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Az BMSZKI Táblás utcában található telephelyén egy 80 férőhelyes átmeneti szállás és egy 

70 fő befogadására alkalmas nappali melegedő működött 2018.07.01-ig, amikor a nappali 

melegedő végleg bezárt. Az alacsony igénybevétellel működő melegedőnket kiváltotta a 

2012-ben nyílt, 500 méterre lévő Aszódi Nappali Melegedő a maga 180 férőhelyes befogadó 

képességével.   

 

2018-ban összesen 119 fő különböző lakó vette igénybe az átmeneti szállás szolgáltatásait, 

52 nő és 67 férfi. 47 új lakó költözött be, míg 53 fő elköltözött a Táblásból. 30 év alatti 

ügyfelünk nem volt, 31 és 40 év közötti is mindössze 10 fő. 41 és 50 között 26 fő, 51 és 60 

között 43, 61 és 70 között 36, míg 70 éves életkor fölött 4 ügyfelünk volt.  

 

Ismeretlen helyre 23-an távoztak a szállóról. Albérletbe 2 fő, rokonokhoz 1 fő költözött. 

Átmeneti szállásra 4 fő, éjjeli menedékhelyre 2 fő távozott. 2018-ban sajnos 6 ügyfelünk 

hunyt el. 5-en a BMSZKI Szabolcs utcai egészségügyi intézményébe kerültek áthelyezéssel 

a Táblásból.   

 

A jövedelemmel nem rendelkező ügyfelek száma 7 fő,  

28 500 Ft alatti jövedelemmel rendelkezők száma 32 fő,  

28 501 - 50 000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezők száma 29 fő,  

50 001 - 80 000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezők száma 35 fő, 

80 001 - 120 000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezők száma 13 fő,  

120 001 - 150 000 Ft közötti jövedelemmel rendelkezők száma 2 fő,  

150 001 - 200 000 Ft közötti jövedelemmel rendelkező lakók száma a Táblás szállón 2018-

ban 1 fő volt. 

 

A nappali melegedő megszűnése hatással volt az átmeneti szállás helyiség gazdálkodási és 

szakmai lehetőségeire is. 2018-ban megfogalmaztuk az átmeneti szállás szakmai fejlesztési 



koncepcióját, és ehhez kapcsolódóan a nappali melegedő helyiségeinek hasznosítására 

vonatkozó elképzeléseinket.  

 

Szakmai kihívások 2018-ban 

2017-ben a fő szakmai feladatunk a kulcs rendszert felváltó esetkezelői rendszer kialakítása 

volt. 2018-ban tovább léptünk az egyéni esetkezelés rendszerének a kialakításán, és 

kontextusba helyeztük a szakmai munkánkat, szakmai programmá formáltuk az elmúlt évek 

alatt kialakult gyakorlatot. 2018-ban kidolgoztuk a Táblás profiltisztításának stratégiai 

tervét. A következőkben a 2018 októberében elkészült tanulmányunk sarokpontjait 

ismertetjük. 

  

A stratégiaalkotási folyamat a 2017. év elején kezdődött a Táblás szakmai programjának 

átalakítási tervével. A profiltisztítást azért tarjuk a team szintjén is kiemelkedően fontosnak, 

mert a saját magunkkal szembeni szakmai elvárásainknak nem tudtunk megfelelni, s ezen 

kívánunk változtatni. Szakmai, szervezeti szinten, eszközökben, és szolgáltatásainkban 

kívánunk előre lépni annak érdekében, hogy eredményesebben hozzájárulhassunk 

ügyfeleink felépüléséhez és társadalmi reintegrációjához. Annak érdekében, hogy 

megfelelően felkészülhessünk a változásokra, csapatépítő tréningeket tartottunk, összes 

munkatársunk elvégzi az Ébredések Alapítvány „A közösségi pszichiátriai megközelítés 

lehetőségei hajléktalan és más szociális  szolgáltatásokban” című képzését. 2018 tavaszán 

igazgató úr tanácsára együttműködésre kértük a BMSZKI stratégiai csoportját, hogy 

lendületet adjunk a folyamatnak. Ennek a közös munkának az eredménye az itt bemutatott 

program.    

Stratégiánkat úgy alakítottuk ki, hogy az a BMSZKI szakmai programjába szervesen 

illeszkedjen.  

