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BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS  

INTÉZMÉNYEI  

DÓZSA NŐI ÉJJELI MENEDÉKHELY  

2019. évi szakmai beszámoló és 2020-as szakmai munkaterv  

Készítette: Hajdu Júlia és a Dózsa Éjjeli menedékhely munkatársai 

 

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

épületében található szállást nyújtó intézmény. A menedékhely önálló ellátási egységként 

1994-ben létesült. 

Intézményünk klasszikus éjjeli menedékhelyként úgynevezett alacsony küszöbű szolgáltatást 

biztosít, ami azt jelenti, hogy a szolgáltatás igénybevételének nincsenek feltételei, csupán egy 

érvényes és negatív tüdőszűrő leletet kell bemutatni 1 héten belül. Jellemzően tehát utcáról 

érkező és a lakhatásukat éppen elvesztő ügyfeleket fogadunk. Három alegységünk lehetőséget 

biztosít a magasabb szintű elhelyezésre is. Minden alegységünkben biztosítjuk a pihenést 

valamint a tisztálkodási, főzési, mosási lehetőségeket és felszereléseket. 

Intézményünk 161 férőhellyel rendelkezik. A Dózsa éjjeli menedékhely a 18. életévüket 

betöltött nőknek és egyik alegységünkben esetileg férfiaknak biztosít ellátást. 

Alegységek: Krízis Éjjeli menedékhely, 24 órás Speciális menedékhely, Várakozó részleg. 

FŐBB SZOLGÁLTATÁSAINK: 

• Szociális ügyintézés, esetkezelés. mentálhigiénés tevékenység 

• Kulturális és közösségi programok működtetése  

• Csoportfoglalkozások  

• Könyvtár 

• Étkeztetés 

• Személyes tárgyak tárolásához zárható szekrény, értékmegőrző szekrény 

• Mosásra, főzésre, ételmelegítésre, tisztálkodásra szolgáló eszközök.  

Az intézményünkben legelőször megjelenő ügyfeleinket – amennyiben már régebb óta 

hajléktalanok - a Krízis női éjjeli menedékhelyen helyezzük el. Ha még nem voltak 

hajléktalanellátó intézményben, akkor a Krízis éjjeli menedékhely egy elkülönített részlegén a 

Védett szinten kerülnek elhelyezésre. Az eljárási rendnek megfelelő ügyfeleinket – akiknek 

folyamatban van a jelentkezése átmeneti szállóra vagy már várólistán vannak, kifejezték 

együttműködési szándékukat, vagy speciális igényekkel rendelkeznek - a 24 órás speciális 
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részlegen szállásoljuk el. A Speciális részlegen működik akadálymentesített szoba, ahol 6 

kerekesszékes hajléktalan nő részére tudunk szállást biztosítani. 

Az átmeneti szállásokra várakozók koedukált részlege a Felvételt Előkészítő Team által  

(továbbiakban FET) regisztrált és elfogadott kérelemmel rendelkező ügyfelek számára biztosít 

elhelyezést. 

 

A DÓZSA ÉJJELI MENEDÉKHELY FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

ALEGYSÉGEK 

NYITVATARTÁSI  

IDŐTARTAM FÉRŐHELY JELLEGE 

KRÍZIS ÉJJELI 
MENEDÉKHELY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00 – 08:00 

 

 

 

 

 
Férőhely összesen:  
 
96 nő elhelyezésére van 
lehetőség. 
A szobák minimum 20 
ágyasak, az elhelyezés 3 
szobában történik  
A védett szinten 6 fő 
elszállásolása lehetséges 3 
szobában, melyek 2  
ágyasak. 
 

