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Dózsa Éjjeli menedékhely                                                   
 

 

A Dózsa Éjjeli menedékhely a Dózsa György út 152. szám alatt található központi épületében 

helyezkedik el és a BMSZKI hajléktalanok számára szállást nyújtó intézményeinek egyike.  

A menedékhely önálló intézményként 1994-ben létesült az intézmény központi épületében a 

szenespince átalakításával. 

 

Szolgáltatásaink közé tartozik a maximum 20 ágyas szobákban történő elhelyezés, 

tisztálkodási, főzési, mosási, alapvető felszerelés biztosítása.  Intézményünk férőhelye 161 fő, 

a téli időszakban kibővül férőhelyszámunk 78 férőhellyel. A Dózsa menedékhely a 18. 

életévüket betöltött magyar állampolgárságú nőknek és férfiaknak nyújt szállást több 

részlegben (Krízis éjjeli menedékhely, szuterén éjjeli menedékhely, 24 órás speciális 

menedékhely, várakozó részleg), részlegenként, változó nyitva tartással.  

 

Menedékhelyünk legfőbb célja a szállásnyújtáson túl a hajléktalan emberek önálló lakhatás 

felé segítése. Ez magában foglalja az egyéni szükségletek teljes körű felmérését, valós és 

megvalósítható tényleges célok kitűzését, megvalósítását.   

 

Főbb szolgáltatásaink: 

 szociális ügyintézés, mentálhiginiés tevékenység,  

 kulturális és közösségi programjaink működtetése (múzeumlátogatások, közösségi 

programok, kirándulások).  

 Csoportfoglalkozásaink megvalósítása (beilleszkedést elősegítő csoportfoglalkozás, 

életmódcsoport, kreatív foglalkozások).  

Budapesti Módszertani szociális Központ és 

Intézményei   

Dózsa Éjjeli menedékhely  
 

2015. évi szakmai beszámoló és 2016. szakmai 

munkaterv 

 

Készítette: Budai Erzsébet 
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 házi-könyvtár,  

 lakhatási támogatás biztosítása, pályázati finanszírozással (együttműködés és a szállás 

team javaslata esetén). 

 személyes tárgyak tárolásához zárható szekrény biztosítása (csomagmegőrző 

szekrény) 

 értékmegőrző szekrény (egy éjszakára) 

 mosási, főzési, ételmelegítésre, tisztálkodásra szolgáló eszközök biztosítása 

 

Menedékhelyünk többlépcsős, elhelyezésre szolgáló szolgáltatásokra épül. A legalsó 

befogadó egységünk a Krízis éjjeli menedékhely (húszágyas elhelyezéssel), ezt követi a 24 

órás speciális menedékhely (tízágyas elhelyezéssel) és végül a BMSZKI átmeneti szállására 

várakozók részlege (egyágyas elhelyezéssel) szolgáltatás nyújtásával zárul be.  

 

 

Az éjjeli menedékhelyünkön legelőször megjelenő ügyfeleinket a Krízis női menedékhely 

részlegünkön helyezzük el, ezért ez az ellátás első befogadó részlegként működik, a 

megjelenést követően team döntés alapján lehet a Dózsa speciális (24 órás) női 

menedékhelyre bekerülni, kivéve az Dózsa éjjeli menedékhelyén megjelenő várandós és 

mozgásában korlátozott ügyfeleket, mert ők a rendelkezésre álló szabad férőhelyek esetén 

azonnal a Dózsa speciális éjjeli menedékhelyre kerülnek.   

 

Az Átmeneti szállásra várakozó koedukált részlegünkön a Felvételt Előkészítő Team által 

(Továbbiakban FET) regisztrált és elfogadott kérelemmel rendelkező ügyfelek számára 

biztosít elhelyezést. 

 

 

A Dózsa Éjjeli menedékhely működése  

2013. 02.18-tól az éjjeli menedékhely működési, szolgáltatási tartalmai megváltoztak. Az 

éjjeli menedékhely működési változtatásának lényege, hogy a Dózsa György út 152. szám 

alatt eddig székelő Krízis Szolgálat és a Lábadozó (kórházi részleg, lábadozó, ambuláns 

rendelések, orvosi ügyelet) elköltözött a BMSZKI Szabolcs utcai intézményébe és ezért a 

Dózsa Éjjeli menedékhely „megkapta” a Krízis kórház” részlegeit.  Az említett „részlegek” 

birtokbavételét követően lehetőségünk adódott egymásra épülő menedékhelyes szolgáltatás 

kialakítására. 
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Alapinformációk a menedékhelyünkön működő részlegeinkről: 

 

részleg 
nyitvatartási 

időtartam 

férőhely, kondíciók 

 
specialitás 

Krízis éjjeli 

menedékhely - 

legalsó lépcső a 

Dózsa menedékhely 

működésén belül 

16.00 - 08.00 

Női éjjeli menhelyes 

elhelyezéssel,  95 nő 

elhelyezésére van 

lehetőség, a szobák 

maximum 20 ágyasak, 

elhelyezés 6 szobában 

történik. 

