(, aki a tovdbbiakban DSIT ter6piSban r6szesUl. Az iskoldsok koztil csak k6t, tobbszor osztdlyt
ism6tl6 gyermeket kellett id6legesen kitennUnk a csoportb6l, de nekik lehet6s6gUk van a

k6s6bbiekben vissza integrdl6d ni.

A csoportalakitds szakasza a fent emlitett okok miatt elhilz6d6 volt. A koll6giumban sok az rij, illetve
magatartds probl6mdval kUzd6 gyermek, igy a csoportszabdlyok betartatdsa sem volt kcinny( az e|s6

id6szakban. A Titokttlnd6r cim( kcinyv olyan mes6ket tartalmaz, nielyek segitenek a

kortdrskapcsolatok sordn felgyi.ilemlett feszi.ilts6get ktilonbciz6 eszkozok segits6g6vel elabordlni, 6s

mintdt adnak a konfliktushelyzetek megolddsdra is. MegfigyelhetS volt, hogy a gyermekek nagy

tcibbs6ge nehezen tudta v6gighallgatni a mes6ket, akik azonban tudtak figyelni, visszaadtdk a

l6nyeges adatokat, esem6nyeket.

N6gy mes6t pr6bdltunk kcizosen feldolgozni, azonban ldthat6 volt, hogy a mes6kben javasolt

eszkozoket nem fogja tudni a csoport nagy r6sze alkalmazni. A gyerekek nagy r6sz6re jellemz6 volt az

innpulzivitds, magas indulati szint, melyet gyakran a tdrsaikon igyekeztek levezetni verbdlis vagy

id6nkdnt fizikai formdban. Arra jutottunk, hogy visszal6ptink egy szintet, 6s indulatkezel6si tr6ning
gyakorlatokkal folytatjuk a foglalkozdsokat. Nagy hangsrilyt fektettUnk a viselked6s kontrollra, a

visszajelz6s egy6rtelmfiv6, direktt6 t6tel6re. Ennek hatdsdra vdltozdst 6rttink el a csoport



dinamikiiban, 6s egyre tdbb figyelmet tudunk igy fektetni az cinismeret fejleszt6s6vel egyidej(leg a

tdrsas egytittmfikod6s er6sit6sdre is. A bizalom egyre er6sebb a r6sztvev6k kozott, amit az is jelez,

hogy k6rd6seket tesznek fel a kdros szenveddlyekkel, csalddi egyiitt6ldssel kapcsolatban is. Terveink
szerint a hdtral6v6 id6ben igyeksztink rijra visszahozni a csoportfolyamatba a mes6ket, dtdolgozva a

gyermekek a ktudlis 6rzelm i-hangu lati d lla potd ra.

Dinamikus szenzoros integrici6s (Ayres) teripia

A szenzoros foglalkozdsokat a Sz6l6skerti Altaliinos lskola 6s Diiikotthonban szerveztUk meg, heti egy
alkalommal h6tf6n 16.00-18.00 kozritt.

A terdpidban a mozgds 6s az erz6kel6si rendszer fejleszt6se egyiittesen tort6nik meg. Mivel a mozgds
6s az 6rz6kszervek is szoros kapcsolatban vannak az 6rzelmekkel, ez a m6dszer nagyon
eredm6nyesen alkalmazhat6 a pszich6s probl6mdkkal knzdd gyermekek eset6ben,
igy figyelemzavaros, hiperaktiv, cin6rt6kel6si zavarokkal, vagy tanuldsi neh6zs6gekkel ki.izd6n6l. A
terdpia c6lja olyan szenzoros ingerek addsa, amelyek el6segitik az addigiakndl 6rettebb, integrdltabb
mozgdsos vdlaszok megjelen6s6t. A foglalkozdsokon specidlis eszkozcik (labd6k, hdl6k, hintdk,
tolcs6rek) segfts6g6vel az agy megfelel6 16sz6t (taktilis, proprioceptiv, vesztibuldris) ingerelve
indulnak azok a folyamatok, amelyek elvezethetnek az cisszehangolt idegrendszeri mfikod6s
kiala kuldsd hoz.

A c6lcsoport kiirdben tapasztalt probl6m6k

Eg;y6ni terdpia keret6ben szeptemberi tan6vkezd6st6l osszesen 5 gyerekkel foglalkoztunk: 2 6vodds
6s 3 els6 osztSlyos didk. Mindannyian hiitrdnyos szocidlis korUlm6nyek kcizcitt 6lnek 6s roma
szdrmazdsriak. Megjelennek ndluk a szocializici6s hi6nyoss6gok, az alacsony vdrakozdsi tolerancia, a

neh6zkes onszabdlyozds, szabdlytudat, szabdlytartds. Alapvet6en izg6-mozgo, impulziv gyerekek, akik
az indulataikat, osztoncis k6sztet6seiket nem k6pesek kontrolldlni. Folyamatos nyugtalansdg,

t0lmozgds jellemz6 rdjuk. Konfliktusait leggyakrabban vereked6ssel oldj6k meg, melyben egyr6szt
szerepe van a sajdt habitusnak, 616nk v6rm6rs6kletnek, magas feszUltsdgszintnek. Mdsr6szt az

otthon16l hozott mintdnak, illetve a koll6giumban uralkod6 farkastcirv6nyeknek, amely sordn ki

vivniuk a kozciss6gen belUli pozici6jukat.

A szenzoros diagnosztika sor6n tapasztalt probl6mdk

Mindegyik gyermek szenzoros szabilyozds zavart mutat - szenzoros 6lm6nykeres6: dlland6 6s

kief6gitetlen vAgy az ingerekre, minden csatorndn 6s a szocidlis interakci6kban is. Nincs meg a

testhatdr, szinte,,provokdljdk" az 6rint6st. A tdrsakkal val6 dlland6 birk6zds, szerintem taktilis
(6rint6s) ingerdhes magatartds, melyben nem a hatalmiviszonyulds a legl6nyegesebb elem, hanern a

fizikai kontaktus.

Jellemz6 a hiperaktivitds, az impulziv viselked6s, indulataikat nem kdpesek kontrolldlni, dlland6

mozgdsig6ny, mindenb6l sok kell. Az egyre tobb mozgds hatdsdra azonban egyre inkiibb
begyorsulnak, v6gi..ilteljesen sz6tesnek, viselked6sUk kontrolldlatlannd vdlik, 6s ekkor mdr k6ptelenek
vi:;szafogni, szabdlyozni magukat. A sok, rosszul strukturdlt inger trilfuttatja a szervezet aktivdci6s

szintj6t, ez6rt m69 kev6sbe szervezett a viselked6siik.

Diszparaxia - a motoros tervez6s gyenges6ge, a szenzoros rendszerb6l kevesebb informdci6t tudnak
felve'nni. Mivel a szenzoros bedraml6s szintjdn van a probl6ma, ezdrt az adekvdt vdlaszaddsnak

rosszak az es6lyei. Neh6zsegek vannak: posztura utdnzds, a bilaterdlis integrdci6, a testkoz6pvonal
keresztezds, ujjazonositds. Az emberrajzaik dltaldban lemaraddst ti.ikroznek a korosztdlydhoz k6pest,

a finommotorikus manipuldci6 alacsony szintfi, gorcsos ceruzafogds, erds kont0rok 6s nyom6er6.
Sajiit test lokalizdldsa a t6rben problematikus, ijgyess6gi mozgds nem tud feldllni: ugrdlds, ktisziis,

mdszds, indiiinszokdel6s, egyensrilyi helyzetek, bukfenc. Az intenziv (auditiv, vizudlis, vesztibulSris,

taktilis) ingerekre reagdlnak, a finomabbakra alig. A sajdt test6b6l 6rkez6 ingerek 6szlel6se neh6z
(fiiradtsdg, fdjdalom, 6hsdg, meleg),



A hdtrdnyos helyzetfi csalddokban nevelked6 gyerekekn6l sokszor mdr csak a probl6mdt vesszUk
6szre: lemarad az olvasdsban, szdmo16sban, irdsban, ceruzafogdsa gcircsos, konnyen elvonjdk a

figyelm6t a ki.llonboz6 zajok, f6nyek, hangok. Ha kcizeli testi kontaktusba keriil, lokdos6dik,
megdUhodik, verekszik, nem tud uralkodni magdn. A gyenge szenzoros integrdci6val rendelkez6
gyerekek mds 6s mds ttinet egyi.ittest produkdlnak. A szenzoros integrdci6 segit a gyereknek abban,
hogy egy 6rtelmezhetS kUlvildgot szervezzen, k6pes legyen ebben a tdrben magdt otthonosan
meg6lni, 6s olyan tapasztalatokra szert tenni, amelyekre a legkomplexebb tanuldsi 6s viselked6si
mintdkat lehet alapozni.

