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A tökéletes szociális munkás

Tizenéves koromban volt egy elég szerencsétlen kerékpárbalesetem, amelynek a 
következménye az lett, hogy néhány hónapig nem tudtam lehajolni. Mondanom 
sem kell, hogy ez mennyire megnehezítette a mindennapjaimat. Sokszor annyira 
érdekes helyzetek alakultak ebből, hogy kínomban nevettem saját magamon.  
A segítő szakmában alapvető feltétel a segítő és a segített partneri viszonya. 
Krisztus, mint aki a tökéletes „szociális munkás”, meglátta az emberiség halálos 
nyomorát, betegségét, amit a bűn okoz, okozott. Természetesen kezelhetett volna 
minket „felülről”, lerendezve a dolgot annyival, hogy: „Ti választottátok a 
sorsotokat, ti döntöttetek a bűn és a halál mellett, ne várjatok részvétet vagy 
segítséget.” Elvárhatta volna, hogy mi „elmelkedjünk” annyira fel, hogy Vele egy 
szinten legyünk. Ő azonban nem ezt tette. 
Egészen a golgotai keresztig hajolt le értünk. Miért? Hogy létrejöhessen ez a 
partneri viszony, ami nélkül, nagyon jól tudjuk, a segítségnyújtás nem lehetséges. 
Mit teszek, mit teszel, amikor eléd áll egy kábítószeres? Egy hajléktalan? Egy 
alkoholista? Problémákra hivatkozva nem tudsz lehajolni, ahogyan én nem tudtam 
lehajolni tizenéves koromban? A valóság az, hogy felemelni csak akkor tudunk 
másokat, ha előbb lehajolunk hozzájuk. Különben nem fogjuk látni mi a 
problémájuk, és nem fogunk tudni empatikus megértéssel segítő kezet nyújtani.  
Ha nem tudunk lehajolni segítőként, akkor valószínű nem a hátunkkal, hanem a 
szívünkkel van a gond. Ideje elsajátítatunk, vagy újratanulnunk azt a 
gondolkodásmódot és szándékot, amely Krisztus Jézust jellemezte. 
 

Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus 
Jézust jellemezte. Ő ugyanis, minden tekintetben Istenhez volt hasonló, 

sőt, egyenrangú volt Istennel. Ehhez azonban nem ragaszkodott 
mindenáron, mint jogos tulajdonához, hanem mindenről önként 

lemondott, és beleegyezett abba, hogy szolga legyen. Amikor a Földön 
megszületett és emberré lett, valóban olyan is volt, mint egy szolga.  

Fil. 2: 5-7 
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A Duna Televízió Baptista Magazin című műsorának idei első 
számában betekintést nyerhetünk az egyház hajléktalanokat segítő 
szociális munkájába. Megszólal többek között Opauszki György és dr. 
Miletics Marcell.

Kormányoldal

Szociális Ágazati Portál Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Magyar Közlöny

Országgyűlés

ONYF KENYSZI

Alapvető Jogok Biztosa Egyenlő Bánásmód Hatóság

Családi Tudakozó

Egységes Fogyatékosságügyi Információs Portál 

Kormányhivatalok

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Családbarát Ország

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap

Széchenyi 2020

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 

Tájékoztatás a népkonyha szolgáltatás jelentési kötelezettségéről



Az anonim kérdőíven alapadatokra, a hajléktalanná 
válásra, a hajléktalanként eltöltött időre, a 
jövedelemre, munkavállalásra, és az életmódra 
vonatkozó kérdések szerepelnek. A kérdések egy 
része minden évben azonos, míg bizonyos speci�kus 
kérdéscsoportok évről évre változnak. 
Az adatfelvételek során minden hajléktalan embert 
próbálunk elérni, akit a felmérésben résztvevő 
hajléktalan-ellátó intézmények hajléktalanként 
ismertek, tehát törekszünk a teljes körű 
adatgyűjtésre. Évente 8.000 - 10.000 hajléktalan 
ember válaszol a kérdéseinkre országszerte. 
Elemzéseinket és tanulmányainkat egy - európai- és 
világviszonylatban is - egyedülálló adatbázisra 
építjük. Az elmúlt húsz év alatt több tízezer 
hajléktalan ember válaszai segítették, hogy teljesebb 
képet kapjunk a magyarországi hajléktalanságról, a 
hajléktalan emberek élethelyzetéről. Adataink 
lehetővé teszik, hogy nyomon kövessük a 
változásokat, a biztató és az aggodalomra okot adó 
tendenciákat. 