Közterületről érkező hajléktalan 
emberek első befogadó részlege 
 
Szolgáltatások:  

 Segély-ügyintézés 
 Információnyújtás 
 FET-hez irányítás 
 Alapvető tisztálkodási 

eszközök biztosítása 
 
 

 
24 ÓRÁS 
SPECIÁLIS 
ÉJJELI 
MENEDÉKHELY 
 

 

 

 

 

 

08:00 – 08:00 

 

 

 

 

 

 

Férőhely összesen:  

59 fő  

 
6-10 ágyas szobákban 
történik az elhelyezés 
 

 

 

 

 
A szobák célcsoportokra 
vannak bontva: 
 

 Várandósok, fiatalok és 
nemrég hajléktalanná 
váltak 

 Nyugdíjasok 
 Mozgáskorlátozottak 
 Aktív korúak és 

dolgozók 
 

 

ÁTMENETI 
SZÁLLÁSRA 
VÁRAKOZÓK 
RÉSZLEGE 
 

 

08:00 – 08:00 

 

 

Férőhely összesen:  

26 fő 

A szobák egy ágyasak. 

Az 1 ágyas férőhelyeken az 
együttműködés kötelező része a 
FET várólista háromhetente 
történő megerősítése, a 
megállapított előtakarékosság 
teljesítése. 
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A SZEMÉLYZET ÖSSZETÉTELE 2019-BEN 

 

A létszámkeret megállapodás szerint az éjjeli menedékhelyen 13 ügyeletes munkatárs - 24 

órában - és egy esetkezelő szociális munkás - 8 órában - látott el szolgálatot. 

 

Munkakör Fő 

Ellátási egységvezető 1 

Szociális munkatárs 6 

Szociális segítő 7 

Létszám összesen: 14 

 

A menedékhely zavartalan működése érdekében megbízási szerződéssel 3 fő látott el ügyeleti 

szolgálatot. A munkatársak közül 1 fő kérte áthelyezését más BMSZKI ellátási egységbe. A 

14 fő munkatárs közül 3 fő vett ki hosszabb időre fizetés nélküli szabadságot és 1 fő rövidebb 

időre, továbbá felvételt nyert 2 fő. A 4 fő hosszabb-rövidebb idejű távolléte miatt számos 

ügyeletet csak megbízási szerződéssel foglalkoztatott kollégák bevonásával tudtunk ellátni. 

 

A SZEMÉLYZET SZAKMAI FELKÉSZÜLTSÉGE 

A szociális munkatárs munkakörben alkalmazott kollégák szakirányú diplomával 

rendelkeznek. Közülük 1 fő munkatársunk szerezte meg újonnan a szakirányú felsőfokú 

végzettséget. Jelenleg 3 fő folytat főiskolai tanulmányokat, további 1 fő pedig a doktori 

iskoláját végzi. 

 

Az Erasmus+Nők és hajléktalanság program keretén belül Pálfi Nyakas Nikoletta a 

lengyelországi Lodz-ba utazott. Ahol a résztvevők egy 3 napos tanulmányúton az érzelmi és 

fizikai biztonság témakörével foglalkoztak. Az erről készült tanulmányuk az intézmény 

honlapján olvasható. A „Segítő munka poszt-traumás stressz zavar tüneteit mutató 

emberekkel, különös tekintettel a hajléktalan emberekre” című szakmai képzésen 6 fő vett 

részt; továbbá kifejezetten a bántalmazott ügyfelekkel való szociális munka sajátos 

elméletével és gyakorlatával kapcsolatban továbbképzésben részesült az egész stáb. Az év 

folyamán 1 alkalommal csapatépítő teamre került sor. A BMSZKI saját gyakornoki 

képzésében 1 fő vett részt. 
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A SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBEVEVŐKRŐL  

 

                 1. ábra  

 

1.ábra: A táblázat a Dózsa Éjjeli menedékhely 2019. évi havonkénti összesített 

vendégéjszakákat és az „átlagos kihasználtság” számadatait jeleníti meg. A tavalyi 

statisztikához képest – amikor is a nyári és téli hónapok férőhelykihasználtsága közt alig volt 

eltérés – 2019-ben csökkent az éjjeli menedékhely látogatottsága. Ennek oka az, hogy június 

23-án tűz ütött ki 24 órás Speciális részlegünkön, férőhely kapacitásunk így 59 fővel 

csökkent, ez az állapot 2020 februárjáig fenállt. A Váci úti Éjjeli menedékhely vette át 

lakóink egy részét, így biztosította a BMSZKI az ügyfelek ellátását. 
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2. ábra 

 

A 2. ábrán azt láthatjuk, hogy 2019-ben havonta hány új ügyfél érkezett. 