Terdpiis c6lkitfz6s: a taktilis rendszer stimuldldsa, a vesztibuldris - proprioceptiv rendszer
optimalizdliisa, bilaterdlis integrdci6 javitdsa, tests6ma tudatositdsa, a sajdt test 6rz6kel6se, amely a

tudatos ellazul6s el5felt6tele. C6l a viselked6sszabdlyozds, interakci6k finomabb m6djainak
ki;a lakitdsa.

A gyerekkel folytatott terdpiSs mu nka folyamati nak, ered m6nyeinek iisszefoglalisa

A terdpids keret c6lja olyinn viszonyokat l6trehozni, amelyben a gyermek leginkdbb meg tud
nyilvdnulni, 6s 6szint6n ki tudja fejezni vdgyait, gondolatait, 6rzdseit. Kezdetben legfontosabb feladat
a bizalom ki6pit6se, olyan jdt6khelyzet megteremt6se, melyben szabadon meg tudja mutatni
cinrnag6t. A szenzoros terdpia a szabadsdg elv6re 6pit, melyben bizonyos szabdlyok betartdsdra
szUks6g van. A hatdrok, keretek, struktrirdk nemcsak korldtoznak, de v6delmet is jelentenek. Ezeket

az els6, mdr nem diagnosztikuq, hanem jdt6k alkalommal megbesz6ljUk: vigydzunk magunkra,
mdsokra 6s az eszkozokre! A gyerekeket iiltaldban tobbszor eml6keztetni kell ezekre a szabdlyokra,
fSleg amikor t(lpdrcignek.

A;r dlland6an mozg6, repked6 figyelmfi gyerekek, nehezen tudnak egy adott tev6kenysdgben
koncentrdltan r6szt venni, igy a foglalkozdsok sordn fontos feladat, segiteni 6ket az elm6lyi.il6sben,
megmaradni egy jdt6ktev6kenys6gben.

Kezdetben fontos a bizalomer6sit6s, hogy a gyerek biztonsdgos tdrgyi 6s szem6lyi kcirnyezetben,

dt6lhesse a mozgds circim6t. Ujra kell 6pitentink a mozgdst el6szor a talajon: kilszds, mdszds, gurulds.

Cdlunk az egyens0lyi rendszer biztonsdgos mfikod6se, statikus 6s dinamikus egyens0ly fejleszt6se. A

vesztibuldris ingerek (hintdzds, forgds, porg6s) fokozatosan emelked6 aktivitdsemelked6st
eredm6nyeznek, egyrittal a trilmozgds csdkken6st 6s a figyelem fokoz6ddsdt. L6nyeges, hogy belUl16l

fakad6 f|kez6 6s irdnyit6 erdket dpitsUnk ki, az onuralom fejleszt6se 6rdek6ben.
NrllkUlozhetetlen a bilaterdlis integrdci6 javitdsa, amely el6felt6tele a j6l koordindlt nagy es

finommozgdsok l6trejcitt6nek. A gyakorlatok c6lja, hogy a gyermek megtanulja a test6nek mindk6t
oldaldt egyUttesen, harmonikusan haszndlni.

A foglalkozdsainkat szeptemberben kezdtUk, most alakul a szenzoros terem, n6h6ny alapvet6 eszkciz

segits6g6vel (trambulin, tornasz6nyeg, padok, nagy labddk, babzsdkok, pl6dek, gdrdeszka) kezdtUnk

el dolgozni. A folyamat j6l halad, a gyerekek orommel vesznek r6szt a terdpiSn, bizalmi kapcsolat

alakult ki kcizottUnk. A foglalkozdsokra lelkesen, motivdltan 6rkeznek, dltaldban mdr k6sz

kcrncepci6val, hogy aznap mit szeretn6nek jdtszani, ami sokszor az el6z6 jdt6k folytatdsa (a babzsdkos

dobdldsok, vagy trambulin, akaddlypSlya, hinta, mesei keret). . Oromteli mozgdsos tev6kenys6get
v6geznek, a fesziilts6g6t megdolgozott formdban vezetik le. A mozgdsbeli siker6lmdnyek hatdsdra

egyre inkdbb er6scidik az cinbizalmuk, kezd megnyilvdnulni fantdzidjuk, kreativitdsuk. Termiink 6s

es;zkozeink b6vi.il6s6vel egyre tcibb es vdltozatosabb mozgdst 6s ingert 6lhetnek majd dt.

Rem6nyeink szerint a megfelel6 aktivdci6s szint megtaldldsdval, a viselked6s kezd normalizdl6dni,
tanulmdnyaikban siker6lm6nyt 6lnek meg, kozoss6gi kapcsolataik er6scidnek, ezdltal tdrsadalmi
integrdci6juk es6lyesebb lesz.

Bencs Ldszl6 Szakiskola 6s AltalSnos lskola

A KAB-ME-L4-B-1692L szdm0 ,,V6lasztiton" cimii nyertes pdlydzatunknak kciszonhet6en egy [j
hefyszin keri.ilt fel a Gyermek program palettd.jdra, a Bencs Ldszl6 Szakiskola. Az int{zmdnyben



hiitrdnyos, illetve halmozottan hdtrdnyos helyzet( fiatalok tanulnak. KUloncjsen nagy probl6mdt
jelentenek a ki..ilonboz6, fUgg6s6get okoz6 szerek haszndlatdb6l ered6 konfliktusok, hidnyzdsok,
kimaraddsok, valamint a korai gyermekvdllaldsb6l ered6 lemorzsol6ddsok. Az iskola vezet6s6vel
ttirt6nt megbesz6l6s alapjdn egy6rtelm(v6 vdlt szdmunkra, hogy az int6zm6ny tanul6inak segitsdgre
van szi.iks6ge, melyet ezen pdlydzattal szeretn6nk megalapozni, 6s a jov6ben tovdbb folytatni.

Prevenci6s el6addssorozat

Crilcsoport: az int6zm6ny szakiskolds hallgat6i, kb. 100 f6

A foglalkozdsok ideje: h6tf6 9.50-t6l 11.30-ig

A201.4 szeptember6ben indult ,,Vdlasz(ton" cim(i pdlydzat teremtett lehet6s6get arra, hogy a Bencs
Liiszl6 Szakiskola didkjainak egy el6addssorozat keretein belUl az illegdlis-legdlis drogok haszndlatdnak
versz6lyeir6l ismereteket adjunk dt, az iskola vezet6s6nek hatdrozott k6r6s6re kib5vitve a szexudlis
61.on terjed6 fert6z6 megbeteged6sek 6s megelSz6si lehetSs6gi.ik t6makorrel, valamint a

fogamzdsgdtldsi m6dszerek bemutatdsdval, alkalmank6nt kit6rve a prostitrici6 vesz6lyeire is.

A:z el6addssorozat, mely dtfogja az eg6sz szakiskolai kozoss6get, nagyon aktudlis szinezetet kap annak
ttirkr6ben, hogy sajnos t6bb fiatallal is tal:ilkoztunk, akik drog hatdsa alatt dlltak, mdsnaposan jelentek
meg az iskolai 6rdkon, de volt olyan ldny is, aki maga szdmolt be a116l, hogy mdr 4 m(vi vet6l6se volt
(6 jelenleg l-6 hetes kismama).

P16bdltuk kUl6n korcsoportonk6nt, osztdlyonk6nt 6s 6vfolyamonk6nt megszervezni, levezetni az

el6addsokat. A didkokndl nehezen meghatdrozhat6 az 6letkor, tekintve, hogy ugyanabban az

osztdlyban 15 6s 19 6ves korri tanul6k is elSfordulnak. Tobbs6g6ben hdtrdnyos helyzetfi, kisebbsdgi
fiatalokkal dolgoztunk, egy-egy alkalommal 2 ords terjedelemben.