A Dózsa Éjjeli menedékhelyen 

belül első befogadó részlegként 

működik, ide kerülnek a 

menhelyünkön belül legelőször 

megjelenő személyek, valamint 

azok az ügyfelek, akik a Dózsa 

24 órás speciális menhely és a 

Dózsa várakozó férőhelyeken 

laknak és nem teljesítik a 

kötelező együttműködés 

(házirend, előtakarékosság) 

feltételeit. 

Dózsa Speciális, 24 

órás menhely - II. 

lépcső a Dózsa 

menedékhely 

működésén belül. 

8.00 - 08.00 

Női menedékhely. 

Jelenleg 40 női ügyfél 

elhelyezésére van 

lehetőség,  

Az elhelyezés 5 szobában 

történik. 

 A szobák maximum 10 

ágyasak. 

A Dózsa speciális, 24 órás Éjjeli 

menedékhelyre való bekerülés 

team - döntés alapján történik, 

rendelkezésre álló szabad 

férőhely esetén vezetői 

engedéllyel. E részlegen a Krízis 

éjjeli menhelyünkről érkező 

hajléktalan előélet nélküli, 

várandós, fiatal, 50 év feletti 

nyugdíj előtt álló, és az aktívan 

dolgozó ügyfeleket helyezzük el. 

Átmeneti szállásra 

várakozó(k) részlege 

- III. lépcső a Dózsa 

menedékhely 

működésén belül. 

8.00 - 08.00 

26 férőhely (női és férfi 

férőhely). A szobák 1 

ágyasak. 

Az átmeneti szállásokra 

jelentkező (BMSZKI FET), 

várólistán lévőket helyezzük el 

addig, amíg a kérelmezett 

átmeneti szálláson meg nem 

üresedik az adott férőhely.  

Az 1 ágyas várakozó 

férőhelyeken az együttműködés 

kötelező része a FET várólista 

háromhetenkénti erősítése, a 

megállapított előtakarékosság 

teljesítése (5000 Ft/hó) és a 

házirend betartása. 

 

 

Létszámunk 2015. 12.31-i állapotnak megfelelően*: 

A 2015. évi létszámkeret megállapodásunk szerint adott pillanatban 2 ügyeletes munkatárs és 

egy esetkezelő szociális munkás hivatali munkaidőben lát/látott el szolgálatot az éjjeli 
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menedékhely részlegeiben (Krízis éjjeli menedékhely, szuterén éjjeli menedékhely, 24 órás 

speciális menedékhely, várakozó szint).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az aktív munkavégző (*vezetők nélkül) 10 fő. A menedékhely zavartalan működése 

érdekében 2015.01.01-tól az állományban lévő kollégákon felül, hétvégi és éjszakai ügyeletre, 

megbízási szerződéssel, lehetőség és kapacitás szerint a BMSZKI Dózsa Átmeneti szálláson 

dolgozó munkatársak látták el a hiányzó óraszámok lefedését (4 fő). 

A megbízási szerződéses jogviszonyok óraszámainak csökkentését (2015.07.01-vel) főállású 

munkatársakkal értük el (Dózsa Átmeneti szállásról 3 munkatárs került áthelyezéssel a Dózsa 

Éjjeli menedékhelyre). A létszámból jelenleg 3 munkatársunk végzi a főiskolai tanulmányait. 

 

Az év folyamán törekedtünk a szakmai felkészültség, képzettség színvonalának emelésére. A 

menedékhelyen megjelenő ügyfelek fogadása az elmúlt évben is zökkenőmentesen történt. 

Az elhelyezés tárgyi feltételei, körülményei színvonalának megőrzése, javítása az intézmény 

vezetőinek munkájával, a technikai személyzet hozzáállásával valósult meg. 

 A kártevőirtás kellő számban zajlott le a BMSZKI és külső megbízott cég saját eszközeivel. 

Továbbra is igény mutatkozott lakóink körében a rendszeres lakógyűlések megtartására 

(havonta-kéthavonta) amelyen lehetőségük van a szállót érintően felmerülő kérdések 

megbeszélésére. Lakóink számára ez konfliktus levezetési módot jelent, amelyet ezeken a 

fórumokon elővezethetnek, és lehetőség szerint megbeszélhetik a közösséget, valamint az 

egymást érintő (szociális munkások-lakók, valamint intézmény-lakók közötti és egyéb) 

problémákat. Ezen kívül rendszeresen –kéthavonta- egy-egy közösségi programot szervezünk 

az ügyfeleink részére. Ebben az esetben is célunk a kapcsolatfelvétel volt. 

