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Csak láncszem
„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta.” 1Kor 3,6

Mérőszalaggal a kezemben, lelkesedéssel a szívemben közeledtem a kerítés mellé. A
kijelöléshez készültem madzaggal, a kertben talált ágacskákkal is. Ezek mind
szükségesek voltak a vállalt munkámhoz. A tujaültetés feladatsorában én kaptam a
megbízást a gödrök kiásásához. Egyenes vonalban, a kívánt méretek többszöri
ellenőrzése mellett ástam a gödröket, hogy a növények új helyet találjanak, díszítve,
szegélyezve kertünket. Közben tudtam jól, az ültetést néhány nappal később
édesapán fogja megtenni, ő hozza saját kertéből a tujákat. Az öntözést, ismételt
locsolást pedig – csapadékmentes időszakkal számolva – feleségem édesapja
vállalta, több más rendszeresen végzett kerti munkája mellett.
Csak láncszem lehetek ebben a folyamatban. A vállalt feladatommal viszont
segíthetem ezt a több emberes munkát. Haladhat egy lépéssel jó irányba a folyamat.
A növényeket édesapám nevelgette, óvta, vagy mentette meg a kidobásra ítélt
állapotukból. Az ültetés időzítését is kijelölte, sürgette a munkát, nehogy
elszalasszuk az ideális időszakot. Feleségem édesapja szorgossága, kerti munkákban
jártassága, megbízhatósága a jól kezdett munka jó folytatásához a garancia.
És minden emberi jószándékon, időpontkeresésen, szorgalmon, csapatmunkán túl
vallhatom, hogy a növényeink élni akarnak. Életerejük ismeri a tavasz rendjét. Beléjük
helyezte, aki az Élet maga. Aki minden kert, minden élő Gazdája. Aki meghív arra,
hogy országa munkájában álljunk. Aki a növekedést adja, miközben mi ültetünk, vagy
öntözünk. Vagy csak előkészítjük mindezt.

Matúz József
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Figyelő
Megjelent a 82/2019 (IV. 18.) Kormányrendelet, amely a társadalmi
felzárkóztatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításait
tartalmazza
A Hivatalos Értesítő 27. számában (IV. 30.) megjelent a 9/2019. (IV. 30.) BM
utasítás a BM Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.)
BM utasítás módosításáról. Az utasítás többek között a társadalmi felzárkózási
területet érintő átszervezéshez kapcsolódik.
Megjelent a 91/2019 (IV. 23.) Kormányrendelet az egyházi elismerésről és az
egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló
295/2013 (VII. 29.) Korm. rendelet módosításaival
A Katolikus Szeretetszolgálat Szakmai Munkacsoportja az EMMI támogatásával
elkészítette el a Demenciával élők nappali ellátása című szakmai ajánlást
Az EMMI, az Oktatási Hivatal és az SZGYF elkészítette a Szakmai ajánlás
tanoda szolgáltatás működtetésére című kiadványt
Módosított pályázati felhívás: Az Emberi Erőforrások Minisztere döntése
alapján a 2018. december 19. napján, az utcai szociális munkát, illetve
családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpontot és titkos
menedékházat működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek
fejlesztésére meghirdetett, SZOC-18-FEJL-3 kódú pályázat vonatkozásában
módosított pályázati felhívás kerül meghirdetésre.
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Kérjük a vezetőket, hogy intézményükben tegyék elérhetővé hírlevelünket a szakmai dolgozók számára is.
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Angol bohócok Vácott
Jakus István
Idén márciusban ismét Magyarországra látogatott az angol hátterű „The Flying Seagull”
elnevezésű bohóctársulat. A társulat azzal a céllal járja a világot, hogy mosolyt
varázsoljon a hátrányos helyzetű, beteg vagy sérült gyermekek arcára. A Baptista
Szeretetszolgálat közvetítésével a csoport a váci Szorgos Kezek Házába is eljutott.