 

A 2014 óta vezetett nyilvántartásban rögzítésre kerül minden újonnan megjelent hajléktalan 

ügyfél. Összehasonlításképpen: 2017-ben 220 fő új ügyfél jelentkezett nálunk, 2018-ban 199 

új ügyféllel találkoztunk, 2019-ben pedig 194 fő új ügyfél jelentkezett. Mindössze 4 fő 

érkezett külföldről – Romániából.  

 

 

                   3. ábra  

 

A 3. ábra a 2019-ban érkezett új ügyfelek korcsoport szerinti megoszlását mutatja. 
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Az előző évhez képest változás állt be a korcsoport megoszlásban. 2017-ben nagyobb 

létszámban jelentek meg a 45 és 55 év közötti ügyfelek. 2018-ban viszont az 55-65 éves nők 

aránya emelkedett látványosan (51 fő).  2019-be ismét a 44-55 év közöttiek vették igénybe 

szolgáltatásainkat (59 fő). A 2019-ben érkezett ügyfelek közül a legfiatalabb 18 éves, a 

legidősebb 85 éves volt. A korcsoport szerinti változás befolyásolja a szociális munka 

jellegét, hiszen az idősebb ügyfelek számára jellemzően a szociális otthoni elhelyezés 

intézésében vagy nyugdíj ügyintézésben kell inkább segítséget biztosítanunk, míg a 

középkorú vagy fiatalabb ügyfelek számára a munkahelykeresésben vagy a hajléktalan 

ellátásban igénybe vehető magasabb ellátási formák felé való orientációban kell nagyobb 

szerepet vállalnunk. 

 

                4. ábra 

 

4. ábra: Az év során 72 fő fordult meg a Várakozó szinten, főként 45 és 55 év közötti, 

munkával rendelkező ügyfelek. 
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5. ábra  

 

 

 5. ábra a nyilatkozó ügyfelek jövedelemviszonyait mutatja be, tehát azt, hogy átlagosan 

havonta mekkora jövedelemre tesznek szert. Ügyfeleink jelentős része jövedelem nélküli, 

egyedüli jövedelemforrásuk a települési támogatás. Ez az eseti bevétel azonban kevésnek 

bizonyul a jövedelempótlásra. A jövedelemmel rendelkezők havi bevétele is olyan alacsony, 

hogy önálló lakhatás megteremtésére nincs lehetőségük. 

6. ábra 

 



8 

 

6. ábra: A nyilatkozó ügyfeleink bevételi forrásának típusai a fentiek szerint alakulnak. 

Az ügyfelek nagy része alkalmi munkákból él, de magas az öregségi nyugdíjban részesülők 

száma is. Tapasztalataink szerint növekszik a bejelentett munkából származó jövedelemforrás 

is. 

7. ábra 

 

7. ábránk a nyilatkozó ügyfelek iskolai végzettségének megoszlását mutatja be. Tavalyi 

adataink szerint ügyfeleink fele, csak az általános iskolai tanulmányait fejezte be. 2019-ben 

viszont az ügyfelek végzettség szerinti megoszlása azt mutatta, hogy az ügyfelek zöme 

rendelkezik általános iskolai végzettséggel. Változott az érettségizettek és a 

szakmunkásképzőt végzettek aránya is. Idén magasabb volt a szakmával rendelkezők száma. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma is emelkedett.  