 

A szolgáltatást igénybevevőkről 

A táblázat a Dózsa Éjjeli menedékhely 2015. évi havonkénti vendégéjszakákat és a „átlagos  

kihasználtság” számadatait jeleníti meg.  

Munkakör Fő 

Ellátási egységvezető 1 

szociális munkás  7 

szociális asszisztens 3 

létszám összesen 11 
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A Dózsa Éjjeli menedékhelyen 2015. évben (havonkénti)  eltöltött vendégéjszakák 

száma/ átlagos kihasználtság/fő 

2015. év vendégéjszakák 

száma 

Átlagos 

kihasználtság/ 

fő 

 

Január 3294 106 

Február 3497 109 

Március 3107 113 

Április 3074 104 

Május 3078 99 

Június 3000 103 

Július 3078 97 

Augusztus 2664 86 

Szeptember 2794 93 

Október 3507 113 

November 3354 112 

December 3418 110 

 

2015. év folyamán 37 832 éjszakát töltöttek lakóink a Dózsa Éjjeli menedékhelyen.  

2015.-ban lakóink a Dózsa Éjjeli menedékhelyen (éves szinten) az összesített igénybevett 

napok számát/év tekintve elmondhatjuk, hogy az éjjeli menedékhelyünket az év folyamán 

1083 személy vette igénybe szállásunkat. Az 1083 személyből leszűrve a többszöri 

megjelenéseket, 583 fő volt, aki új ügyfélként, először jelent meg a Dózsa Éjjeli 

menedékhelyünk részlegein belül. 

 

Dózsa Éjjeli menedékhelyet igénybevevők 2015. évben időszaki igénybevételi alkalmai/ 

fő/ étkeztetés adagszáma 

 

 

időszak 

(tól) 

időszak 

(ig) 

igénybevételi 

alkalom különböző fő 

étkeztetés 

adagszám 

1 2015.01.01 2015.03.06 6756 241 3702 

2 2015.03.07 2015.06.01 8857 267 1628 

3 2015.06.02 2015.09.01 8463 255 1 

4 2015.09.02 2015.12.31 12675 320 3975 

  

 összesen 36751 1083 9306 

 

A táblázat a Dózsa Éjjeli menedékhely 2015. évben időszakosan összesített igénybevételi 

alkalmak/ leszűrt többszöri megjelenések /étkeztetési adagszám/ fő számadatait jeleníti meg.  
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A Dózsa Éjjeli menedékhelyen lakóink számára időszakos programként működtetjük a téli 

időszakban „kiegészítő étkeztetés” pályázati programunkat. A menedékhelyen megjelenő 

behatárolható ügyfélkör részére a téli időszak lejártát követően is szükséges volt krízis 

élelmet biztosítanunk (várandós és az utcáról érkező éhező lakóink). A várandós nők 

esetében, a babavárás miatti többlet kalória bevitel megteremtése kiemelt cél volt. Ez alapján 

a 2016-os évben 9306 adagnyi „krízis ételt” szolgáltattunk az egész év során.  

 

Lakott e már FSZKI / BMSZKI szálláson 

2015.01.01-től-2015.12.31-ig menedékhelyünket igénybevevő lakók esetében                                                       

(Korcsoport/ fő) 

Kor szerint adathiány Igen Nem Összesen 

18-30 év között 234 417 2617 3268 

31-40 év között 724 1557 3733 6014 

41-50 év között 1107 2562 4189 7858 

51-60 év között 854 6818 3613 11285 

61-70 év között 696 4076 3162 7934 

70 éven 

felüliek 97 574 802 1473 

 
3712 16004 18116 37832 

 

A táblázat 2015.01.01-től - 2015.12.31-ig a Dózsa Éjjeli menedékhelyen megforduló 

személyek esetében -a menedékprogramban rögzített adatok, kimutatás alapján- foglalja 

össze, hogy a menedékhelyünket igénybevevők laktak e már FSZKI/BMSZKI szálláson.    

A táblázatban kiemelkedik az 51- 60 év közötti korcsoport (nő 10 863 fő, férfi 422 fő 

összesen 11 285 fő), valamint közelítő, kisebb eltéréssel a 41-50 év közötti korcsoport (nő 

7236 fő és férfi 622 fő, összesen 7858 fő) a 61-70 év közötti korcsoport (nő 7264 fő, férfi 670 

fő, összesen 7934 fő) képviselteti magát. 