Az els6 foglalkozds alkalmdval nagyon zdrk6zottak voltak, olyan 6rz6s volt mintha feln6nek t6lUnk. Az

id6 m0ldsdval egyre jobban elfogadtak minket, ldtszott, hogy felszabadultak, 6rdekl6d6v6 vdltak.

Erdekes megfigyel6s, hogy a firik kicsit 6rettebben fogadtiik az el6addsok t6mdit. Sokkal nyitottabbak,
tcjbb k6rd6silk volt, a tdrsas kcirben kialakul6 privdt kis megbesz6ldseik is gyakran a t6mdhoz
kcit6dtek.

P16bdltunk rdvildgitani a felel6ss6gteljes 6let kialakitdsdnak fontossdgira, a feln6ttkorban rdnk
nehezed6 nyomds 6s stressz egyszerfibb kezel6s6re, de a szocidlis hdtter, a kortdrs kapcsolatok er6s
motivdl6 hatdsa miatt nagyon nehdz dolgunk van. Az alkoholfogyasztds rendszeresnek mondhat6 a

firik kor6ben, dohdnyozni szinte mindenki dohdnyzik. Nem idegen t6li.ik a szer (herbdl) haszndlata

sem, sokan kipr6bdltdk mdr, van, aki rendszeresen haszndlja. Taliilkoztunk dilerrel, alkoholistdval, 6s

a prostitrici6 sz6l6n dll6 ldnyokkal is.

Leginkiibb az a t6ves elk6pzel6s 6l benni.ik, hogy csak ,,bulib6l csindljdk" 6s bdrmikor le tudnak 6llni,
ha kell. Ezek a fiatalok azzal sincsenek tisztdban, hogy a gyakori partnercsere, a v6dekez6s n6lkiili
szexudlis egyUttl6t milyen vesz6lyeket rejt magdban.

A tesztek megirdsakor is ldtszott, hogy nagyon hiSnyos tuddssal rendelkeznek, sok tdvhit 6l benniik,
arniket megpr6bdltunk teljes m6rt6kben eloszlatni, 6s munkdnkat a jciv6ben ennek szellemdben

to,vdbb folytatni.

Prevenci6s programunk v6d6n6 vezet6s6vel 6s szocidlis munkds kcjzremfikodds6vel val6sult meg.



Pszichoterdpia

C6lcsoport: tanul6k a 9. 6s 10. dvfolyam16l, osszesen 24 f6

A foglalkozisok ideje: h6tf6 9.50-t6l L1.30-ig

A pszichoterdpiai foglalkozds pszichol6gus vezet6sdvel, 6s a Gyermek program munkdjiit
onk6ntesk6nt segit6 pedagdgus kcizremfikod6sdvel val6sult meg.

A foglalkozdsokon r6szt vev6 gyerekek nagy r6sze hdtrdnyos helyzet( gyerek. Sok beilleszkeddsi,
magatartds 6s tanuldsi probl6mdt jeleztek a pedag6gusok. Mig a 9. osztdlyndl csoportkoh6zi6
er6soddst, csapat6pit6st neveztek meg terdpids c6lnak, addig a 1-0. osztdlyban az 6v elej6n kialakul6
bfi nbakk6pz6d6s olddsdban k6rtek segits6get.

A csoportfoglalkozdsok c6lja emellett az inadaptiv magatartdsformdk pozitiv irdnyf formdldsa,
valamint olyan k6szs6gek fejleszt6se, illetve olyan ismeretanyag dtaddsa, melyek k6pesse teszilr a

fiatalokat ellendllni a drogok ,,csdbitdsdnak", er6sitik szem6lyes elkcjtelezetts6gUket a

droghaszndlattal szemben, novelik szocidlis kompetenciiijukat (kortdrs kapcsolatok, 6n hat6konysiig,
asszertivitds, kom m u nik6ci6).

Mindk6t csoportban az osztdlyok teljes l6tszdmmal vettek r6szt. A 9. osztdlyosok csoportjiiban 16 fd
vett r6szt (fitik, ldnyok vegyesen), mig a 10. firl osztrily 8 f6s l6tszdmmal vett r6szt a foglakozdsokon

A gyerekek az int6zm6nyvezet6, illetve az iskola gyermek 6s ifjrisdg v6delmi felel6s szakember6nek
jelz6se alapjiin kerUltek kivdlasztdsra.

A csoportfoglalkozdsok 45 perces pszichoterdpids csoportk6nt mfikodtek, heti rendszeress6ggel. A

foglalkozdsok helyszin6t az iskola biztositotta szdmunkra.

A csoportfoglalkozdsok mellett szUks6gesnek ldttuk az oszt1lyf6nokkel, illetve a gyermek 6s ifj0sdg '

v6delmifelel6s szakemberrelva16 konzultdci6t, a folyamatos kapcsolattartdst az aktudlisan felmerti16
probl6mii k 6s konfliktusok megbesz6l6s6t il let6en.

A csoportterdpids foglalkozdsok tartalmi osszeSllitdsdban alapvet6 szempontk6nt szerepelt a

magatartds zavar t6nyez6inek szisztematikus terdpids eszkozcikkelva16 forrndldsa, a pozitiv fejl6d6si
irdny kialakitdsa.

A csoportfoglalkozdsokon haszndlt strukturdlt gyakorlatok segitettek a szabdlyokhoz va16

alkalmazkodAs, az egymds irdnti odafigyel6s, a tolerancia kialakitdsdban.

A szorong6s, amely az agresszi6 t6 forrdsa, kiemelt szerepet kapott a terdpidban, ez6rt

viselked6sterdpids eszkozokkel p16bdltuk oldani 6s cscikkenteni a gyermekekben l6v6 szorongdst.

A rendszeres dics6rettel c6lunk volt a folyamatos pozitiv meger6sit6s, melynek pozitiv hatdsa van az

6nk6p 6s az on6rt6kel6s kedvez6 iritnyi vdltozdsdra.

A csoportba va16 tartozds segitett a szabdlybetartds kialakitdsdban 6s a pozitiv 6nk6p

meger6sitds6ben is. Az elfogad6, biztonsdgot nyrijt6, pozitiv mintdt szolgdltat6 l69korben a

gyermekek szorongdsa old6dni ldtszik, viselked6silk vdrhat6an pozitiv irdnyba formd16dik.

Tapasztalatok: A gyerekek magatartds probl6mdi megjelentek a csoportfoglalkozdsok keretein belill
is, ami e16rel6p6snek szdmit az egy6ni terdpidkhoz k6pest. Folyamatos visszajelz6st kaptak

viselked6sUkrSl, egy olyan kcivetkezetes empdtidt sug|rzo kcizegben, ahol a negativ visszajelz6s

esetenk6nt mdr nem vdltott ki ndluk automatikus dacreakci6t egy id5 eltelt6vel. A folyamatos pozitiv

megerSsit6sek lehet6s6get teremtettek szdmukra, hogy alternativ viselked6si m6dot alakitsanak ki az



adott helyzetre vonatkoz6an. Tapasztalatunk az volt, hogy ezen gyerekek probl6mdi els6sorban abb6l
ad6dhattak, hogy mind a bilntet6seket, mind a pozitiv visszajelz6seket kovetkezetleni.il kapjdk
sztileikt6l, ez6rt nem alakult ki szdmukra az a szabdlytudat, hogy mely helyzetekben milyen
elvdrdshoz kell alkalmazkodniuk, s mi lesz annak kovetkezm6nye.