 

A 2018-as év során Fehér Boróka és Gerencsér Tamás vezetésével átfogó felmérés készült az 

intézmény női lakóinak problémáiról. Ennek folyományaként sikerült pontosítani az ügyfelek 

szükségleteit. 2019-ben egy millió forint tárgyi adomány érkezett projektjüktől, így lakóink 

részére hátizsákot, fehérneműt, zoknit, tisztasági- és szépítkezési szereket tudtunk 

adományozni a szállásra érkezőknek. A Női projekt adománya nagymértékben bővítette 

szolgáltatásunk sokszínűségét és emelte az ellátás színvonalát. 
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SZAKMAI MUNKÁNKRÓL  

Munkánkat 3 típusba lehet sorolni:  

- Ügyeleti  

- Esetkezelői 

- Csoport munka 

 

Ügyeleti munka: 

A napi ügyeleti munkát digitális naplóban dokumentáljuk. Az ügyeleti teendők része a 

telefonos ügyintézés, segélyügyintézés, intézményi igazolások kiállítása, lakcímbejelentés, 

egészségügyi biztosítások létesítése és hosszabbítása, adományok szétosztása, 

konfliktuskezelés, személyi higiénia tárgyi feltételeinek biztosítása, segélyhívás, ételosztás, 

mosás, napi forgalom rögzítése, az ügyfelek egységek közti mozgatása, és a házirend 

betartatása.  

Esetkezelői munka: 

Minden intézményünkben dolgozó szociális munkatárs maximum 10 fős esetlétszámmal 

dolgozik. 2016-tól célzottan Pálfi-Nyakas Nikoletta látta el a komplexebb ügyek 

esetmenedzselését, tehát jellemzően olyan ügyeket, ahol egyszerre több hivatallal és 

intézménnyel szükséges szorosan együttműködni, például gondnokság alá helyezési perben 

érintett várandós nők esetvitele. Röviden az összetett szociális-, jogi- és egészségügyi 

problémával küzdő ügyfelekkel folytatott átfogó, segítő munkát. 2019. November 30-tól 

munkakörét ideiglenesen Balogh Ágnes kolléganő vette át. A munkakör jelenleg is 

meghirdetés alatt áll. 

Az év során részt vettünk a Konzorciumi pályázatba, mely során sikerült emelni az 

esetkezelésben részt vevő ügyfelek létszámát. Egyéni esetkezelést 5 fő látott el, megbízási 

szerződéssel. Az egyéni esetkezelés az ügyfél szükségleteinek és lehetőségeinek 

feltérképezését, az egyéni vállalások és célok kijelölését, a folyamatos konzultációt és 

ügyintézést épp úgy magában foglalja, mint az ügyfél csoporttevékenységekbe való 

bevonását.  

Csoportmunka: 

2019 során az alábbi csoportfoglalkozások kerültek megtartásra a Konzorciumi pályázat 

részeként: 

Könyv klub: Bártfai Attila Márk vezetésében 
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A Könyves Klub (kulturális csoportfoglalkozás) spontán módon szerveződött annak 

felismerése nyomán, hogy a hajléktalanságban élő ügyfelek valódi érdeklődést tanúsítanak a 

kulturális témák és tevékenységek iránt, ebben a kultúra önbecsülést építő és megtartó 

erejének spontán felismerése nyilvánul meg. Célja: a kulturális igények hosszú távú 

felkeltése, az olvasás és a kreatív írás gyakorlásának ösztönzése, a vitakultúra fejlesztése az 

irodalom eszközeivel, a résztvevőket is érintő problématerületek átbeszélése, ezáltal lehetőség 

biztosítása a személyes problémák távlati szemrevételezésére, értelmezésére. Az oktatás 

világába való visszatérés ösztönzése.  

Játék csoport: Kosztka Júlia és Bártfai Attila Márk vezetésében 

Célja: A szállón lévő ügyfelek mentálhigiénéje, lelki egészségvédelme. A mentálhigiénés 

foglalkozás lényege az, hogy az emberi tevékenységeket s a közösségi kapcsolatokat 

fejlettebbé tegyék, valamint az esetleges pszichés betegségeket (pl: depresszió), ill. 

magatartászavarokat megelőzzék.  Szemléletmódja a megelőzés, fejlesztés, kapcsolatépítés.  