 

Kormegoszlás/ fő (2014. 12.31. és 2015.12.31. állapot szerint) 

év /korcsoport 18 

alatt 

18-39 40-59 60-64 65-69 70-74 75-79 összesen 

2014.12.31.  

Dózsa Éjjeli 

menedékhely 

0 17 49 18 4 3 0 91 

2015.12.31. 

Dózsa Éjjeli 

menedékhely 

0 22 

 

58 21 6 4 0 111 
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A táblázatban szemléltetjük a Dózsa Éjjeli menedékhely adott napon történő 2014. és 2015. 

évi kormegoszlását. Ebből látszik, hogy a 40-69 éves korcsoportok még mindig jelentősek az 

éjjeli menedékhelyen, a 18-39 éves korosztály és a 60-64 korcsoport különbséggel, de az 

elmúlt évekhez képest eltérő arányokat mutat.   

 

Ügyfelek családi állapot szerint 

2015.01.01-től -2015.12.31-ig menedékhelyünkön megforduló lakók esetében 

( Korcsoport / fő) 

 

Korcsoport adathiány Nőtlen/hajadon 

Házas/élettársi 

kapcsolat 

Házas, de 

különváltan 

él Elvált Özvegy Összesen 

18-30 év 

között 204 2602 27 278 136 21 3268 

31-40 év 

között 189 4141 103 433 1019 129 6014 

41-50 év 

között 637 4247 137 800 1572 465 7858 

51-60 év 

között 873 3607 325 551 4832 1097 11285 

61-70 év 

között 258 1749 33 1126 3279 1489 7934 

70 éven 

felüliek 2 424 0 90 724 233 1473 

 
2163 16770 625 3278 11562 3434 37832 

 

 

A Dózsa Éjjeli menedékhely 2015.01.01-2015.12.31-e között megjelenő ügyfelek 

tekintetében az adatok alapján a nőtlen /hajadon (összesen 16770 fő), valamint az elvált 

(összesen 11562 fő) kategória mutat a legnagyobb arányszámot. A nőtlen / hajadon kategória 

a 51-60 év közötti korcsoportban domináns, ugyanúgy mint az elvált kategóriában az 51-60 

éves korcsoport megoszlásában. A családi kapcsolattartás tekintetében a házas/élettársi 

kapcsolat, valamint a házas/ de különváltan él kategória a mérvadó. Érdekes módon a házas, 

de különváltan élő személyek esetében a 61-70 éves korcsoport mutat kiemelkedő 

arányszámot. 
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Végez-e jelenleg valamilyen munkát, dolgozik-e 

2015.01.01-től -2015.12.31-ig menedékhelyünkön megforduló lakók esetében 

( Korcsoport / fő) 

 

Korcsoport adathiány Igen Nem Összesen 

18-30 év között 241 712 2315 3268 

31-40 év között 471 1334 4209 6014 

41-50 év között 778 2244 4836 7858 

51-60 év között 689 2709 7887 11285 

61-70 év között 471 1451 6012 7934 

70 éven felüliek 98 0 1375 1473 

 
2748 8450 26634 37832 

 

A menedékprogramban rendelkezésre álló adatok alapján a 2015.01.01-2015.12.31- e között 

megforduló lakóink esetében  a „nem dolgozik” kategória  a legmagasabb arányszámot 

(26634 fő) mutatja, ezen belül hangsúlyos a „nem dolgozó” ügyfelek a 51-60 éves 

korcsoportja (7887 fő). A Dózsa Éjjeli menedékhelyen az ügyfélkör kor megoszlását tekintve, 

az adatok alapján kimutatható, hogy a 41-50 éves és az 51-60 éves korcsoport képviselteti a 

legnagyobb arányokkal magát. 

  

  A FET-es irányítások kapcsán és a rendelkezésre álló adatok elemzése jellemzi az éjjeli 

menhelyet, hogy nagyrészt elfogytak a fizetőképes lakók és/ vagy az Alföldi-s „olcsó 

szállásról” visszamozogtak a menhelyre a jövedelemnélküli, vagy kevés jövedelemmel 

rendelkező ügyfelek. Jelentős a jövedelemnélküli és vagy koldulásból, kukázásból magukat 

fenntartó lakók köre, amire a 2016-es évben szintén oda kell figyelnünk. 

Az eljárási rendben meghatározott módon a „kötelező lakóink átmeneti szállásra történő 

irányítása” tapasztalataink alapján eszközként hasznosul az éjjeli menedékhely 

tevékenységen belül. Nemcsak behatárolja az idő keretet, azonban a lakókat érintően egyéni 

motivációk csökkenésével, elmaradásával jár (a motivált ügyfél hónapokig vár az adott 

átmeneti szállós férőhelyre).   