A Táblás 15 évvel ezelőtt koedukált kiléptető szállóként indult, azonban a megváltozott 

körülmények, jobb minőségű épületekben létrejött új szállók, mint pl. Gyáli utcai, Kocsis 

utcai megnyitása hatására a szálló ügyfélköre átalakult. Jelenleg azoknak a mentális zavarral 

élő ügyfeleknek nyújtunk ellátást, akik intézményi keretek között nehezen tudnak 

beilleszkedni. Célunk, hogy a szállón kialakított, illetve kialakítandó szolgáltatások 

segítségével képesek legyenek közösségben élni, felépülni és továbblépni. Szeretnénk, hogy 

a Táblás, illetve az a folyamat, amelyet a stratégiai tervezéssel elindítottunk, mintául 

szolgálhasson a BMSZKI intézményi specializációinak kialakításához, valamint a szervezeti 

egységek közötti együttműködésben rejlő erőforrások kiaknázásához. Célunk, hogy 



hosszabb távon az intézmény a hajléktalanellátásban modellértékű szolgáltató lehessen a 

mentális zavarral élő ügyfelek felépülésének támogatásában.  

A program tervezése során a szemléleti keretet a modern közösségi pszichiátriai gyakorlatot 

folytató Ébredések Alapítvány és a Thalassa Ház adják. Ügyfeleinkkel való munkát az 

egyéni elérhető örömteli célok megvalósítása mentén végezzük. A program gyakorlati 

tervezésénél Bulyáki Tünde "Mentális zavarral élő emberek felépülését támogató 

pszichoszociális stratégiák" című jegyzetét használjuk módszertani vezérfonalnak. 

Természetesen Tünde személyes közreműködését is kérjük a részletek kidolgozásában.  

 

Célcsoport:  

Hajléktalan emberek, akik vagy rendelkeznek diagnózissal valamilyen mentális zavar 

tekintetében, vagy a delegáló szakemberek és a felvételi csoport véleménye szerint mentális 

zavarral élnek. Ebben a tekintetben nincs változás a jelenlegi állapothoz képest, ugyanakkor 

a munka eredményessége érdekében a kiválasztás jelenlegi eljárásrendjén módosítani 

szeretnénk, illetve bevezetnénk az előgondozás/előzetes együttműködés intézményét. 

Szívesen befogadunk utcáról bekerülő mentális zavarral küzdő ügyfeleket is. 

 

Legfontosabb célkitűzésünk a mentális zavarral élő személyek felépülésnek támogatása, az 

önálló életvitel irányába ható pszichoszociális rehabilitációs folyamat kidolgozásával és 

megvalósításával.  

 

Céljainkat a mindennapi munka során az alábbiakban látjuk:  

− Legalább ne ártsunk!  

− Tegyük motiválttá az ügyfelet a változtatása.  

− Tegyük képessé a továbblépésre. 

− Érjünk el jobb életminőséget az ügyfélnél, mint a jelenlegi.  

− Aktiválni, aktivitásra bírni a mindennapokban.  

− Kerüljük el a hospitalizációt.  

− Érjük el, hogy az ügyfelek felelősséget vállaljanak saját magukért.  

− Egészségi állapotuk javuljon.  

− Legyünk képesek stabilitást nyújtani, amely a felépülést támogatja.  

− Legyünk képesek kiléptetni a szállásról legalább támogatott lakhatásba.  

− Alapozzuk meg az önálló életvitelt.  

− Alapozzuk meg az önálló lakhatást (hosszú távon biztonságos legyen).  



− Juttassuk jövedelemhez.   

− Ne maradjon az utcán mentális zavarral élő ügyfél. 

 

 

Bíztunk benne, hogy a megfogalmazott céljainkból minél többet meg tudunk valósítani. 

2018-ban apró lépésekkel több területen sikerült fejlődnünk. A program kidolgozása abban 

segítette munkánkat, hogy az amúgy is egy irányba mutató, de néha esetlegesnek tűnő 

gyakorlatoknak adott egy keretet, így jobban lehet értékelni azokat az önmagukban talán 

nem túl nagy horderejű fejlesztéseket, amikről tudjuk, hogy egyre közelebb visznek a 

céljainkhoz.   

 

 

Fizikai környezet 

2018-ban több olyan fejlesztés is történt a szállón, ami emelte a lakók és a dolgozók komfort 

érzetét is.  

− Több helység kapott új meleg burkolatot a régi elhasználódott helyett, így jelenleg a 

teljes alsó szint jó minőségű melegburkolattal rendelkezik. A kártevők elleni 

védekezést is elősegíti a homogén aljzat. 