Beilleszkedést és továbblépést elősegítő csoportfoglalkozás: Hipszkiné Hanuta Éva és 

Hajdu Júlia vezetésében 

Átfogó célja: Elősegíteni a Dózsa menedékhelyen lakó ügyfelek aktivitását, valamint, hogy 

átlássák az ellátórendszerben való működés hatékony módját.  

Operatív cél, hogy megfelelő motivációt szerezzenek önálló életvezetésük megszervezéséhez 

az alatt az idő alatt is, amíg átmeneti szállóra várakoznak. A csoport végső célja az 

empowerrment.  

 

Egyéb, pályázaton kívüli csoportfoglalkozások: 

Közösségi programra felkészítő csoportok:  

Énekkar: A csoportfoglalkozás célja, hogy elősegítse a Dózsa Éjjeli menedékhely lakóinak 

integrációját a fapados közösségbe, így csökkentve a lehetőségét annak, hogy az ügyfél újra 

utcára kerüljön. A csoportot Tiborfiné Babura Eszter vezette. Az év folyamán két alkalommal 

rendeztünk az ügyfeleknek zenés-táncos mulatságot, tavasszal és ősszel illetve karácsonyi 

rendezvénnyel is kedveskedtünk a számukra.  

 

Publikációink és nyilvános szerepvállalásaink:  

2019-ben az éjjeli menedékhely munkatársai komoly szerepet vállaltak a Múzeumok 

éjszakája rendezvény kiállításainak és programjainak megszervezésében és lebonyolításában. 

Az előkészületek már 2018 végén elkezdődtek, amikor Giampiero Assumma - a 37. Magyar 
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Sajtófotó Pályázat Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia nyertes fotográfusa - tett 

látogatást éjjeli menedékhelyünkön és készített művészi portrékat ügyfeleinkről, azok 

beleegyezésével. Hipszkiné Hanuta Éva kolléganőnk, aki operatőr-fotográfus is egyben, 

szintén készített egy portrésorozatot „Repülős Giziről”, aki intézményünk lakója volt. 

Mindkét művész kiállítása megtekinthető volt az épületben a Múzeumok éjszakáján. Erre az 

eseményre az ügyfeleink is készültek alkotásokkal Bártfai Attila Márk vezetésével. Szintén 

ennek a programnak a keretein belül került sor egy nyilvános irodalmi csoportfoglalkozásra 

„Koponyám az utazás körül” - címmel, amelyen az ügyfeleink mellett, a Múzeumok éjszakája 

látogatói is részt vehettek. A foglalkozást Soós Mária és Bártfai Attila Márk vezette. 

A Múzeumok éjszakáján kiállított képek egy része jelenleg is megtekinthető a BMSZKI 

Dózsa György úti központi épületének dísztermében és a tervek szerint utazó kiállításként 

funkcionálnak majd szakmai rendezvényeken.  A „Repülős Gizi”-ről készült fotósorozatról a 

„Magyarország Szeretlek” online magazin is tudósított. Az év során a Lokál magazin adott 

még tudósítást éjjeli menedékhelyünkről.  

 

 

Kapcsolatok társintézményekkel: 

Bártfai Attila Márk önkéntes munka keretében a Vaspálya Utcai Átmeneti Szállón irodalmi 

csoportfoglalkozást tart Soós Mária intézményvezető részvételével, és a Vaspálya Utcai 

Átmeneti Szálló szakmai napjának lebonyolításában is részt vett. 