Ennek okdn azonban a viselked6si szabdlyok kialakitdsdt az alapvet6 szinten kellett elkezdenlink (pl.
nem [.it[ink meg senkit, nem haszndlunk bizonyos szavakat, a foglakozds ideje alatt nem haszndljuk a

mobiltelefont, nem a padon, hanem a sz6ken i.iliink stb.). Feltehetcjen a viselkeddsi szabdlyok teljes
hidnydb6l ad6dhatnak pl. azon konfliktuskezelesi probl6mdik, amelyek nagym6rt6kben felel6sek az

iskolai krizoss6gben tapasztalt kortdrsak kcizotti probl6mdk6rt. \

Probl6mamegold6 eszkciztdruk az acting-out reakci6b6l 6s az agressziv konfrontdci6b6l dll, ami azt
jelenti, hogy a szdmukra diszkomfort helyzetb6l, (pl. amikor valaki elvdrdst tdmaszt fel6jUk) kil6pnek,
vagy fizikai ill. verbdlis agresszi6t alkalmaznak, ami szint6n egyfajta v6dekez6s. Mindezeket neheziti,
hogy a gyerekek 6rzelmi kifejez6se, reciprocitdsa, empdtids k6szs6ge rendkivtll fejletlen,
figyelemkoncentrdci6juk gyenge, kooperdci6ra feln5ttel is nehezen, kortdrsaikkal pedig egydltaldn
nem k6pesek.

Ezen probl6mdk megjelen6se es korrigdldsukra tett szdmos kis6rlet azt eredm6nyezte, hogy a

megadott programt6l kis mert6kben el kellett t6rnUnk. Kiemelt hangs(lyt fekteti.ink a kivdnt
viselked6sformdk analiz6l6s6ra, pozitiv mege16sit6sUkre, a folyamatos visszajelz6sre. Szdmos
jdt6khelyzetben igyekezttink a viselked6si normdkat kialakitani bennUk. Emellett az em6ci6k teri.iletdt
is igyekeztlink fejleszteni: empdtia, expresszi6, reakci6. EgyUttm(kcid6si k6szs6gUket is cdlunk volt
fokozni.

Bizonyos terdpids technikdk, melyeket terveztUnk alkalmazni, nem voltak megval6sithat6ak, mivel a

csoportnorma kialakitdsa, a csoportszabi{lyokhoz val6 alkalmazkodds nagyon sok id6t vett ig6nybe.

A gyerekek ellendlldsdba 6s hulldmz6 egyrittmfikdd6sbe i.ltkciztUnk kezdetben, egyi.ittmfikod6sUk
rendkivUl vdltoz6 volt. A firi csoportban az egyik tanul6 az els6 alkalmon nem volt bevonhat6 a

foglakozdsba, 6s kimaraddsdt kezdemenyezte az osztdlyfdnokn6l; a Perifdria EgyesUlet prevenci6s

el6addsainak rendszeres ldtogat6ja volt a tovdbbiakban a csoport foglakozdsokon va16 r6szv6tel
helyett.

Kezdetben neh6zs6gbe i.itkcizcjtt a gyermekek foglalkoziisokon val6 gordUl6keny megjelen6s6nek
megszervez6se, a folyamatos 6rarendvdltozdsok miatt. Munkdnk megval6suldsa kisebb akaddlyoz6

t6nyez6t6l eltekintve zokken6mentes volt.

A 10. osztdlyndl kezdeti bfinbakk6pz6s old6dni ldtszik. A 9. osztdlyndl azt tapasztaltuk, hogy a kozcis

6lm6nyek dltal az osztdlytagok egyi.ittmfikod6 k6pessdge fokoz6dik, a koh6zi6 er6scidik. A

foglakozdsok feltehet6en felgyorsitjdk 6s'megl,ronnyitik az osztdlyba va16 beilleszked6s6t a

gyerekeknek. Tapasztalatunk szerint a tan6rai keretben megtartott foglalkozds segit az oszteSly tdbbi
tagjdnak is, hogy kdnnyebben elfogadjiik azon osztdlytdrsaikat, akik k6s6bb keri.lltek az

osztdlyk6zciss6gbe, vagy akiknek nehezebb a beilleszked6s egy rij kozoss6gbe. Csapat6pit6 jdt6kokkal

igyekezttink el6segiteni a magatartds- (6s jiirul6kos) probl6mdkkal kUzd6 gyerekek beilleszked6s6t.
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Az utcai szociSlis munka jogszabSlyi hittere

Alapszolgdltatdsi feladatok kti16ben utcai szocidlis munka keret6llen biztositani kell az utcdn
6letvitelszer(en tart6zkod6 hajl6ktalan szem6ly helyzet6nek, 6letkorrilm6nyeinek figyelemmel
kisr3r6s6t, szUks6g eset6n elldtdsdnak kezdemdnyez6s6t, illetve az elliitds biztosltdsdhoz kapcsol6d6
intrSzked6s megt6tel6t. (A szocidlis igazgatds16l 6s elldtdsok16l sz6l6 1993. evi lll. tdrv6ny 65/E S - a

alapjiin.)

A Perif6ria Egyesiiletnek 1997.6ta van elldtdsi szerz6d6se Nyiregyhdza vdros Onkormilnyzatlval az
Utcai szocidlis munka v6gz6s6re.

Az utcai szociSlis munka c6lja

,,A;r utcai szocidlis munka.c6lja az intezm6nyi elldtiisb6l kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az

utcain, kcizterUleten, nem lakds c6ljdra szolgd16 helyis6gben 6letvitelszerfien tart6zkod6 egy6nek,
csorportok szocidlis 6s mentdlis segit6se, els6sorban 6letment6s, megel6z6s, integr6lds c6ljdb6l." (

V2aoO: (1.7)SZCSM Rend. 104. 5 L bek.)

C6lcsoportjai:
- az utcdrr 6letvitelszerfien tart6zkod6 (effektiv) hajil6ktalanok, akik az 6jszakdikat

kcizteri.ileten, vagy nem lakds c6ljdra szolg:i16 helyen tdltik,
- a szakelldtds int6zm6nyrendszer6vel szemben bizalmatlanok, illetve ott nem

ka pna k a probl6mdjukna k megfele16 segits6get,
- hajl6ktalansdg vesz6ly6ben 616k, (mdr van hajl6ktalan karrierjUk, jelenlegi szdllds

lehet6sdgUk ideiglenes, esetleg alb6rletben lak6k, szivess6gi befogadottak,
lakdsfoglal6k).

A Perif6ria Egyesiilet 2 utcai szolgdlat mfikiidtet6s6re rendelkezik mfikiid6si enged6llyel. A napi
munkdban a 2 szolg6lat tev6kenys6ge nem kiilcinUl el 6lesen. A szolgdlatok tev6kenys6gi terUletei
egys6get alkotnak.

Az Utcai Szociilis Munka Eszaki Szo196lat ellit6siteriilete

Nyiregyhdza vdros kozigazgatdsi terUlet6nek a Tiszavasvdri 0t, Bethrlen Gdbor u., Zrinyi llona u.,

Bor:skai u., Orosi rit 6s Nyiregyhdzi rlt vonaldt6l 6szakra esd teriilet, kiv6ve Oros, S6st6gy6gyfi.ird6,
S6s;t6hegy, Nyirsz6l6s tertiletet.

Az Utcai Szocidlis Munka D6li Szolgilat ellitdsi teriilete

Nyi'regyhdza vdros kozigazgatdsi teriJletdnek a Tiszavasvdri rlt, Bethrlen Gdbor u., Zrinyi llona u.,

Bor:skai u., Orosi rit 6s Nyiregyhdzi rit vonaldt6l d6lre esd terUlet, kivdve Oros, Nagysz6ll6s, Borbdnya,
6k[stelekisz6l6, Ujkistelekisz6l6, Rozsr6tsz6l6 teri.ilet6t.

Az utcai szocidlis munka szolgSlatunk m(kiidtet6se sordn az al6bbi c6lokat tartottuk szem el6tt a
2014.6vben

. Szolgdltatdsaink folyamatos, megszakitds n6lki.ili mfikodtet6se eg6sz 6vben.
r A haj16ktalans6ghoz kdt6d6 el6it6letek csokkent6se a helyi tdrsadalom, 6s a helyi

dcint6shoz6k ko16ben.
. Az utcdn 6letvitelszerfien 616 hajl6ktalanok int6zm6r'ryes elliit:isokkal szembeni

bizalmatlansdgdnak m6rs6kl6se, az utcdn 616 haj16ktalanok szdmdnak cscikkent6se.



. Hat6kony, j6l mfikod6 t6li kriziselldtds megszervez6se.