Érdemes lenne megvizsgálni ennek kapcsán az átmozgásokat (fapadról átmenetire, fapadról, 

átmenetiről- lakhatási rendszerbe) és azt, hogy milyen arányú célmegvalósulás történik (az 

átmeneti szállásra bekerülők aránya, és az átmeneti szálláson tartózkodás időtartama, 

valamint az adott átmeneti szállás „lakó-bent tartására vonatkozó szolgáltatások 
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célmegvalósulása”.) A Dózsa Éjjeli menedékhelyen 1083 új ügyfélből, 500 lakó legalább 

egyszer visszakerült a Dózsa Éjjeli menedékhelyünkre. 

   

Jelentős probléma volt a 2015. év folyamán a terhes hajléktalan nők ellátása.  Ha a női 

lakóink észlelték a terhességet, terhesség-megszakításra volt lehetőség, illetve mérlegelés 

tárgya volt a kapcsolat biztonsága, tartóssága. Azonban ezek a kapcsolatok gyakran változtak, 

és akár néhány hónap leforgása alatt a várandós nő egyedülálló anyává vált, sokszor 

jövedelem nélkülivé is.  

 

Éjjeli menedékhelyünkön számtalan olyan „esetet” kell a szociális munka eszközeivel 

kezelnünk, melyeket nagyrészt, vagy teljes egészében az egészségügyi intézményrendszer 

hatáskörébe tartoznak. Droghasználó, krónikus alkoholbetegséggel küzdő, vagy súlyos 

mentális beteg lakóinkkal a egészségügyi „ellátásnak ” is - szükségszerűen – kellene nagyobb 

hangsúllyal foglalkoznia.  

Droghasználó lakóink „tiszta” állapotban maximálisan hajlandók az együttműködésre. 

Amikor viszont rendesen „betépve és/vagy beállva érkeznek, nehezen lehet velük kontaktust 

teremteni. Ugyanez a helyzet az alkoholbeteg, politoxikomán lakókkal is. Tettlegesség, súlyos 

fenyegetés miatt szállónkról ugyan eltanácsolhatók, csakhogy a szociális munkás utasításait 

figyelmen kívül hagyják. Ha ragaszkodnánk a Házirendben foglaltakhoz, hetente legalább 

egyszer - de inkább kétszer - kellene igénybe vennünk a Multi alarm, Rendőrség 

szolgáltatásait.  

A lelki működés zavarával küzdő lakóinkon olykor teljesen váratlanul hangos, dühöngés mely 

agresszivitásba átcsapó vagy csillapíthatatlan nevető/sírógörcscsel járó „tünetek” így, ötven-

hatvan ember éjszakai pihenését teszik lehetetlenné. Mivel korábbi pszichiátriai kezelésükről 

nincsenek dokumentumaik, az ügyeleti orvost kellett hívnunk, a mentők segítségnyújtásával. 

A szociális munkás nem állapíthatott meg diagnózist, az orvos pedig - jobb esetben is – csak 

órák múlva érkezik. Addigra már elmérgesedhet a helyzet: mindenki veszekszik mindenkivel, 

a szociális munkás pedig csak próbálja lecsillapítani az indulatokat.  

Egészen más jellegű problémát jelentenek a leszbikus párok nagyobb mértékű megjelenése. 

Ebben a szexuális szubkultúrákban egyébként sem a tartós és harmonikus kapcsolatos 

jellemzőek, féltékenységi drámái pedig kiváltképp viharosak. A Dózsa Éjjeli menedékhelyen 

nagyobb számban történő megjelenése a közösségi életet, lakóink pihenését jelentősen 

befolyásolja.           
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Munkánkról  

 Az éjjeli menedékhelyünk részlegeinek füzet alapú eseménynaplóit (ügyeleti naplóit) a 

BMSZKI belső hálózaton belüli elektronikus naplóvá alakítottuk a 2016-os év folyamán. Ez a 

digitális eseménynapló kialakítása elérhetővé tette az éjjeli menedékhelyünkön lévő részlegek 

irodáiból a lakókkal, részlegben történő események azonnali hozzáférését, ami alapján 

információs „elcsúszások” ki lettek küszöbölve.  Ezzel együtt a Dózsa Éjjeli menedékhely 

rendszerén belül működtetett praktikus aktarendszer a Dózsa részlegek közötti mozgások és 

továbbléptetések (lakhatási rendszerekbe és átmeneti szállásokra) munkafolyamatát és az 

ügyfelekkel való segítő munkát segítette elő.  

