
KOVÁCS IVETTA

„Élj meg Fedél nélkül!”
15 éves a Fedél nélkül – Hajléktalanok lapja�

A „fedél nélkül” kifejezésrõl jellemzõen a hajléktalanok jutnak eszünkbe.
Talán vagyunk néhányan, fõként Budapesten, akiknek ennél több is, akik
számára felrémlik a járda szélén, megállóban álldogáló hajléktalan alakja
is, újságokkal a kezében. A Fedél nélkül címû újságról van szó. A Menhely
Alapítvány által kiadott utcalapot felismerjük, megvesszük, olvassuk né-
hányan, fizetünk érte, amennyit jónak látunk. Vannak közöttünk támo-
gatók, adományozók is. Olyanok azonban sajnos jóval kevesebben van-
nak, még a szociális szférán belül is, akik tényleg látják, hogy immár
tizenöt éve mennyi munka, energia fekszik az elsõ magyar utcalap mû-
ködtetésében, hogy milyen szociális munka folyik a lap életében részt
vevõ, fedél nélküli emberekkel. Az újság tizenöt éves fennállásának al-
kalmából szeretném az olvasóknak alaposabban bemutatni a Fedél nélkül
– Hajléktalanok lapját és tevékenységét.

Jelen tanulmányt egyrészt személyes tapasztalataimra, és a lap irányí-

SZOCIÁLIS MUNKA

Az „Élj meg Fedél nélkül!” címû tanulmány alapját a szerzõ
ugyanezt a címet viselõ, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Karán szociális munkás szakon 2008
tavaszán készült szakdolgozata képezi. Megírását elsõsorban
az motiválta, hogy szeretnénk a szélesebb nyilvánosság szá-
mára is bemutatni az elsõ magyar utcalap, a Fedél nélkül kelet-
kezésének és mûködésének történetét. Az újság életének mé-
lyebb megismertetése mellett a tanulmány nem titkolt célja az
is, hogy láthatóvá tegye a lap életét irányító szociális munká-
sok által végzett segítõ tevékenységet, annak nehézségeit és
eredményeit. Mindezt egy konkrét, európai uniós forrásokból
finanszírozott program megvalósításának elemzésével teszi,
úgy, hogy az tanulságokkal szolgáljon az uniós pályázatokban
részt vevõ, vagy a jövõben részt venni kívánó szociális szol-
gáltató, szociális munkás számára.
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tó koordinátorától, Kepe Róberttõl kapott adatokra alapoztam. A Men-
hely Alapítvány munkatársaként a Fedél nélkül – Hajléktalanok lapja
közvetlen közelében dolgozom, ezen túl pedig önkéntesként is részt ve-
szek az újság életében. Másrészt az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Karának szociális munkás szakos hallgatójaként
diplomamunkám témája is a Fedél nélkül története és tevékenysége volt,
melyben különös hangsúlyt kapott a lap életét irányító szociális munkás
stáb szakmai munkájának elemzése. A szakdolgozat megírása során több
kutatási módszert ötvöztem azért, hogy a Fedél nélkül mûködésérõl mi-
nél árnyaltabb képet kapjunk: közvetlen megfigyelés és dokumentum-
elemzés mellett interjúkat készítettem a stáb tagjaival és hajléktalan mû-
vészekkel, illetve a Fedél nélkül dolgozóival készült korábbi interjúkat
is felhasználtam, valamint a stáb szerkezetének feltérképezése céljából
több szempontú szociometriai felmérést végeztem. Jelen tanulmány meg-
írása során nagy mértékben támaszkodtam a diplomamunkámra és az
elkészítése során kapott kutatási eredményekre.