Gurály Zoltán, a munkacsoport egyik vezető 
munkatársa a célokról a következőket 
mondta: Jó lenne tudni, hogy mit kezdjünk 
azzal az emberrel, aki közterületen lakik, 
vagy aki bekopogtat egy hajléktalan szálló 
ajtaján. Nyilván szállást kell biztosítani 
neki, de vajon azon túl kell-e még valamit 
tennünk, és ha igen akkor mit? 
Tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
hajléktalanság a szállásnyújtással nem 
oldódik meg, szükség van olyan 
támogatásra, amely növeli a hajléktalanság 
megszűnésének az esélyét. De miben 
segítsünk nekik? Miben kell a 
segítségünk?  

Hajléktalan emberek felmérése február harmadikán 

1999 óta a hajléktalan ellátás fontos dátuma február 3. Ez ugyanis annak a felmérésnek az 
időpontja, melyet az úgynevezett Február Harmadika Munkacsoport végez a közterületen és 
hajléktalan intézményekben élők körében. A kezdetben csak Budapesten zajló felmérés 
2006-ban kibővült vidéki nagyvárosokkal is és 2017 óta nem csupán az ellátást igénybe 
vevőket, illetve a közterületen élőket érinti, hanem kérdéseket kapnak a szolgáltatásokban 
dolgozó szakemberek is.

 Ezekre kérdésekre keresett válaszokat a Február 
Harmadika Munkacsoport szokásos éves 
adatfelvétele a korábbi években. Feltettünk 
kérdéseket az utcán élő és a szálláshelyeken lakó 
hajléktalan embereknek arról, hogy mi történt, mi 
történik velük. Ezen kívül megkérdeztük a velük 
foglalkozó szociális munkásokat arról, hogy az adott 
hajléktalan ember szerintük krízishelyzetben van-e, 
illetve arról, hogy milyen mértékben lenne képes az 
illető önállóan megoldani a lakhatását. 
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A felmérésben való részvétel önkéntes, minden szervezet, intézmény maga dönti el, 
hogy kér-e adatlapokat a szervezőktől, ugyanakkor szakmailag mindenképpen előny, az 
együttműködés. Egyrészt ez élteti azt – a szociális szolgáltatások között meglehetősen 
ritka – összefogást, melynek révén a szolgáltatásaink alapját képező probléma hazai 
sajátosságai megismerhetők, megérthetők, másrészt az intézmény, szervezet 
ügyfeleinek konkrét adatainak megismerése (ezt mindenki számára kérésre elküldik) 
és összevetése az adott település más szolgáltatóinak adataival, segít munkánk 
hatékonyabbá, színvonalasabbá, jobban célzóvá tételében.      
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A felmérések adataiból az elmúlt 20 év során számos publikáció, összegzés jelent 
meg, melyek igazodási pontként szolgálnak mind az ágazatirányítás, mind a 
szolgáltatásszervezés szakemberei számára . Bár talán ezt kevesebben gondolják, a 
felmérések által közvetített adatok az intézmények napi munkájában is sikerrel 
alkalmazhatók, hozzásegítve az intézményi dolgozókat ahhoz, hogy szolgáltatásaik 
minél jobban alkalmazkodjanak az ügyfelek szükségleteihez, segítve helyzetük okainak 
feltárásához, ami egyben a reintegrációs folyamat alapeleme is.

