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1.Családsegítés
szubjektív fogalma: 

•Ügyfelek / célcsoport: egyének, családok 
•Problématípusok: életvezetési, szociális, anyagi, prevenció
•A segítő és a kliens együttműködésére épül

1.1.  XXII. Ker. Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat

•gyermekjóléti szolgáltatás
•családsegítés
•családok átmeneti otthona



1.A kerületről, a programról
A kerület nevezetességei: - bor

- pezsgő
- kastélymúzeum
- Tropicarium

2.1.  Önkormányzati tulajdonú lakások a kerületben

-372 lakás
-Kb. fele 21-40nm
-Komfortfokozat: 60% - komfortos, kb. 9% - szükséglakás jellegű
-Fűtési mód: egyedi (főként fa, illetve gáz)
-Legtöbb régi építésű (mészkő)



2.2.1. Budafok

Társasház (13 lakás)
-Önkormányzati lakás: 5; ebből 4 komfortos, 1 félkomfortos
-Fűtés: fa, gáz
-Csatornázva nincs
-A családsegítő szolgálatnak valamennyi bérlővel volt / van
kapcsolata

A beköltözők előgondozása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Utcai Gondozó Szolgálata



Az új bérlők:
1. B. József (Papó)
2. Gábor
3. S. József

Beköltözés: 2014. október-november

Az együtt költözők nehézségei  a beköltözés előtt:
1.Problémás lakóközösség
2.A lakásra a két lakó közös pályázatot adott be
3.Régi lakók ↔ új lakók
4.Több ellenérzés Gáborral és Józsival, mint Papóval
5.Kapcsolatrendszerük inkább hajléktalanokból állt (Papó)
6.Súrlódások az együttélésből



3. Józsi és Gábor

lNehézségek a beköltözés környékén:

• A lakóközösség nem örült

• A legproblémásabb szomszédokat kapták, 

akikkel azonosították őket

• Állandó jövedelem hiánya (sztereotípiák felerősödése)

• Alkoholfogyasztás

• Hajléktalan haverok látogatásai

Pozitív fordulat: munkavállalás (erdészeti munka, 

közfoglalkoztatás)



Munkamegosztás Józsi és Gábor között

Józsi, a menedzser

• A szavak embere: mindenre

Rábólint; a cselekvés sokszor Gáborra

marad

• Hétköznapi dolgokban könnyen

„elveszik”

• Az emberi kapcsolatok minőségét 

gyakran méri fel rosszul

• Plusz pénzkereseti lehetőségek

felkutatása  (alkohol)

• Inkább férfi  szerep

Gábor, a végrehajtó, ügyintéző

• Praktikus gondolkodás

• Nagyobb előrelátás

• Kapcsolataiban óvatosabb

• Otthoni feladatokban aktívabb

(főzés, rendrakás)

• Inkább feminin szerep



Konfliktusforrások az együttélés során:

• Lakás állapota

• Rend vs. rendetlenség

• Megfelelés az elvárásoknak

• Alkoholfogyasztás  mértéke

Az integrációt elősegítő pozitív események:

1. A kályha eltulajdonítása és megkerülése.

2. Kutya-ügy.



Jelen – jövő? – aktualitások, kérdőjelek

– Pénzbeosztás

– Ügyintézések elhúzódás (előrefizetős elektromos mérő

felszerelése

– Időhöz való viszony, kapcsolattartási nehézségek

– Igénytelenség a személyes higiénében, megjelenésben,

lakókörnyezetben

– Személyközi kapcsolatok, egymás közti konfliktusok

kezelése.
