' Az utciin 616 haj16ktalanok lakhatiishoz juttatdsa erdekeben piilydzati forrdsok felkutatdsa 6s

elnye16se.

A fent emlitett c6lok ment6n az al6bbi szolgiltat6sokat biztositottuk a 2014. 6vben

L Elldtdsi terUlet neldrdsa, ennek keret6ben alapvet6 eszkcizok (6lelmiszer, ruhdzat, takar6)
biztositdsa

2. Utcdn 616 hajlektalanok el6r6se (felderit6s)
3. Hdtt6riroda mfikcjdtetdse, szocidlis Ugyint6zds
4. Int6zm6nye elhelyez6s, kozvetitds (nappali elldti6sok, szdlldst nyrijt6 elldtdsok, tart6s

bentla kdst, d poldst gondozdst biztosit6 int6zmdnyek fel6)
5. Eg6szs6gUgyi szolgSltatdsokhoz valo hozz1fdr6s segit6se
6. Lakhatdsba keriil6s, lakhatdsban tartds tdmogatdsa (Helyi onkormdnyzati lakb6r

hozzdjdrul6s, TAMOP 5.3.3 )

7. Csalddi, bardti, kciz6ss6gi kapcsolatok er6sit6se
8, Fokozott utcaijelenl6t biztositdsa a t6li id6szakban (24 6rds krizisaut6 szolgdlat)

Az Sltalu nk biztositott szolgiltat6sok iisszefoglal6sa szdmokban

1. Elldtdsi terillet bejdrdsa 2014. 6vben 219 alkalom sordn cisszesen 4636
adag ,6lelmiszert, 257 db r,uh6zati

egysrSgcsomagot, 95 db. takar6t osztottunk ki

i.igyfeleinknek.
2. tJtciin 6ld hajl6ktalanok el6r6se (felderit6s) A felderitesek sordn 1-6, utcdn tart6zkod6 rij

[ievf6llel keri.iltiink ka pcsolatba n

3. lldttdriroda m(kcidtet6se, szocidlis Ugyint6z6s Az elmdlt 6vben a 2 szolgSlat nyilvdntartdsdban
szerepl6 i.igytelek :1433 esetben kerest6k fel az

iroddnkat.
4. Int6zm6nyes elhelyez6s, kozvetit6s Az 6v sordn l-84 esetben kozvetitettUnk utcdn

tart6zkod6 hajl6ktalan szem6lyt valamilyen
int6zm6nves elldtils fe16.

5. Eg6szs6grigyi szolgdltatdsokhoz va16

ho:rzdiutds sesit6se
82 esetben segitetti.ik iJgyfeleinket valamilyen
es6szs6sUsvi szoleiiltatdshoz val6 hozzdiutdsban.

6. Lakhatdsba kerUl6s, lakhatdsban tartds
td nrogatdsa

A TAMOP 5.3.3. piilydzati tdmogatds keret6ben
LO f6, utcdn 616 hajl6ktalan kerUlt tdmogatqtt
lakhatdsba, 6s munkaer6-piaci kompetencidkat
er6sit6 k6pz6si programba.

Az onkormdnyzat 6ltal tdmogatott lakbdr
hozzdjirulAs kerert6ben 2 f 6t segitettiink
tdmosatdshoz iutni az 6v sordn.

7. Csalddi, bardti, kozoss6gi kapcsolatok
erdsit6se

96 alkalommal segitettUk klienseinket a csalddi,

bardti kapcsolatrendszeri.ik fenntartdsdban,
e16s1t6s6ben.



8. ,24 6ris krizisaut6 szolgdlat 2Ot3/2O1.4. 6v t6li krizisid6szakdban dsszesen
201- esetben riasztottdk a krizisaut6 szolgdlatot.
2014. november-december h6nap sordn 62
olyan utcai bejelentes tcirt6nt, amire kivonult a

lat.

Az ellStottak jellemz6i

C6lcsoportjaink

ElsSdfeges c6lcsoport: Utcdn 6letvitelszer(en 616, az int6zm6nyes elldtdssal szemben bizalmatlan,
onnan kiszorul6 haj16ktalanok.
Miisodlagos c6lcsoport: A hajl6ktalansiig kozvetlen vesz6lyz6nd j6ban 616k, akik jellemz6en
rendelkeznek valamilyen lakhatdsi lehet6s6ggel, de ennek megl6te, fenntartdsa bizonytalan. Ebbe a
c6lcsoportba ta rtozna k:

o Szivess6gi befogadottak: nem fizetnek a lakhat6s6rt, rendkiviil bizonytalan, akdr napr6l napra
vdltoz6 lakhatdsi lehet6s6ggel rendelkeznek.

, a Atmeneti lakhatdssal rendelkez6k: jellemz6en b6rleti lehet6s6gben 6lnek, ami6rt fizetnek, de

az ehhez szUks6ges jcivedelem el6teremt6se h6nap16l-h6napra neh6zs6gekben i.itkrizik,

s,ursdh;;1:?ll;'t':l-TJil*',"#i'*'lT,iuo" veszik az hajr6ktaran-eildt6rendszer int6zm6nyes
formdiban bent l6v6 hajl6ktalanok is, 6k jellemz6en az informdci6s iroddnak keresik fel Ugyeik

int6z6se v6gett.

Szofgiftatdsainkat 2014. 6vben iisszesen 364 f6 vette ig6nybe. Lakhatdsi stdtuszuk szerinti
megoszldsukat az al6bbi tdbldzat mutatja:

Lakhatisi st6tusz szerint megoszl6s (%)

14%

U: utcdn dletvitelszerilen d16 hojl6ktalon; SZ: 4jjeli meneddkhelyen alvo Ugyfdl; INT: szakositott elldtdsi

formdt igdnybevev6 tigyfel (pl. dtmeneti szdllo); B: szfvessdgi befogadott; AL: dtmeneti lakhotdssol
rendelkez6 ilgyfdl

A tiibldzat adataib6l j6l ldtszik, hogy az utcdn 6letvitelszerfien 616 hajl6ktalanok mellett nagy szdmban
jelennek meg a szolgdltatdsainkon olyan iigyfelek, akik rendelkeznek valamif6le lakhatdsi

lehet6s6ggel. Jellemz6en ezek a lehet6s6gek bizonytalan, ingatag megolddsok, tobbs6gLik

ha.il6kta lansdggal fokozottan vesz6lyeztetett.



Ez:zel kapcsolatban fontos kiemelntink, hogy bAr az utcdn 616 iJgyfeleink sz1ma az elmrilt hirom
6vben enyhe emelked6st mutat (U2OI2:127 f6; U 2013: 733f6;U2014746f6), egy kivetel6vel a

tobbi kateg6ridban sincs jelent6s elt6r6s a kordbbi 6vhez kepest. A szivess6gi befogadottak szdma
azonban, bdr valamelyest csokkent az elm0lt 6vhez k6pest m6g mindig jelent6sen magasabb, mint
amit a kordbbi 6vekben tapasztaltuk.

A szivess6gi befogadottak szdm5nak vSltoz:isa az elmrilt
h6rom 6vben

(f6)

B2OL2

Az utcdn 6letvitelszerfien 616 hajl6ktalanok eset6ben elmondhat6, hogy az utcai 6letvitelt
tdbbsegdben f6rfiak vdlasztjdk (88 %), n6k 16nyegesen kevesebben vannak, akkor is tcibbnyire
pdrkapcsolatban.