− Több lakószoba szociális helység tisztasági festése megtörtént. 

− A melegvíz ellátást biztosító bojler kicserélésre került egy új modern készülékre, és 

2019-ben a fűtési szezon végeztével megtörténik a fűtést biztosító gázkazánok 

cseréje is. 

− 2018-ban kiépítésre került egy kamera rendszer, amin keresztül a szálló közösségi 

részeit és a külső környezetet is figyelemmel lehet tartani. 

− Lakóink konyhájában lévő, az ÁNTSZ által is kifogásolt teljesen elhasználódott fa 

konyhaszekrényeket higiénikus, jól tisztítható fém ételtároló szekrényekre cseréltük. 

− Megújult a dolgozók által használt irodák bútorzata, ezáltal jelentősen javult a 

munkahelyi környezet minősége. 

− Kialakítottunk egy kézműves foglalkozások tartására is alkalmas csoportszobát, ahol 

kényelmesen lehet tárolni az alapanyagokat, és az erre a célra vásárolt munkaasztalon 

lehet megmunkálni azokat. 

− Megtörtént a lakóink által használt székek részleges cseréje/pótlása könnyen 

tisztítható műanyag székékkel.   

 



Több olyan fejlesztés is történt, ami apróságnak tűnhet, de sokat jelent az itt lakó és dolgozó 

embereknek.  

− Folytatódott az intézmény ajtajainak lakók általi dekoráló festése,  

− karácsonyra az intézmény akváriuma is teljesen megújult, ami szó szerint újabb 

színeket vitt az intézmény életébe.  

 

Példa értékű együttműködés egy ügyfél kapcsán.  

 

- Intézményi céljaink elérésének egyik legfontosabb eszköze lakóink megfelelő 

ellátáshoz juttatása. A BMSZKI és az Ébredések Alapítvány közötti keretszerződés 

alapján, és a képzéseken kialakított közvetlen kollegiális kapcsolat mentén az 

alapítvánnyal egy konkrét esetet vittünk végig. Olyan mentális zavarral élő ügyféllel 

kezdtünk el közösen dolgozni, aki számára a hajléktalan ellátás évek óta nem tudott 

adekvát ellátást nyújtani. Az Ébredések közreműködésével sikerült beállítani az 

ügyfél gyógyszerelését, és a közös munka hatására jelentősen javult a lakó 

életminősége, és képessé vált lakhatást nyújtó intézményünk problémamentesebb 

használatára. A következő lépésben specializált szállóra költözött, és reményeink 

szerint idővel tartós bentlakásos intézménybe költözhet. Ez az esetvezetés pozitív 

példája a szakmák együttműködésének, és a szinergiák kihasználásának, az ügyfél 

érdekében. Az is jelentős pozitív hatás, hogy egy teamnek mekkora pluszt jelent, ha 

egy évek óta helyben toporgó gondozási folyamatot sikerül pozitív eredményekkel 

befejezni! 

 

Közösség teremtő alkalmak 

 

- Megfogalmazott célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk egy támogató közösségi 

légkör kialakulásának. Egy példán keresztül szeretném szemléltetni a folyamatot, 

ami elindult a szálló közösségében. 2017-ben a Táblás történetének legszebb, 

legszínvonalasabb karácsonyi előadását láthattuk. Mind a lakók, mind a dolgozók 

kivették a részüket az előkészületekből, és egy kiváló pásztorjátékot adtak elő 

ügyfeleink. Idén más szempontból volt emlékezetes az előadás. Szinte az egész 

szervezést lakóink végezték. Közösen találták ki a forgatókönyvet, saját maguk 

szervezték a próbákat, és valósították meg az ünnepi műsort. Igazán meghitt és 

megható pillanatokat élhettünk át! 



- Sajnos öt haláleset is történt az év során a szállón. Elhunyt lakóinktól 

gyertyagyújtással egybekötött búcsúztatón köszöntünk el. 

 

Fejlesztő foglalkoztatás 

A Táblás kezdetektől fogva aktívan részt vesz a BMSZKI fejlesztő foglalkoztatás 

programjában. 2018-ban 6 ügyfelünk vett részt a programban, 3 fő mentális zavarral élő 

ügyfelünk dolgozott helyben, 3-an pedig külső munkahelyen. 1 fő tudott nyílt munkaerő-

piacon elhelyezkedni. Reméljük, hogy a jövőben is lesznek hasonló foglalkoztatási 

programok a BMSZKI-n belül.  