 

ADOMÁNYGYŰJTÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK 

2015-től rendszeres adományok érkeznek hozzánk az „Egy doboznyi szeretet” programunkba, 

amelyeket a karácsonyi ünnepség keretében adunk át a lakóinknak. A magánszemélyektől 

érkezett adományokat Pálfi-Nyakas Nikoletta és Hajdu Júlia közreműködésével sikerült 

összegyűjteni. Olyan szervezetektől érkezett adomány, mint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

az AB Egon Biztosító. Bártfai Attila Márk segítségével 1000 darabos könyvadomány érkezett 

magánszemélyektől. A beérkezett könyvek a könyvtárunkban kerültek elhelyezésre, de a 

szortírozásukra sajnos nem kerülhetett sor, hiszen pár nappal a beérkezésük után tűz ütött ki a 

speciális éjjeli menedékhely részlegen, ahol a könyvtár is található, a részleg pedig lezárásra 

került. A könyvek szortírozására várhatóan 2020-ban kerül sor.  
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TÁRGYI FELTÉTELEK 

A speciális éjjeli menedékhelyen júniusban tűz ütött ki, ami miatt a szobák és a közösségi 

terek használhatatlanná váltak, szerencsére személyi sérülés nem történt. A részleg azonban 

hosszú időre lezárásra került. Így a nappali szolgáltatások keretében 2019 júniusától 2020 

februárjáig nem tudtuk üzemeltetni a speciális éjjeli menedékhelyen ipari mosógépekkel és 

szárítókkal kialakított mosodánkat, ruharaktárunkat és könyvtárunkat a tűzkárok és a felújítási 

munkálatok miatt. A krízis éjjeli menedékhely részlegünkön csupán 2 forgótárcsás 

mosógéppel és 2 centrifugával tudtuk biztosítani a mosási lehetőséget. 

Minden részlegünkben televízió készülékkel ellátott bútorozott közösségi helység vehető 

igénybe, de bútorcserére és felújításra, továbbá tisztasági festésre minden helységben szükség 

lenne.  

Az éjjeli menedékhelyen megforduló lakóinknak zárható szekrényt, értékmegőrzőt, emeletes 

vagy egy személyes fekvőhelyet biztosítunk, tisztítható felületű matraccal. 

A tűzeset miatt a krízis időszak megkezdésével nagy nehézségeket okozott a hely- és 

feltételhiány miatt a tiszta ruha kiadása valamint a beérkező adományruhák tárolása. 

 

KÁRTEVŐIRTÁS 

Éjjeli menedékhelyünkön nagy problémát okoz a poloska- és csótányfertőzöttség, valamint 

kisebb mértékben az egerek jelenléte. A poloskák megkeserítik a lakók életét, hiszen zavarják 

a nyugodt pihenést valamint csípéseik allergiás reakciókat válthatnak ki bennük, illetve a 

csípésnyomok kezelése/elrejtése is komoly gondot okoz neki, többek között munkába állásuk 

esélyeit is negatívan befolyásolja. A csótányok és az egerek jelenléte az általuk hordozott 

kórokozók miatt „csupán” fertőzésveszélyt jelent. A kártevőirtás hatékonysága az előző 

évekhez képest romló tendenciát mutat. Szükséges lenne a kártevők szaporodási ciklusához 

kapcsolódó irtási protokoll szigorú megtartására.  

 

ÉRDEKKÉPVISELET ÉS FOGADÓÓRÁK 

Heti 1 alkalommal az ellátási egységvezető fogadóórát tart a lakók részére. A lakók 

bizalommal és gyakran fordulnak az ellátási egységvezetőhöz, aki igyekszik a felmerülő 

problémákra humánus megoldást találni. Rendkívüli esemény alkalmával azonnali 

ügyfélfogadásra is lehetőség van. 

Lakógyűlést szükség szerint – de minimum 2 havonta kell tartani, melyen a házirendet és a 

lakóközösséget érintő kérdések kerülnek megvitatásra. Panaszládát helyeztünk ki a 
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lakótérben, így az ügyfeleknek azonnali panasztételi lehetőségük van, melyre az ellátási 

egységvezető 1 munkanapon belül válaszol. A panaszláda kevésbé népszerű a fogadóórával 

összehasonlítva. Ennek oka az írással és fogalmazással kapcsolatos félelmekben keresendő.  

Lehetséges, hogy a panasz megírásában szükség lenne a szociális munkatársak segítségére. 