Korosztdlyttekintve a legmaiasabb a 40-60 6v kdzdttiek ar6.nya, az utcdn 6l6ktdbb mintfele ebb6l a

korosztdlyb6l keri.il ki. Jelent6s osszefiigg6s van az 6letkor 6s az utcdn eltoltott 6vek kozott. A fent
emlitett korosztdly fele legaldbb hat 6ve utcdn tart6zkodik, 75 %- mdr tobb, mint 10 6ve
haj16ktalankent 6l az utcdn.
Stilyos probl6ma, hogy nagyon sokan ktlzdenek pszichidtriai betegs6gekkel, amelyek az mind az utcai,
mind az intezm6nyes elldtdst rendkiv[ili m6don megterheli.
Az utcdn 6letvitelszerfien 616 hajl6ktalanok a vdros ki.ilcinboz6 helyszinein, leginkdbb kis
csoportokban, pdrban illetve magdnyosan 6lnek. El6forduldsukat nem lehet egy megadott helyszinre
korldtozni, mivel folyamatosan mozgdsban vannak. A vdros bizonyos pontjaihoz jobban kcit6dnek,
amelyek f6kent a szUks6gleteik kiel6gftds6vel vannak leginkdbb cisszefUgg6sben (pl. 6lelem, iv6viz, wc
haszndlat, p6nzszerz6s, meleged6si lehet6s6g, kordbbi rokoni, bardti kdt6d6sek). Jellemez6en nem

veszik ig6nybe a hajl6ktalan elldtds int6zm6nyeit, mint a nappali meleged6, 6jjeli mened6khely,
azokkal szemben bizalmatlanok. Elmondhat6, hogy bizalmatlansdguk egyik f6 oka, hogy tdbbnyire
olyan szem6lyis6gii emberek viillaljdk az utcai 6letvitelt, akik nehezen tudnak alkalmazkodni a

krizdss6gi egytitt6l6s szabiilyaihoz, kerUlnek minden lehets6ges konfliktus helyzetet.

Az utcai szociilis munka szolgdlatok tev6kenys6ge

Elldtisi tenlilet bej6rdsa

Az elldtdsi teriilet bejiirdsa keret6ben term6szetbeni adomdnyokkal (6lelmiszer, ruhdzat, tisztasdgi
eszkozok, taka16 stb.) segitettilk az utcdn tart6zkod6 hajl6ktalanokat. A term6szetbeni adomdnyok
biztositds6n tril, munk6nk els6sorban az utc6n 6letvitelszerfien tart6zkod6 hajl6ktalanok el6r6sdre, a
velUk val6 folyamatos kapcsolat fenntartdsdra irdnyult. Az elldtdsi teriilet bejii16sa lehet6sdget
teremtett arra, hogy az 6letvitelszerfien utcdn 616 hajl6ktalan i.igyfeleinket napi rendszeress6ggel fel
tudtuk keresni, a hdttdriroddban el6zetesen egyeztetett taldlkozdsi pontokon,



A helyszinek kiviilasztdsdt az i.igyfelek napkdzbeni vagy ejszakai tart6zkoddsi hely6hez igazitottuk,
illetve szempont volt, hogy szdmukra kcizismert, konnyen megkozelithet6 terUlet legyen. A 20j.4-as
6v sordn 5 taldlkozdsi pontot 6rintett minden bejdrds. Az elldtdsi teri.ilet bejdriisa el6zetesen
elk6szitett iltvonalterv alapjdn tort6nt. Az Ligyfelek felkereses6nek gyakorisdgdt befolydsolta
eg6szs6gi 6s mentdlis dllapotuk, vesz6lyeztetetts6gUk m6rt6ke. Az elldtdsi terUlet bejdrdsdt a nydri
id6szakban h6tf6t6l- csi.itcirtokig, a t6li id6szakban minden h6tkciznap megszerveztuk. Amennyiben az
id(ijdrds ktirtilmdnyei indokoltdk, hdtv6g6n is felkerestUk az Ugyfeleket. Alkalmank6nt 20-35
kcizteriileten 6l6t tudtunk e16rni. Egy id6ben k6t f6dlldsri szocidlis munkds dolgozott a
szolgdltatdsban, igy a termdszetbeni adomdnyok nyrijtdsdn tril lehet6s6giink volt esetmunka
v69z6s6re, ligyint6zesre is.

E.lldtdsiterUlet bejairdsa sordn az aldbbiterm6szetbeni adomdnyokat osztottuk ki i.tgyfeleink kcizott
2014. 6vben

2. Utcdn 616 haj16ktalanok e16r6se (felderit6s)

A felderit6 munka c6lja: az elldtatlan csoportok felkutatdsa, probl6mdik felm6rese, informdci6 6s
adatgy(jt6s, folyamatos kapcsolat kialakitdsa, el6rhet6s6g biztositdsa, informdci6szolgdltatds az
elf iitatlan csoportok sz{mira, mely segitseg6vel az int6zm6nyes elldt6rendszer adekvdt
szolgdltatdsait vehetik ig6nybe, krlzis beavatkozds 6s krizis segits6gnyrijtds a kozvetlen
vesz6 lyhe lyzetbe n 6l6k szdmiu a.

A felderit6s f6bb irdnyai:
- A vdros azon r6szeinek rendszeres id6kozonk6nt tort6n6 bejdrdsa, figyelemmel kis6r6se, ahol

a hajl6ktalanok nagy val6szinfis6ggel tart6zkodnak; (MAV-BUSZ dllomds, Belvdros, B(za t6r,
J6savdros, S6st6i erd6, elhagyott romos hdzak)

- Azon helyek felkeres6se, ahol dllampolgdri bejelent6sek szerint haj16ktalan szem6lyek
tart6zkodnak.

A felderites a lka lmdva I biztositott szolgd ltatdsok:
- kapcsolatfelv6tel;
- tij iigyfelek kiizvetit6se az EgyesUlet dltal mfikodtetett Szocidlis Informdci6s lroddba;
- kapcsolatfelvetel azon Ugyfelekkel, akik kordbban igenybe vett6k az EgyesUlet szolgdltatdsait,

de valamilyen ok miatt a kapcsolat megszakadt, vagy szlinetel, szdmukra folyamatos segit6
kapcsolat biztositisa

- tdj6koztatds a hajl6ktalan-elldtiis 6jszakai szdlldslehet6sdgeirSl, ezen intdzm6nyekbe va16

kozvetit6s
- informdci6nyfjtds az ig6nyelhet6 szocidlis 6s eg6szs6gi.igyi elldtdsokr6l
- els6seg6lyny(jtds, krizisintervenci6.

Ta paszta lata ink:
- A felderit6sek sordn 61 hajl6ktalan szemEllyel taldlkoztuk, ebb6l 15 f6 rij iigyf6l volt.
- 9 olyan i.igyf6llel taldlkoztunk, akikkel els6sorban felderftesek sordn tudtunk kapcsolatot

tartani, mivel nem vettek ig6nybe rendszeresen az Utcai Szocidlis IVunka Eszaki 6s D6li
Szolgdlat egy6b szolgdltatdsait.

Elelmiszer 4636 adag
Tisztd lkodiisi eszkcizok 471, csomag

Ruhdzat 257 db. egvs6gcsomag
Taka16 9s db.



- Ezekben az esetekben olyan dletvitelszer(en utcdn tart6zkod6 hajl6ktalanokr6lvan sz6, akik
bizalmatlanok l6nyegdben minden elldtdssal szemben, nem szivesen kernek segitseget.

3. Hdtt6riroda m(kiidtet6se (szocidlis iigyint6z6s)

A szolgdltatds c6ljakent fogalmaztuk meg, hogy az utcdn 6letvitelszerujen tartirzkod6 haj16ktalanokat
szclcidlis tigyeik int6z6s6ben, szUks6gleteiknek megfelel6 elldtdsok ig6nybevetel6ben, 6rdekeik
k6pviselet6ben hat6konyabban tudjuk segiteni. Tapasztalataink alapjdn, a hajlektalan emberek
szemdlyes Ugyeik int6zes6ben segits6gre szorulnak. Elvesznek a kozigazgatdsi rendszer
0tveszt6jdben, a kdzhivatalok funkci6ival nincsenek tisztdban. A hdtt6riroda az utcai szolgdlat tobbi
tev6kenys6g6nek kieg6szit6sere is szolgdl, egy iilland6 pont, ahol az Ugyfelek felkereshetik az
esetfelel6s szocidlis munkdst. Biztonsd96rzettiket ncivelte, hogy nem maradtak egyediil a
probl6mdjukkal. Az iroddba bet6r5 Ugyfelek osszetdtele vdltozatos volt. Rendszeresen felkerestek a

ktj;ztertileten 616 haj16ktalanok, szdlldst nyrijt6 int6zm6nyekben 616k, haj16ktalansdg vesz6lydben 616k,
szlvess6gi lakdshaszndl6k, rossz arryagi helyzetben l6v6 dllampolgdrok. A hdttdriroddban dolgoz6
koll6giik, igyekeztek segiteni minden Ugyf6lnek, aki felkereste 6ket. Szi.iks6g eset6n a megfelel6
ell:itds vagy szervezet fel6 irdnyitottdk az rigyfeleket, kompetencia hatdraik betartdsdval.