A születés pillanatai

Az elsõ magyar nyelvû utcalap, a Fedél nélkül alapító atyja Ungi Tibor
volt, aki az újság létrehozásához a Menhely Alapítványtól kapott támo-
gatást. A kapcsolatnak volt elõzménye, Ungi Tibor és a Menhely Alapít-
vány kuratóriumi elnöke, Gyõri Péter már korábban is dolgoztak együtt
a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság elnevezésû „érdekvédelmi lobbi-
csoportban” (Pik 1994: 99), ez a szervezet fõ tevékenységeként kétoldalas
Helyzetjelentések összeállításával foglalkozott, aminek témái a múlt és a
jelen hajléktalansága és lakhatási problémái voltak (Gyõri 2003: 13. n 13).
Ungi Tiborról és szerepérõl az 1980-as évek legvégén induló, a hajlékta-
lanokkal kapcsolatos kezdeményezésekben Gyõri Péter így beszélt, egy
1994-ben, Pik Katalinnak adott interjújában:

„… volt ez a Hajléktalanokért Társadalmi Bizottság. A HTB-t, most nem tu-
dom pontosan, ’89-ben vagy elõbb alapítottuk [elõbb, 1988-ban már volt kiad-
ványuk]�, annak okából, hogy fölemelték a lakbéreket az átmeneti szállókon
[a Fõvárosi Tanács Átmeneti Munkásszállóiról van szó, amelyek azon emberek szá-
mára voltak fönntartva, akik vagy a fõvárosnál, vagy a fõvárosban olyan munkahe-
lyeken dolgoztak, ahol nem volt szálló]. Akkor beszaladt valaki, az akkor még
új TDDSZ�-be, hogy érdekvédelmet kapjon. Az Ungi Tibi lakó volt a Köny-
vesen [a Könyves K. krt.-i Átmeneti Munkásszállóról van szó, mely késõbb hajlék-
talan szálló lett], és õt rövid úton hozzám irányították, mint szocpolos-szocio-
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lógushoz. Hajléktalanokkal addig nem, de az átmeneti szállókkal foglalkoz-
tam, interjúztam ott. Ebbõl, hogy az Ungi Tibi, meg lakbéremelés, meg ki-
szorulnak – ebbõl lett egy állampolgári kezdeményezés, a Hajléktalanokért
Társadalmi Bizottság. … Az Ungi Tibi volt az egyetlen hajléktalan, volt benne
két egyetemista, és benne négy szakértõ: Gosztonyi Géza, Bognár Szabolcs,
Morvai Bea és én.” (Pik 1994: 99)

A Fedél nélkül elsõ száma 1993 júliusában jelent meg, teljesen önálló
kezdeményezésként, külföldi példa ismerete nélkül. A londoni Big Issue,
ami az egyik legismertebb utcalap a világon, és egyben ma már jelentõs
profitot termelõ piaci vállalkozás is, alig pár hónappal korábban adta ki
elsõ példányát, amerikai utcalapok mintájára. Minderrõl azonban Ungi
Tibornak nem volt tudomása. A magyar utcalap elindítása tehát abszolút
korszerû és újszerû kezdeményezés volt. Életre hívásában az alapító-fõ-
szerkesztõt a korabeli sajtó hajléktalanprobléma kapcsán mutatott érdek-
telensége, valamint a hajléktalan sorba került emberek elképesztõ infor-
mációhiányos állapota motiválta.

A lap kezdetben négy A4-es oldal terjedelemben, egy A3-as lapra
fénymásolva készült, igény szerint, tehát mindig annyi példányban,
amennyit a terjesztõk éppen kértek. A tartalom meghatározása az alapító
Ungi Tibor és a köréje szervezõdött, néhány hajléktalant tömörítõ szer-
kesztõbizottság kezében volt, õk választották ki, illetve írták meg a meg-
jelenésre szánt írásokat. Írógéppel, esetenként kézzel dolgoztak, majd a
cikkeket kivágták, papírra ragasztották, és ezt sokszorosították fénymá-
solással. A Fedél nélkül archívumában ma is megtalálható néhány ilyen,
a hõskorszakból származó eredeti példány. Az elõállítási módszerek te-
hát kõkorszakiak voltak, a tartalom már sokkal kevésbé. A lap ekkor
még elsõsorban a készítõk sorstársaihoz, a fedél nélkül maradt emberek-
hez szólt; a még éppen csak formálódó hajléktalanellátó-rendszerrõl, az
épp 1993-ban elkészülõ szociális törvény rendelkezéseirõl, a hajléktalan
lét nehézségeirõl és szépségeirõl, túlélési stratégiákról szóló írások, in-
formációk, üzenetek kaptak helyet benne.