Házi könyvtárunkat a 2015. év során bővítettük, ehhez nyújtott segítséget az Ekultura.hu 

Kulturális Alapítvány, amely nonprofit szervezet évek óta támogatja a Dózsa Éjjeli 

menedékhelyünket. Segítségükkel sikerült kialakítanunk a saját házi könyvtárunk, melyet 

teljes egészében a lakóink üzemeltetnek.  

Az éjjeli menedékhelyes esetkezelői rendszer a Dózsa Éjjeli menedékhelyen 2015. március 

31-től működik.  Az esetkezelő munkatársnak 2015. 03.31-től 2015.12.31.-ig 31 esete/ 

ügyfele volt, mely ügyfelek várandósok, frissen rendszerbe kerülők, pszichés problémákkal 

küzdők, Felvételt Előkészítő Team által irányított ügyfelek és egyéb, célcsoportba nem 

besorolható ügyfelek (visszajáró ügyfelek) voltak.  

 

Az Anya –gyermek krízis szállásunknak a működési engedélye 2014.12.31-vel lejárt, így ez a 

szolgáltatásunk egy másik szállásunkra költözött. Az anya-gyermek krízis szállás területét 

továbbiakban háttérbázisként működtettük (ha  későn érkeztek az anyukák és nem volt mód 

az anya-gyermekszállásra átutazni kisgyermekkel) akkor a Dózsa háttérbázisban helyeztük el 

időlegesen az anyukákat gyermekeikkel. Ezzel egyidejűleg nappali szolgáltatásokat 

vezettünk be az anya-gyermek krízis szállás volt területén. Elindítottunk a családi 

kapcsolattartásra vonatkozó szolgáltatásunkat, mely lakóinknak a gyermekeikkel illetve 

partnerük kapcsolattartását segítette elő. A Nappali szolgáltatásoknál a várandós nőkkel való 

aktív foglalkozás is teret nyert, melyre nagy szükség van. Gyámhivatalokkal, gyermekjóléti 

szolgálatokkal, családsegítő szolgálatokkal aktív kapcsolatban állunk, akik esetében 

elmondhatjuk, hogy, mára rendszeres, jó kapcsolatot ápolunk ezen intézményekkel, annak 

érdekében, hogy lakóink gyermekeivel való kapcsolattartása intézményi keretek között is 

megvalósuljon. Ennek a programnak a megvalósítására, pályázati finanszírozását az idei, 

2016.-os év folyamán törekedni fogunk. 
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A nappali szolgáltatások keretében kialakítottunk a 24 órás speciális menedékhely 

részlegünkön 2 mosókonyhát (mindkét mosókonyhát használják az ügyfeleink). A 

mosókonyháinkban összesen 2 automata mosógép és 1 félipari mosógép illetve 2 szárítógép 

és 2 forgótárcsás mosógép centrifugával áll rendelkezésre.  Ebből az eszközállományból az 

egyik mosókonyhában 2 elöregedett automata mosógép áll (szárítógéppel együtt) 

rendelkezésre, melyből már az egyik mosógép zárlatos és nem működik. Javíttatását és még 

egy félipari mosógépet (1 db) , valamint automata mosógépeket ( 2 db)  megigényeltük. A 

jelenleg rendelkezésre álló mosógép kapacitás nem elegendő a szükségletek és az igények 

ellátására, (igényelt mosógépek és műszaki elhárításuk problémaköre). A 2016-os évben arra 

törekszünk, hogy a forgótárcsás mosógépeket lecseréljük automata mosógépekkel, melyet –

feliratkozással- munkatársaink önkéntes segítőkkel együtt működtethetnek. Ennek hátterében 

az áll, hogy kifizetőbb, ha forgótárcsás mosógépeket és centrifugákat lecseréljük automata 

mosógépekkel. Gyakran romlanak el a forgótárcsás mosógépek és főként a centrifugák, mert 

ügyfelek nem tudják kezelni azt, egy új konstrukciós kialakítás miatt, mely gyakori 

meghibásodásokhoz és deficithez vezet. Egyedül a várakozó részlegen tartanánk meg az 

ellátási szolgáltatás miatt a forgótárcsás mosógépet és centrifugát (1-1 db).  

 A „nagy mosókonyhában” alakítottuk ki az adomány- ruha raktárunkat is, melyben a 

ruhaneműket, cipőket salgó polcokra elhelyezve, tételesen ruha-nemenként elkülönített 

módon szortíroztunk.   Ez a raktárunk a teljesség igényével elégíti ki az éjjeli menedékhelyen 

keletkező, az menedékhelyre érkező lakó valamint közterületről érkező ügyfelek igényeit. 