Látogatást tett intézményünkben a Repülő Sirályok nevezetű angol bohóc-kommandó!
Jöttek, láttak és persze győztek: mert nevettek és nevettetek! Színesek voltak, harsányak,
mozgékonyak. Áthidaltak mindenféle korlátot: nyelvit, érzelmit, értelmit! Szereplővé
tudták tenni a közönséget, s ők maguk is gyelmes közönsége voltak egymásnak!
A tréfa, a komikum, a geg, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, akkor jó, ha oda talál, ahova
célba küldik.
A poén: telitalálat. A műsor, amit bemutattak teli volt telitalálatokkal. Az abszolút
közérthetőség nem ment a színvonal rovására, egyszerre volt velős és könnyed, a szájra
mosolyt csalt, a szemekbe könnyet: ataljaink felhőtlen kacagással díjazták a látottakat.
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A poén: telitalálat. A műsor, amit bemutattak teli volt telitalálatokkal. Az abszolút
közérthetőség nem ment a színvonal rovására, egyszerre volt velős és könnyed, a szájra
mosolyt csalt, a szemekbe könnyet: ataljaink felhőtlen kacagással díjazták a látottakat.
A pergő tempó, a hatásos lassítások, a várakozásteljes csendek adták meg az alaphangot,
a gyors helyzetváltozások, a gyelemfelkeltő ritmust és a gyakori csattanók a felszabadító
nevetést.
Tetszett, mert értékesnek hatott a szereplők fegyelmezettsége, nagyon jól megkomponált
összjátéka, a humornak rendkívül komolyan vett tálalása. Igazi csapatmunkát élvezhettünk
és élveztünk is, atalok és segítők mindannyian, ebben az elénk varázsolt órában,
amelynek egyetlen unalmas perce sem volt.
Az előadás végén saját készítésű ajándékokkal kedveskedtünk a bohócoknak, amit nagy
örömmel és némi meglepetéssel fogadtak. A tapsok és kézfogások, baráti ölelések és
fotózások végeztével pedig ebédre invitáltuk az egész társaságot!
A búcsú az udvaron hosszas és közvetlen volt, az utolsó pillanatig szakadatlan
mosolygással.
Tanulság: ilyet, bármikor!
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Végeztek ők a FőnökŐk
Sera n József
A Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésén a pilot program után végzett az első
vezető csoport. Pénteken, március 29-én került sor az oklevelek ünnepélyes átadására
az egyetem Dísztermében, a Nagyvárad téren.
Az egyetem teljes vezetői kara és a szociális vezetőképzést szintén folytató Pázmány
Péter Katolikus Egyetem és a Károli Gáspár Református Egyetem érintett vezetői is részt
vettek az oklevélátadáson.
Az ünnepi beszédek után szakmai előadások következtek. „Küldetésben lenni” címmel
tartott előadást dr. Lázár László a Corvinus Egyetem docense, a Piarista Rend Magyar
Tartományának oktatási igazgatója. Személyes hangvételű előadása a küldetés
fontosságát és tudatosságát erősítette a jelenlévőkben.
A Baptista Integrációs Központ vezetője, Ghyczy Gellért előadásának „A nagy fa és a
fejsze” címet adta és a szervezeti kultúra átalakításának nehézségét ismerhettük meg.
Hosszú volt az út, amíg a Mag Népe Kozmikus Egyháromság Egyháza hajléktalanokat
ellátó intézményéből a mai BIK lett, és ennek az útnak most sincs vége.
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A végzett hallgatók tanulási csoportokban vehették át oklevelüket. A képzés és a
képzettek kreatív voltát jelzi, hogy a tartósan együtt dolgozó tanulók nevet adtak saját
csoportjuknak. Az elnevezések történetére talán sosem fogunk magyarázatot találni.
Baptista fenntartású intézményekből nagy számú vezető végzett az első évfolyamban.
A csoportneveket, az egyházi intézményvezetők valamint közülük a baptista
fenntartású intézmények végzett vezetőinek számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Az egyházi fenntartású intézmények több mint harmadát a baptista fenntartású
intézmények vezetői adták. Gratulálunk a vezetőknek az eredményes tanuláshoz!

7

A 2019-es Február harmadika
adatfelvétel eredményei
A 21. alkalommal készült vizsgálat a szokásos, hajléktalanok élethelyzetére vonatkozó
kérdéssorok mellett elsősorban arra fókuszált, hogy a 2018 őszén életbe lépett
Szabálysértési törvény milyen hatással volt az érintett csoportra. A kérdezők kíváncsiak
voltak arra, hogy ők milyen megoldásokat látnak helyzetük javítására, illetve, hogy a
szociális segítők a segítség mely formáit tartják szükségesnek az érintettek állapotától
függően.
A legfőbb eredmények ismertetése mellett mi is elkészítettünk néhány diagramot a
felmérésben részt vevők alapadatairól az elmúlt öt év távlatában, hogy kitűnjön, a külső
körülmények változása járt-e kimutatható azonnali hatással a válaszadók összetételére,
tartózkodási szokásaikra. Az ábrák alapján összefoglalóan azt állapíthatjuk meg, hogy az
adatok nem utalnak hirtelen vagy jelentős hatásra, inkább a korábbi évekre jellemző
tendenciák folytatódtak.
Mind a budapesti, mind a
vidéki hajléktalanok száma
évek óta csökkenő
tendenciát mutat.
A budapesti és vidéki
válaszolók megoszlása az
elmúlt öt évben nagyjából
azonos arányú, 40 ill.
60%.
A vizsgálatban részt vevők
között a szállón élők száma
hullámzó, arányuk kis
mértékben nő, az utcán
élők száma és aránya
egyaránt csökken.
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A szállón élők aránya
Budapesten magasabb az
átlagnál, az elmúlt öt évben
kisebb hullámzásokkal,
alapvetően növekvő
tendenciát mutat.