A lldtteriroda helye, nyitvatartdsi ideje: A Perif6ria EgyesUlet dltal mfikddtetett Szocidlis Inform6ci6s
lroddban (Nyiregyhdza, Eotvds u. 1.) kereshett6k meg a kliensek a szocidlis munkdsokat h6tf6n 6s
p6nteken 9-t2or|ig, a szerdai napokon 9 6s 13 6ra kozott, cisszesen 10 6ra/h6t nyitvatartdsi id6ben.
Az rigyeleti id6ben egy fdiilliisri szocidlis munkds ldtta el a feladatokat.

Az iroddban ig6nyelhet6 szolgdltatdsok:
- szem6lyes iratok p6tl6sdban va16 segits6gny0jtds;
- szdlldslehet6s6g keres6s6ben va16 segitsegnytijtds (albdrlet, int6zm6nyes elhelyez6s);
- informdci6 az ig6nyelhet6 elldtdsokr6l, illetve Egyes[ilet szolgdltatdsairirl;
- segits6gk6r6s egy6ni 6lethelyzetek, probl6mdk megolddsiiban;
- munkalehet6seg keres6s6ben va16 segltsegk6r6s;
- az Egyestilet iroddjdnak cime postacimk6nt megjelcilhet6
- Ugyint6z6shezszliks6gesiratokf6nymdsoldsa
- munkahely - alb6rlet keres6s Ugydben telefon haszndlati lehet6seg
- csalddi, bardti, kozossegi kapcsolattartds segit6se telefonhaszndlattal
- segit6 besz6lget6s
- adomdny igdnyl6s

A 2014-es 6v sordn az Eszaki 6s D6li szolgdlat dltal nyilvdntartott iigyfelek 1433 alkalommal* kerest6k
fel az Ugyeletet tart6 szocidlis munkdst az aldbbi problem6ikkal:

Szem6ly igazolvdny p6tliisa

SzUlet6si anyakcinyvi kivonat p6tliisa

H6zassdgi anyakcinyvi kivonat p6tldsa

Tb. kdrtya p6tldsa

Ad6kdrtya p6tldsa

Atmeneti seg6ly ig6nyl6se

Postai ki.ildem6ny i.igy6ben 6rdekl6d6s

Kcizgy6gyel ldtds ig6nyl6se

Nyugdij-nyugdijszer( elliitdsokkal kapcsolatos tigyint6z6s

Aktiv korilak elldtiisiival kapcsolatos iigyint6z6s

46

48

4

48

25

L13

768

1

l_3

22



M u nka helykeres6sse I ka pcsolatos tigyint6z6s

Lakhatdsba kerUl6s segitese

Lakhatdsban tartds segit6se, lakhatdssal kapcsolatos tigyint6z6s

Telefonhasznd lat hivata los Ugyek int6z6se v6gett

Telefonhasznd lat csa ldd i, ba rdti, kcizdss6gi ka pcsolatok
e16sit6se v6gett

Egy6b (pl. ruhanemfi, taka16 ig6rryl6s, f6nymdsolds,
mobiltelefon feltolt6se, segit6 besz6lget6s)

t4
21,

,4
188

1.r6

425

*Amikor egy ilgyfdlfelkeresi oz iroddnkot sok esetben nem egy, hanem tdbb probtdmdt hoz mogdval,
iglr egy olkalomhoz akdr tiibb ilgyintezds is kotddhet, ezdrt oz alkalom szdm nem egyezik meg o
megoszlds osszegdvel.

4. Int6zm6nyes elhelyez6s, ktizvetit6s

Celja: utcdn 616 hajl6ktalan emberek megismertet6se a nyiregyhdzi hajl6ktalan-elldt6 rendszer
formdival, az ig6nybev6telUk felteteleivel, kapcsolatfelv6tel az int6zm6nryekkel az utcdn 616
hail6ktalan klienseink elhelyez6se 6rdek6ben, az int6zm6nyes elldtdsok ig6nybev6te16nek segit6se,
td rnogatd sa.

Az intezm6nyes elhelyez6s, kcizvetitds tort6nhet a hiitt6rirodai munka alkalmdval, de az elldtdsi
tertilet bejdrdsa, a felderites 6s a t6lifokozott utcaijelenl6t biztosit6sa sordn is.

2014. 6vbe t6 eh lyez6s szleisa:

5. Eg6szs6giigyi ell6t6sokhoz, szolgSltatisokhoz vaN6 hozz6jutds segit6se

C6lja: az utcdn 6letvitelszer(en 616 hajlektalanok dllapotdnak megfele16 egeszs6gi.igyi
szcrlgdltat6sokhoz valo hozzijutds tdmogatdsa. Ez jelentheti a sztiks6ges gy6gyszerek kivdltdsdt,
els6seg6lynyrijtdst, hdziorvos illetve szakelldtds fele va16 kozvetit6st, korhAzi ldtogatdst, de az 6letet
veszdlyeztetd helyzetek eset6n a ment6szolgdlat riasztdsdt is. Fontos torekv6siink, hogy a k6rhdzba
kertllt hajl6ktalan klienseinket elldssuk megfele16 eszkcizcjkkel (pl. tisztdlkoddsi eszkdzok) a

be nnta rt6zkodiisuk sord n.

A 2013. dv sordn az aliibbi megoszldsban segitetti.ik iigyfeleinket valamilyen eg6szsegUgyi
szolgdltatdshoz val6 hozzdjutdsban.

n az tnlezm e o

He lVszin Alkalmak szdma
Ejjeli mened6khelyre k6zvetit6s, szdllitds 153
Atmeneti szfllora kcizvetit6s 2

Nappali meleged6be szdllitals 10
H aj l6 kta la no k ottho nd ba trj rte ncj kdzvetit6s, szd | | itd s t
Krizisszobdba tort6nS szii llitds 6
Szenved6lybetegek Atmeneti Otthondba tdrt6n6
elfrelyez6s

8

Egy6b, tart6s dpoldst-gondozdst biztosit6 intezm6nybe
tcjrt6n6 elhelyezes

4

Te,u6kenys6g Alkalmak szdma

Gy6gyszerek kivdltdsa 1.6

K6rhdzi ldtoeatds 28

Hdziorvos fel6 krizvetit6s 2

Sza krendelS fel6 kcizvetit6s 17



Els6seg6ly, sebkrjtciz6s 8
Ment6szolgdlat riasztdsa 24

5. Lakhatisba keriil6s, lakhatdiban tart6s tdmogat6sa

C6lja: az utc6n 616 hajl6ktalanok szdmdra alternativa ny0jtdsa az utcai 6letvitellel szemben,
lakhatdsba jutdsuk tdmogatdsa, mdr megl6v6 lakhatiis eset6n annak megtartdsdnak segit6se,

Lakhatdsban keri..il6s sordn az aliibbi tev6kenys6geket v6gezztik:
o Lakhatds felkutatatdsdban nyrijtott segits6g: Hirdet6si lehetSsdgek (0jsdg, internet)

hozzdffr{sdnek biztositdsa, telefondldsi lehetds6g biztositdsa, alb6rletkeres6ssel kapcsolatos
tandcsadds

' Lakhatdsba jutds segit6se p6nzbeli tdmogatds, mentordlds, egy6ni esetkezel6s (kUlcin
finanszirozds a la pjdn).