Ennek működtetésére közmunkát teljesítő önkéntesek munkáját vettük igénybe kisebb- 

nagyobb nehézségekkel. 

  

A nappali szolgáltatásunkon belül működtetjük lakóink számára a lakcímbejelentést és az 

OEP biztosítási jogviszonyok létesítésének eljárási folyamatait is. 

 

A közterületről érkező ügyfelek / régi / új fapados ügyfelek mozgatása az továbbra is kiemelt 

cél. Ennek a koncepciónak a megvalósulása, hogy  úgy alakítottuk ki az átjárási/ és a a 

csoportfoglalkozások/foglalkozások/ szociális munka rendszerét, hogy az éjjeli menhely- 

átmeneti szállás szolgáltatási körében, hogy ezek a tartalmak egymásra épüljenek.  .  

2015. májusától a csoportfoglalkozásaink pályázati finanszírozása befejeződött. Terveink 

szerint 2015. szeptemberétől indítottuk volna el a működő csoportfoglalkozásainkat plusz 

egy új csoportfoglalkozás bevezetésével, azonban financiális nehézségek és annak keretben 
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tartása miatt a csoportos foglalkozásainkat átütemezett módon, 2016. februárjában - 

engedélyeztetését követően- indítjuk el.  

 

A Kreatív klub és a közösségi programok az éjjeli menedékhelyes- átmeneti szállás 

átjárhatóságára/egymásra épülve működnek. Életmódcsoportot és a 18-39 éves korosztálynak 

külön úgynevezett „női csoportot” csoportfoglalkozás keretében szeretnénk működtetni (új 

csoportfoglalkozás). 

 

A közösségi programok kétheti foglalkozásként főzés vagy kirándulás, vagy a kreatív klubbal 

egymásra épített tartalommal voltak/vannak megvalósítva. A kreatív klub kéthetenkénti 

ütemben voltak / vannak kivitelezve. 

 

A Dózsa Éjjeli menedékhelyen belül kiemelt helyet kapott a közösségi programokon belül a 

karácsony, karácsonyi műsor és a szeretet ünnepén történő ajándékozás.   

Ezt elősegítvén munkatársainkkal „egy doboznyi szeretet” címmel indítottunk el egy 

kampányt.  

Az „Egy doboznyi szeretet” kampányunk az előkészítési folyamatokkal együtt a 2015. 

novemberi hónapban kezdődött el és 2015.12.24-vel záródott be.  

 

Jótékonysági programunkban magánszemélyeket, munkahelyi,- egyházi és iskolai 

közösségeket céloztunk meg.  A „cipős doboznyi” adományokat (tartós élelmiszer, illatszer, 

személyes ajándék stb) – egyénileg állították össze az adományozóink, ezzel kifejezve a 

Dózsa Éjjeli menedékhelyen élő hajléktalan emberek számára a szolidaritásukat, 

támogatásukat.  

 

A 2015.12.24.-vel záródó, Budapesti Módszertani Szociális Központ Dózsa Éjjeli 

menedékhely lakói számára szervezett, "Egy doboznyi szeretet kampányban" összesen 152 

darab cipős-doboz adományt gyűjtöttünk össze. 

 

Az ajándékokat Szenteste kapták meg a Dózsa Éjjeli menedékhely részlegeket igénybe vevő 

ügyfelek, amelyet lakóink nagy örömmel, meglepődéssel és boldogsággal fogadtak. 

 

A Karácsonyi ünnepségünket a központi intézményünk dísztermében tartottuk meg.  

A Dózsa Éjjeli menedékhely  2015. évi Karácsonyi Műsorának repertoárja:  
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1. „Karácsonyi Rege” műsorszám Szabó Gyula előadásában, 

2. „Karácsonyi dalok összeállítás” című program-összeállítással  Galgóczy-Boros 

Dóra és Czabán Angelika művésznők előadásában,  

3. „Komédiás Karácsony” című rész-műsorprogrammal:  

 Angol karácsonyi mondókák,  

 Karácsonyi tréfák, 

 Oscar Wild: Az önző óriás című műve,   - lakóink előadásában,  

4. valamint a Fapad kórusa- „Eszter anyu és a Csibék” – szintén lakóink előadása 

alkották. 

 

A Karácsonyi ünnepségünk szervezésénél fontos szemléleti tartalom volt a családi 

kapcsolattartás elősegítése, mely alapján az ügyfeleink az ünnepségünkre meghívhattak két 

hozzátartozójukat, valamint gyermekeiket is.  

Az ünnepség végén büfével (ital, sütemények) vártuk az ünnepségen résztvevőket.  

Nagy sikert aratott a büfében felszolgált sütemény(ek), limonádé, bólé is, melyet lakóinkkal 

együtt készítettünk el.  