A program pozitívan hatott a szálló közösségére, a „fejlesztő fogis” ügyfelekkel végzett 

munka megmutatta, hogy az értelmesen eltöltött idő milyen pozitív hatással van az 

esetvezetésekre, és a szálló közösségi életére.   

 

Művészetterápia 

A művészetterápiás csoportot Visnyei Emőke kolléganő vezeti már évek óta a Táblásban. 

Töretlen lelkesedése és munkája 2018-ben is meglátszott a szálló barátságos hangulatán, a 

sikeres kiállításokon, média megjelenéseken, és nem utolsó sorban a csoportokon résztvevő 

lakók állapotában tapasztalt pozitív változásokon. 

Logoterápia és az egzisztenciaanalízis a harmadik bécsi pszichoterápiás irányzat, mely a 

holokausztot túlélt Viktor Emil Frankl (1906-1997) nevéhez köthető, melynek alkalmazása 

más minőséget ad a pszichoterápiának, pedagógiának, a szociális munkának, 

művészetterápiának, s nem a determinista terápiák közé sorolható 

A logoterpia emberképén alapuló művészetterápiának nagyon fontos szerepe van a 

hajléktalanokkal való segítő munkában. Megnyithatja előttük azt az utat, amit eddigi 

élethelyzetéből kifolyólag nem láthattak, ezzel is elősegítve az egyéni kompetenciájuknak a 

megerősítését. Abból a fajta kirekesztődésből, amibe ők kerültek újból vissza lehet 

integrálódni a társadalom értékes tagjai közé.    

A BMSzKI Táblás utcai Átmeneti Szállóján 6 éve működik művészetterápiás csoport. A 

csoporton, ami heti rendszerességgel van, megtartva átlagban 6-8 ügyfél vesz részt. A 

csoporton való részvétel teljes egészében önkéntes.  

Az idei évben a Szálló emeletén sikerült kialakítani egy olyan helyiséget, ami a 

művészetterápiás alkalmak megtartására.  A Közösségi keretből is egy jelentős összeget is 

kapott a csoport, ami körülbelül 6 hónapra fedezi is a művészeti alkalmak anyagköltségét.   



A csoporton készült alkotásokból a csoport vezetője és képzőművész barátai kiállításokat 

szerveznek. A 2018-es évben az ELTE TáTK Szociális munka tanszék szervezésében volt egy 

művészetterápiás kiállítás, ahol pszichiátriai betegekkel, fogyatékkal élőkkel, autistákkal és 

gyermekekkel állítottunk ki közösen.  

A nyáron is sikerült megrendezni Balatonbogláron egy kiállítást, amit közel 300 érdeklődő 

ember nézett meg.   

Az intézményben az ajtófestéses program is tovább folytatódott, lassan az összes ajtó le lesz 

mintásra festve.  

A művészetterápiás csoportból nőtte ki magát egy új projekt, 2019 januárjára elkészül 

terveink szerint egy honlap, amin többek között a csoporton készült alkotások lesznek 

láthatóak.  

Az évek folyamán művészetterápiás csoportból egy művészeti program alakult ki, 

kiállításokkal, saját honlappal. Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a legnagyobb probléma, 

hogy az a pénzkeret, ami rendelkezésünkre áll, az minimális. Így mind a honlap 

költségvetését (150 ezer forint), mind pedig a kiállítások költségvetését (változó 

költségvetéssel, de minimum 100 ezer forint) a programban részvevő művészek, 

művészetterapeuták állják. A művészetterápiás csoportnak is max. fél évre van meg a 

költségvetése.   

 

Munkatársak 

Pozitívumként tudom kiemelni a Táblás összetartó kollektíváját. Személyi változás nem volt 

2018-ban, senki sem keresett magának másik munkahelyet. Nehéz lenne hosszabb távú 

terveket megfogalmazni olyan munkahelyi környezetben, ahol magas a fluktuáció.  

2018-ban a BMSZKI által biztosított rekreációs keretből kihelyezett team építő tréninget 

szerveztünk stábunknak a Zamárdi Kalandparkba, ahol profi szakember segített a 

hatékonyabb team munka kialakításában. Decemberben pedig a team közösen megnézte a 

Száll a kakukk fészkére című előadást, ami a Táblás profiljába illő témát dolgoz föl. 