A teljesség igény nélkül néhány honlap, ahol az éves jelentések elektronikusan is elérhetők: 
https://februarharmadika.blog.hu/ 
https://www.bmszki.hu/hu/februar-harmadika-munkacsoport 
http://www.gyoripeter.hu/ 

Ghyczy 
Gellért

a képek forrása a 
februarharmadika.
blog.hu



a megkérdezett hajléktalan nők 
40%-a küzd valamilyen 
lelki/pszichiátriai problémával 

A megkérdezett hajléktalanok 
20%-a kevesebb, mint 20 000 
Ft-ból élt az előző hónapban
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néhány eredmény a 2018. február 3-i vizsgálatból 

2/3-uk kevesebb, mint 
50 000 Ft-ból élt az 
előző hónapban

20%-ukat - saját bevallásuk szerint - a 
függőségük megakadályozza abban, hogy 
a jelenleginél jobb körülmények között 
lakjanak

a megkérdezettek 1/3-a állította 
magáról, hogy absztinens

a megkérdezettek 20%-a 
egykor állami gondozott volt

a 29 évesnél �atalabb 
hajléktalanok 50%-a állami 
gondozott volt

8650 hajléktalan vett részt a vizsgálatban

a megkérdezettek 
közel 60%-a 
vidéki városban él

a megkérdezettek 
27%-a fedél nélkül 
aludt

A szociális segítők szerint a 
megkérdezettek majdnem 
80%-a önálló lakhatásra 
képes (segítő környezetben, 
anyagi és egyéb segítséggel)

43%-uk saját bevallásuk szerint 
súlyos krónikus beteg



Menedék Mamásotthon
A Menedék Mamásotthon egy olyan családok átmeneti otthona, mely váradós nők, 
illetve édesanyák és gyermekeik számára nyújt ellátást. Az intézmény működési 
engedélye 40 fő ellátását teszi lehetővé. 
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Bemutatkozik az

Célunk, hogy a gyermekjóléti alapellátás keretein belül, a családból való kiemelés 
nélkül, szakemberek által nyújtott segítséggel, meghatározott idő alatt - törvényi 
keretek és a szülő által igényelt időn belül - biztosítsuk a lakhatást, a szociális és 
mentális gondozást, valamint a szülők segítését a gyermek(ek) teljes körű 
ellátásában. A szülők �zikai vagy anyagi akadályoztatása esetén pedig biztosítjuk a 
gyerekek teljes körű ellátását. A családok átmeneti otthonának elsődleges célja, hogy 
érvényesüljön a gyermeknek azon joga, mely szerint kizárólag anyagi okok miatt nem 
szabad elszakítani családjától. Lehetővé tesszük az otthontalanná vált szülőnek és 
gyermekének az együttes elhelyezést és gondozást. A bekerülést követően a 
családokkal együtt megfogalmazunk egy szakmai tervet, hogy a fennálló 
nehézségeket és problémákat milyen módon kezeljük, illetve milyen lépések 
szükségesek a család sikeres továbblépéséhez. 

” Hivatásunk, küldetésünk, hogy az örömhírt megosszuk azokkal, 

akiknek a Menedék Mamásotthon az életútjuk része lesz."

Munkatársaink: 
intézményvezető (1 fő) 
családgondozók (2 fő) 
szakgondozók/gondozók (4 fő) 
jogi tanácsadó (1 fő heti 5 órában) 
mentálhigiénés szakember (1 fő heti 5 órában) 

"Bevallom, sose voltam szociálisan érzékeny, mindig a “magamfajta”, 

burokban felnőtt, jó anyagi körülmények között élő lányok-nők felé 

szolgáltam. Mégis úgy érzem, minden félelmem ellenére, egész eddigi életem 

ide mutat, ide vezet. A kompetenciák, amikkel Isten megáldott; a 

tapasztalatok, amiket szereztem szolgálataim és a rövid tanári pályafutásom 

során, vagy akár az otthon eltöltött évek alatt; és természetesen az Úr 

bátorítása, mind hozzájárultak ahhoz, hogy el merjem vállalni a 

családgondozói munkakört..." (egy munkatárs) 