 

Folytattuk a 2015-ös év folyamán az ügyeleti rend/ szociális tevékenység/ részlegenkénti 

célcsoport elhelyezését és a szociális munkájának fenntartását.  

Kapcsolatainkat társzervezeteinkkel ugyancsak folyamatosan építjük, ezek tapasztalatait 

munkánk során hasznosítjuk.   A Pályázatokon való részvételt továbbra is fontosnak tartjuk.  

 

A team munkájának hatékonyságát jelentősen növelné a különböző közösségfejlesztő 

programok szervezése, legalább évi egy alkalommal történő BMSZKI által finanszírozott 

team építés, és havi meghatározott időtartamban külső megbízott szupervizor alkalmazásával 

egyéni szupervízió megteremtése, valamint - az ügyfeleket és a munkatársakat érintően, a 

szervezetek közötti szakmai cserelátogatások.  

 

2016.-ban a szakmai munka színvonalát szeretnénk emelni.  Az intézmény tevékenységében 

kiemelkedő hangsúlyt kell kapnia a team-fejlesztésnek, ami arra irányul, hogy a vezető 

munkájának hatékonyságát, illetve a munkatársi kollektívával való együttműködést 

folyamatosan biztosítsa.   
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Szakmai munkaterv - 2016. Dózsa Éjjeli menedékhely 
 

Állandó feladatok: 

 Az intézmény működtetése, szakmai előrehaladásának fejlesztése, 

 A működtetés leghatékonyabb irányvonalának és a konkrét feladatoknak meghatározása, 

koordinálása, Legoptimálisabb munkarend kialakítása, 

 Kapcsolatépítés a szakmán belül, teamépítés, stábfejlesztés, 

 Szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétel, 

 Adminisztratív tevékenységek folyamatos kivitelezése 

 Kilépési lehetőségeket biztosító programok fejlesztése 

  

2016. év   Cél és tevékenység meghatározása 

 

felelős 

 január-

február- 

 

Hetenkénti (szerdai) teameken a fennálló problémák és a laktatott 

Ügyfelekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek átbeszélése, Team-

szabályok újraépítése és elfogadása., pályázatok,- éves szakmai 

beszámoló elkészítése.  Adminisztrációs rendszer átgondolása, 

hatékonyabbá tétele. szociális munkások szakmai irányelveinek közös 

meghatározása, közelítése. csoportfoglalkozások elindítása.  

„Egy doboznyi szeretet” kampány lezárása. 

„Dózsa Éjjeli menedékhely növényesítése” című kampány 

előkészítése. 

 

Ellátási 

Egységvezető 

március- 

április ( 

május 25-ig 

bezáródóan) 

A szálláson lévő célcsoportok, programok elemzése és célirányos 

változtatása. Hetenkénti (szerdai) teameken a fennálló problémák és 

az esetekkel kapcsolatos szakmai tevékenységek átbeszélése.   

„Dózsa Éjjeli menedékhely növényesítése” című kampány 

megvalósítása, valamint „Fessük  ki közösen az Éjjeli menedékhelyet 

önkéntesekkel együtt”  kampány előkészítése 

 

Ellátási 

Egységvezető 

május- 

június-július 

 

 

 

 

 Szakmai- működtető koncepció átgondolása (funkció). Az elmúlt 

féléves beszámoló értékelése, közös gondolkodás kialakítása, 

valamint az aktuális problémák átbeszélése. Szállásnyújtó team 

hatékonyságára irányuló tevékenység. Szakmai anyagok átbeszélése a 

team értekezleteken, dilemmák megbeszélése. 

Dokumentumelemzések, pályázatok elkészítése, lezáráshoz közelítő 

 

 

Ellátási 

Egységvezető 
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pályázatok tapasztalatainak összegzése, továbblépés lehetőségeinek 

meghatározása. 

 Augusztus 

Szeptember 

Október 

 Felkészülés, a programok konkrét kialakításának és működésének 

előkészítése, munkatársak felkészítése.  Teamépítés, kihelyezett 

összejövetel megszervezése.  

 „Fessük ki közösen az Éjjeli menedékhelyet önkéntesekkel együtt”  

kampány megvalósítása  

„Egy doboznyi szeretet” kampány előkészítése  

Koncepció értékelése. 

 

 

Ellátási 

Egységvezető 

November-

december 

 

  Téli programok indítása 

  Éves értékelés előkészítése 

  Karácsony. 

 

Ellátási 

Egységvezető 

 

 

 

 

 

 

Budapest, 2016.02.08                             Budai Erzsébet 

                                                          Ellátási Egységvezető     

 