Szervezet[.ink 6vek 6ta tobb csatorndn kereszti.il pr6bdl hajl6ktalan emberek szdmAra lakhatdsi
tdmogatdsokat bevonni. Ennek egyik eleme, hogy Egyesi.ileti.ink kezdem6rryez6s6re Nyiregyhdza
Vdros Megyei Onkormdnyzata lakb6r hozz(liuulilst biztosit hajl6ktalan szem6lyek szdmdra (helyi
rendeletben megfogalmazva 2008. 6ta). Ennek 6rtelm6ben az utcai szolgSlat javaslata alapjiin
hajl6ktalan Ugyfeleknek lehet6s6gUk van lakb6rtdmogatdst ig6nyelnii.ik. A tdmogatds osszege: 8.OOO-

25.000 Ft/h6, a tdmogatds id6tartam maximum egy 6v.
2014-ben jelent6s pdlydzati tdmogatdst sikerUlt elnyernUnk utcdn el6 hajl6ktalan emberek
fakhatiishoz iutdsdnak 6s munkaer6-piaci kompetenciiiinak fejleszt6se 6rdekeben. A ,,Beldp6" A
kdzterilleten 616 haildktolanok segitdse lqkhotdssql ds o munkavdgzdshez szi)ksdges kompetencidk
feilesztdsdvel TAMOP-s.3.3-13/1-2014-0012 cimfi project keret6ben IO f6 keriilt tdmogatott
lakhatdsban, ds vesz r6szt k6pz6si programban. A program id6tartama 14 h6nap (2014.09- 2015. 10.)

Az utcai 6letm6d felszdmoldsdval kapcsolatos tev6kenys6gek bemutatS,sa

Az utcai 6letm6d felszdmoldsdn els6sorban az int6zm6nyi elhelyez6ssel, kcizvetit6ssel, valamint a

lakhatdsba jutdssal, lakhatdsban tartds tdmogatdsdval kapcsolatos tev6kenysegrinket 6rtjrik. A
kordbbiakban mdr r6szletezti.ik ezen tev6kenysegeinket, itt egy osszefoglal6 tdbldzatot mutatunk be.
Az utcai 6letvitel tart6s felszdmoldsSnak els6sorban a szakositott ellit6si form6k fel6 ktizvetit6st
(dtmeneti szdll6, hajl6ktalanok otthona, szenved6lybetegek 6tmeneti otthona), illetve a lakhatdsba
jut6st tekintjtik.

Tev6kenys6g

La khatdsi tdmogatds biztositdsa
- Onkormdnyzati lakhatdsi program
- TAMOP s.3.3

2t5
10 f6

Utcai 6letvitel felszdmoldsa 2013-ben.
Hovd kerUlt az iigyf6l? F6
Ejjeli mened6khelyre 153'r,

Atmeneti szdlldsra 2
Hajlektalanok otthondba t
ld6sotthonba 4
Oniill6 lakhatdsba (a szocidlis int6zm6nyrends2eren kivi.lli lakhatiis, pl. HKA/OKA/TAMOP
tdmogatott lakhatds, onkormdnyzati b6rlet, alb6rlet, hazakciltcizes, osszekoltozds)

t2

Egyeb, 6spedig: Szenved6lybetegek dtmeneti otthona 8



* Az ejjeli meneddkhely esetdben a tdbldzotban szerepl6 adat alkalmot ds nem fdt jelent, tehdt 91
qlkqlommol szdllt'tottunk utcdn dld hojlektalan t)gyfelet oz djjeli meneddkhelyre.

A tdbldzat adataib6l j6l ldtszik, hogy legnagyobb szdmban az 6jjeli mened6khely szolgdltatdsai fel6
tucltuk kozvetiteni iigyfeleinket, szakositott elldtdsi formdkba mdr j6val kisebb szdmban jutnak be
utcdn 6letvitelszerfien 616 hajl6ktalanok.

24 6r6s krizisaut6 szo196lat

A krizisaut6 szolgilat c6lja

Nyiregyhdza vdrosban krizishelyzetben l6v6 6llampolgdrok, els6sorban hajl6ktalanok 6s

hajl6ktalansdggal vesz6lyeztetettek elldtdsa, a segit6k fokozott utcai jelenl6te a krfzisid6szakban,
valamint az Eszak - Alfoldi Regiondlis Diszp6cserszolgdlat dltal regisztrdlt jelz6sekre tcirt6n6 gyors,

c6lzott reagdlds, ezdltal csokkentve az 6letet vesz6lyeztet6 helyzetek kialakuldsiit.

C6lcsoportok

. Efetvitelszerfien utcdn tart6zkod6, elldtdssal szemben bizalrnatlan, onnan kiszorul6, vagy
kirekesztett hajl6ktalan Ugyfelek, akiknek 6lete eg6szs6gUgyi, mentdlis, szocidlis helyzetUk
m iatt kozvetlen tj I vesz6lyeztetett.

. Nyiregyhdza vdrosban, vdratlan krizishelyzetbe kerUlt dllampolgdrok.

A szolgdlat el6rhet6s6ge

A szolg6lat munkatdrsai az Eszak - Alfdldi Regiondlis Diszp6cser Szolgdlathoz 6rkez6 bejelent6sek
alapjdn kerest6k fel a kozteriileten krizishelyzetbe keriilt iillampo196rokat.

' 24 6ris krizisaut6 szolgSltatdsai

. azonnali 6s gyors reagdlds az Eszak -Alfoldi Regiondlis Diszp6cser Szolgdlat dltal tett
jelz6sekre, lakossiigi, illetve egy6b jellegfi bejelent6sekre;
krizisfeloldds, krizisintervenci6;

. meleg ruhdzat p6tldsa;

. meleg taka16k, izoldci6s f6lidk osztdsa;

. 6lelmiszeradomdny, meleg tea biztosit6sa;

. els6seg6lynyfjtiis;

. alapvet6 gy6gyszerek biztositdsa, v6rnyomdsm6rds;

. eg6szs6gtigyi, valamint szdlldst nyiljt6 int6zrh6nyekbe tort6n6 kcizvetit6s;

. krizisszdll6ra, krizisszobdkba val6 beszdllitds;

. informdci6nyijtds az Egyeslilet szolgdltatdsai16l;

. tdj6koztatds a szocidlis, e96szs6gi..igyi elldtdsok16l, int6zm6nyek16l, elldtiisok ko1616l,

va lam int az ig6nyl6s m6djd16l, lehet6segei16l, felt6telei16l.

A 2012/2013. 6v t6li id6szakdban a krizisaut6 szolgdlathoz 201 esetben 6rkezett utcai bejelent6s.

Ehhez a 136 esethez cisszesen 211 int6zked6s kapcsol6dott a krizisaut6 szolgdlat rfsz|rSl*.
* A bejelentdsek ds oz intdzkeddsek szdmdnak eltdrdse abb6l qdodik, hogy szdmos esetben el6fordul:
helyszinen nem csak egy krizishelyzetben ldvd szemdlyt toldlunk, hanem akdr tobbet is, ds tdbb

szemdlyhez eltdrf intdzkeddsek is kapcsol6dhotnak. Szemldletes eset pdlddul oz, omikor oz egyik

bejelentett szemdly elfogadta o felajdnlott djszakai szdlldshelyet ds 6t elszdllitottuk, mig a mdsik

tigyfdl dllopota a ment6szolgdlat riosztdsdt indokoltq.



Elleli mened6khelyre szdllitiis 115
Na ppali meleged6be sz:illitiis 2
Ment6k hivdsa 13
A kliens sziillitdsa nem volt indokolt 25
A megadott helyszinen nem taldltunk senkit 15
Az Ugyf6l nem fogadta el a felaiiinlott szdlldslehet6s6eet 20
La khatiissa I rendel kez6 Ugyf6l hazaszd | | itdsa 3
Ha1'l6kta lanok Otthondba visszaszd llitds 2

,,Rem6nys6g"
visszaszdllitds

Szenved6lybetegek Atmeneti Otthondba 2

SBO-ra szdllitiis t
Ta ka 16, 6 lel m iszer, meleg ruhdzat biztositdsa L3
Osszesen 2Lt

2Ot4. 6v november-december h6napjaiban cisszesen 62 utcai bejelent6s 6rkezett, amely sor6n az
esetek tobbs6g6ben az 6jjeli mened6khelyre sziillitottuk az Ugyfelet. 7 alkalommal volt szi.iks6g a

ment6szolgdlat riasztdsdra, 5 esetben a hajl6ktalan szem6ly nem fogadta el a felajdnlott
sziilldslehet6sdget, igy szdmukra meleg ruhdzatot, takar6t biztositottunk.
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