 

RSZTOP 

A Hajléktalanokért Közalapítvány által koordinált Rászoruló Személyeket Támogató 

Operatív Program /RSZTOP/ keretében lehetőségünk nyílt heti 3 órában pszichiátriai 

konzultációt biztosítani lakóink számára. A rendelés 2017 decemberében indult be, a 

kezdeti tapasztalatok után kiderült, hogy más szállón jobban tudna hasznosulni ez a program 

elem, így pár hónap próbálkozás után megszűnt ez a szolgáltatás.     



Az RSZTOP program keretében az addigi 65-ről 2018. január 1-től 70-re emeltük a Táblásba 

rendelt étel adagszámát. A program által minden hétköznapra biztosított kiadós meleg étel 

csomag lényegében megszüntette az éhezést a szállón. Könnyebben lehet úgy dolgozni a 

lakóinkkal, ha kisebb energiát kell fordítani az alapvető biológiai szükségletek biztosítására.  

 

Együttműködés más szervezetekkel 

Mindennapi munkák során számos szervezettel alakítottunk ki jó munkakapcsolatot, akár 

egyéni esetkezelés kapcsán, akár más intézményi együttműködés, szakmai munka során.  

Rendszeresen együttműködünk, IX ker. Rendőrkapitánysággal, IX. ker. Családsegítővel, IX. 

kerületi Idősek klubjával, és a kerületi LÉLEK ponttal is.  

Ügyfeleink életét színesíti a budapesti Sri Sathya Sai Baba szervezet, akik önzetlen 

szolgálatuk keretében különböző foglalkozásokat tartanak, és adományokkal segítik 

lakóinkat.  

 

A Budapest Bike Maffiával évek óta kiemelkedően jó a kapcsolatunk. A rendszeres étel 

adományokon túl több közösségi programba is bevonták lakóinkat. 2018-ban harmadik 

alkalommal futott a My Budapest Photo Project, amelynek keretében hajlék nélküli 

embereket kérnek fel, hogy fotózzák le Budapestet, ahogy ők látják, majd az alkotásokból 

kiállítást rendeznek és naptárat készítenek. A naptárak eladásából befolyó bevételt a készítők 

díjazására fordítják. A kiállítás képeit pedig miután a program lezárult nagy örömünkre -

miként az előző években is - a Táblás kapta meg, és az intézményünk falait díszítik.      

 

A 2018-ra tervezett szakmai elképzeléseink, amelyek nem, vagy csak részben 

valósultak meg. 

– A nappali melegedő közösségi helységének a helyén nappali foglalkoztató 

kialakítása.  

A nappali melegedőbe adományruha tisztító, válogató műhelyt terveztünk, ami 

szorosan kapcsolódna a BMSZKI fejlesztő foglalkoztatásához. Az elképzelésünket 

egyelőre nem sikerült megvalósítani, de reméljük, hogy 2019-ben rendeződik a 

nappali melegedő helyiségeinek sorsa. 

– Saját és pályázati forrásból az udvaron fedett, naptól és esőtől védett közösségi hely 

kialakítása. Az új közösségi tér tartalommal való megtöltése. 

Sajnos a megvalósulásig nem jutottunk el 2018-ban, de előrehaladott tárgyalásokat 

folytatunk egy lehetséges együttműködésről a „Táblás szabadidő park” 



létrehozásáról. Ez egy tágabban vett program, amivel a szabadidő hasznos eltöltésére 

használatba vonnánk a szálló parkját. Külső sportolási lehetőségekkel, fedett hellyel, 

magas ágyásos raklap kertészettel. 

– Egyéni esetkezelési folyamatok jobb szabályozása, folyamatba épített ellenőrzése. 

Szakmai irányítás megerősítése. 

Az alap tevékenységek folyamatos magas szintű biztosításához, és a fejlesztések 

végrehajtásához szükség lenne a szálló szakmai irányításának a megerősítésére, 

sajnos ezt 2018-ban nem sikerült elérni. 

 

 

2019 szakmai tervek 

 

Elsődleges célunk a szakmai koncepciónk mentén a lehető legtöbb programot végrehajtani, 

ami elősegíti a megfogalmazott céljaink elérését. 

 

Konkrétan céljaink 

 

– Részt venni a Seeds 4 Hope programban, amelyben a szálló lakói előnevelt 

palántákat gondozva kertészkedhetnek, majd fogyaszthatják munkájuk gyümölcsét. 

– Részvétel a 2019 májusában megrendezésre kerülő Charity Fest-en, aminek a 

bevételéből a „szabadidő parkunkat” finanszíroznánk.   

– Lehetőség szerint elérni, egy szakmai vezető/csoportvezető kinevezését. 

 

Zakar Gergely  