Az épületben 12 bútorozott lakrész került kialakításra, melyek saját vizesblokkal 
rendelkeznek. A beköltöző családok külön lakrészekbe kerülnek. A 12 lakrész közül 
2 saját konyhával és mosási lehetőséggel rendelkezik, 10 lakrészhez egy közös 
használatú étkezős konyha, illetve mosókonyha tartozik.  
Az intézmény közelében számos könnyen megközelíthető köznevelési intézmény 
található, melyekkel kiváló az együttműködésünk. Így azon esetekben, mikor a 
beköltöző családok gyermekeinek intézményváltásra van szükségük, ez rövid időn 
belül megoldható. 
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Az épületet 1900-ban a Budafoki Baptista Gyülekezet építette imaháznak, amit 
1952-ben államosítottak. A gyülekezet új imaházat épített, így az állami 
kárpótlást követően a Magyarországi Baptista Egyház az ingatlan haszonélvezeti 
jogát a Menedék Alapítvány számára átadta, hogy az épületben szociális munkát 
szervezzen a bántalmazott lányok, leányanyák számára. Az intézmény kezdetben 
Leányotthon néven működött, később, az átalakítást követően, Menedék 
Mamásotthon lett a neve. 2018. február elsejétől a Baptista Menedék Szolgálat 
fenntartásában működik.. 

A Mamásotthonban lakó gyermekek számára rendszeresen szervezünk 
foglalkozásokat. Gyermeknapokkal, számos játékkal, színes programokkal 
igyekszünk minél több örömet szerezni a gyermekeknek. Ha lehetőségünk adódik 
rá, nyaranként táborba küldjük őket.
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Szilágyi Zsuzsanna 

vezetését. Kifejezetten fontos, hogy az a lelkület, melynek szellemében folyt eddig a 
szolgálat, az továbbra is megmaradjon. Ez a lelkület pedig az, hogy mindazt a kegyelmet és 
evangéliumot, amit mi megélhettünk, s amelyből napról napra merítünk, eléjük is élhessük az 
ott lakó édesanyáknak és gyermekeiknek, hogy ezáltal ők is megismerhessék az Úr Jézust, 
mint személyes megváltójukat. A segítés nem cél, hanem eszköz ebben a szolgálatban. 
Hiszem, hogy minden ember életére nézve valódi megoldást csak az jelenthet, ha a szívükbe 
hullott ige nyomán befogadják életükbe Jézust. Nagy csodálattal szemléljük 
munkatársaimmal együtt, hogyan gondoskodik rólunk napról napra Urunk. Tartozunk azzal, 
hogy nem csupán Őneki, hanem mindazoknak is köszönetet mondjunk, akik állhatatosan 
eszközök ebben. A sok pékárut, ruhaadományt, élelmiszeradományt, gyermekek számára 
hozott játékokat, tankönyveket, pénzbeli adományt, önkéntes szolgálatot (kétkezit és lelkit 
egyaránt), mind-mind szeretnénk megköszönni. 

"Háromgyermekes édesanya vagyok. Két 

fiam és egy lányom van. Ózdról jöttünk a 

fővárosba, a Mamásotthonba, a volt 

élettársam alkohol és drogproblémája 

miatt. „Pokol” volt az életünk. Én úgy 

érzem, hogy nem véletlenül kerültünk ide. 

Jézus kivett minket a „szenvedésből”, és ide 

hozott minket. Jó velem az Úr. Lett 

munkahelyem, ahol szorgalmasan 

dolgozom, próbálok előre nézni pozitívan. 

Gyülekezetbe kezdtünk járni, ami nagyon jó 

hatással van a gyerekekre és rám is. És mi 

az „álmom”? Be szeretnék merítkezni és az 

Úrban élni. Gyerekeimet az Úrban nevelni. 

És erről az útról nem letérni." (a 

Mamásotthon egy lakója) 

„Jó az ÚR! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá 
folyamodókra.” (Náh 1:7) Ez az ige vált a Menedék Alapítvány 
vezérigéjévé, s ez az ige volt az, amely életem nehéz 
hónapjaiban újra és újra felragyogott előttem. Isten csodálatos 
terve által ennek az igének a fényében életem 
összefonódhatott az itt folyó szolgálattal: 2013. január 
elsejétől átvehettem Huszár Gézától a Mamásotthon   
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