A vidéki szállón élők aránya
alacsonyabb az átlagnál, a
tendencia növekvő, 2019re - 2015-höz képest 8%-kal nőtt.

A közterületen élő
budapestiek száma 2019re nagyságrendileg
megfeleződött 2015-höz
képest. A vidéki utcán élők
száma kisebb arányban
(35%-kal) csökkent az
elmúlt öt évben.
A közterületen élők területi
eloszlása az évek során
nagyjából stabilan 1/3 2/3 (Budapest és vidék)
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A gyorsjelentés néhány főbb megállapítása:
A zetős szállókon élők rendszeres jövedelemből
élnek. A rendszeres, alkalmi vagy közmunkából élők
aránya 42%, és mindössze 4% nyilatkozott úgy,
hogy az előző hónapban nem volt pénze.
Ezzel szemben a közterületen élők csupán 25%-ának
volt rendszeres, alkalmi vagy közmunkája. és 15%-uk
nyilatkozott úgy, hogy az előző hónapban nem volt pénze.
A atalabb hajléktalanok körében jelentősen megnőtt az
iskolázatlanok aránya. A 30 évnél atalabbak között a
maximum 8 általános iskolát végzettek aránya meghaladja a
60%-ot.
Tízből négy hajléktalant kezeltek az elmúlt egy évben kórházban. A
szállón élők között ez az arány egy hajszállal magasabb.
A hajléktalanok kb. felét igazoltatták az elmúlt fél év során, közülük a
közterületen élők között ez az arány valamivel több mint 60%.
A hajléktalan emberek kis részét érintette közvetlenül a szabálysértési törvény
módosítása. Az elmúlt fél év során életvitelszerűen közterületen tartózkodás miatt
mindössze 13% kapott gyelmeztetést (a közterületen élők közül a harmada).
15%-uk nem aludt közterületen amiatt, mivel félt a büntetéstől.
A szociális segítők a legtöbb hajléktalan esetében - függetlenül attól, hogy közterületen
vagy átmeneti szállón él - elsősorban szociális esetmunkát, pénzbeli támogatást és a
megfelelő lakhatás biztosítását tartják szükségesnek.
A gyorsjelentés teljes szövegének
eléréséhez, kérjük, kattintson az ikonra
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Könyvajánló
Michael Galuske könyve a szociális munka 20.
századi történetét mutatja be a módszerek felől
közelítve. A hiánypótló mű rendszerezve mutatja
be a módszereket, azok elméleti beágyazottságát,
így adva teljes képet a szociális munka - főleg a
20. század második felében történt - fejlődéséről.
A könyv remélhetőleg hozzá fog járulni a magyar
szociális munka önmeghatározáshoz, szakmai
presztízsének felépítéséhez és ezen keresztül
társadalmi elfogadásához.
L'Harmattan, 2019. 340 p.

Filmajánló
Maudie (Sally Hawkins) krónikus ízületi gyulladással
született. Egész életében másokra volt utalva, gyakran
még közeli családtagjai sem bántak vele
emberségesen. A dac, ami a saját kisemmizése
nyomán ébred benne, arra ösztökéli, hogy állást
keressen. Egy szegény, zsémbes halászhoz (Ethan
Hawke) szegődik takarítónőnek.
A lm egy sok szempontból hátrányos helyzetű nő
boldogulásért, boldogságért, kiteljesedett életért
vívott harcát mutatja be. Igaz történet alapján.

Kanadai-ír életrajzi dráma, 2016

Maud Lewis (1903-1970) az egyik
legismertebb kanadai naiv festő. Élete nagy
részét a betegséggel és a szegénységgel való
küzdelem jellemezte. A festés menedék volt
számára, műveinek hangulata nem tükrözi
nehéz sorsát. Utolsó éveiben vált ismertté
hazájában és külföldön egyaránt.
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MINDENKI

formál.

GLS nemzetközi vezetői konferencia
május 31 - június 1.
Kelenföldi Montázs Központ
1119 Budapest, Etele út 55.

Előadók:

Regisztráció és jegyvásárlás
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