  

SZAKMAI MUNKATERV – 2020  

2020-ban a szakmai munka színvonalát szeretnénk tovább fejleszteni. Kiemelt hangsúlyt 

fektetünk a team-fejlesztésére; hogy a vezető munkájának hatékonyságát, illetve a munkatársi 

kollektíva produktív együttműködését biztosítsuk.  

 

Állandó feladatok:  

- Az intézmény működtetése, szakmai előrehaladásának fejlesztése. 

- Kapcsolatépítés a szakmán belül, team építés. 

- Szakmai fórumokon, továbbképzéseken való részvétel. 

Hónap Cél Felelősök 

Január  

Február 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fejlesztő foglalkoztatás 

folytatása, a lakók bevonása és 

program lebonyolítása. 

 

Közösségi programok 

megtervezése az évre 

 

Szupervizió 

 

A csapatépítési program 

megtervezése 

 

Balogh Ágnes 

 

 

 

Team munka 

   

 

Team munka 

 

Nagy István és Kis Zoltán 

Március 

Április 

Május 

 

 

 

Tavaszi nagytakarítás 

megszervezése / irodai 

struktúrák kialakítása 

 

Csapatépítő tréning 

lebonyolítása  a 

 Kuruczné Oláh Dóra / Hipszkiné 

Hanuta Éva / Nagy István / Hajdu Júlia 

 

 

Egész team 
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Búbánatvölgyben 

 

Csoportfoglalkozások 

előkészítése, megkezdése, a 

jelenleg futó csoportok 

megtartása. 

 

Konzorciumi pályázat lezárása 

 

 

Szakmai továbbképzések 

megkezdése 

 

 

 

Bártfai Attila Márk 

 

 

 

Száraz András /Hajdu Júlia / Kis-Kovács 

Tamás / Hipszkiné Hanuta Éva / Oláhné 

Kurucz Dóra / Kis Zoltán / Balogh 

Ágnes 

 

Teljes team 

Június 

Július 

Augusztus 

 

 

 

 

Közösségi programok folytatása 

 

 

Fél éves szakmai munka 

kiértékelése 

Hajdu Júlia, Balog Ágnes, Száraz 

András, Ribánszki Péter 

 

 

Hajdu Júlia 

Szeptember 

Október 

 

 

 

 

 

Téli adománygyűjtési akciók 

előkészítése 

 

Felkészülés a téli krízis 

időszakra 

Team munka 

 

November 

December 

 

 

 

 Téli adománygyűjtő akciók 

elindítása és lebonyolítása  

 

Karácsonyi programok 

lebonyolítása 

 

Dolgozói értékelés 

Team munka 

 

 

Team munka 

 

Hajdu Júlia 

Teljes team 
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Vezetői értékelés 

 

Összegzés: 

A BMSZKI Dózsa Éjjeli Menedékhely a legnagyobb forgalmú, hajléktalan nők számára egy 

éjszakás jogviszonyt biztosító intézmény Magyarországon. Magas ügyfélszámmal, állandó 

nyitva tartással dolgozik. Az új és a régi ügyfelek is gyorsan megtalálják, így fontos szerepe 

van mind az alapvető ellátásban, mind a magasabb szolgáltatások felé történő orientációban. 

 A 2020-as évben továbbra is prioritás lesz a szakmai működés fejlesztése. Az éjjeli 

menedékhelyekre nehéz kollégát találni az intenzív stressz faktor miatt, ezért a fluktuáció és a 

kiégés ebben az intézmény típusban jelentkezik a legintenzívebben.  

Az infrastruktúra tekintetében szükséges lenne egy átfogó, intézményi szintű felújítás, 

festéssel, alapkarbantartásokkal. Ez a 24 órás Speciális részlegen valósult csak meg, a többi 

intézményrészünk állapota romos, egészségre ártalmas. 

 

Budapest, 2020. február 12. 

     

Hajdu Júlia  

Ellátási egységvezető 