A sokszorosítás és a terjesztõkkel való kapcsolattartás a Menhely Ala-
pítvány költségén, a Budapest, XIII. ker., Dózsa György út 152. szám
alatt zajlott, ami jelenleg a Budapesti Módszertani Szociális Központ és In-
tézményei épülete, és ahol akkoriban a Menhely Alapítvány is mûködtette
irodáját. 1997-ben a Menhely Alapítvánnyal együtt a Fedél nélkül is át-
költözött a régi népszállóból a hajdani közfürdõbe,� a VII. ker., Kürt utca
4. szám alá, ahol jelenleg is tevékenykedik. Az alapítványtól infrastruk-
turális segítséget, helyiséget és sokszorosítási lehetõséget kaptak, de tar-
talmi, szerkesztési, árusítási kérdésekkel az alapítvány munkatársai ek-
kor még nem foglalkoztak.
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Az átalakulás útjai

Ungi Tibor 1999-ben bekövetkezett halála a lap életében komoly nyomot
hagyott. Ezt követõen jelentõs, a lap mai karakterét és mûködését is meg-
határozó változások történtek. A Menhely Alapítvány saját költségvetése
terhére részmunkaidõs koordinátort nevezett ki a fõszerkesztõ pótlása,
a szerkesztõbizottsággal és a terjesztõkkel való kapcsolattartás, valamint
az újság elõállításával kapcsolatos technikai feladatok megoldása céljából.
Az elsõ magyar utcalap ekkor indult meg a profi újsággá válás rögös
útján. Az alapítványi koordinátor pedig szociális munkásként nemcsak
a lap tartalmi és technikai kérdéseivel, fejlesztésével foglalkozott, hanem
lehetõségeihez mérten az újság életében (szerzõként vagy terjesztõként)
részt vevõ hajléktalanok életével, problémáival is, hiszen a Menhely Ala-
pítvány nagyobb szerepvállalásával megjelent az igény arra is, hogy a
Fedél nélkül körül tevékenykedõ otthontalanok professzionális szociális
segítségben részesüljenek. Külalakját jelentõs módon korszerûsítették:
2000 márciusától a lap már kétszínnyomással, nyomdában készült, s ter-
jedelme is a duplájára nõtt – nyolc oldalon jelent meg. Ehhez is kapcso-
lódó, lényeges változást jelentett, hogy a terjesztõknek már fizetniük kel-
lett a lapszámokért, éspedig a nyomdai elõállítás önköltségi árát. Az ala-
pítvány nem tudta finanszírozni a nyomdai elõállítás költségeit, de sem-
miképpen nem támogatott olyan megoldást, amelyben a hajléktalan em-
berek az alapítvány befizetõivé váltak volna. A nyomda a kedvezményes
árú elõállítás mellett így munkaerõt is biztosított (és biztosít ma is), s a
Menhely Alapítvány irodájában lehetõvé tette, hogy a terjesztõk mintegy
a nyomda alkalmazottjaiként minden munkanapon hozzájussanak az új-
sághoz. Emellett kezelte a terjesztõk által fizetett nyomdai árat, amely
2000 végén a kezdeti 7 Ft után 10 Ft-ra emelkedett. Az elõállítási ár egé-
szét a nyomda kapta, és kapja ma is, abból az alapítvány semmilyen
formában nem részesül.

A lapban egyre inkább hajléktalanok által írt versek, prózák, grafikák
domináltak, egyre hangsúlyosabb lett a fedél nélküliek életének, gondol-
kodásának bemutatása, s kiemelt céllá vált, hogy változtassanak az ott-
hontalanság borzalmait belülrõl nem ismerõ, sokszor elõítéletes lakosság
szemléletén. A lap alapvetõ célja pedig az lett, hogy a terjesztésében részt
vevõ hajléktalanok számára megbízható, rendszeres bevételi forrást je-
lentsen.

2001–2002-ben az alapítványi koordinátor elhúzódó betegsége jelen-
tette az alapító halála utáni második krízist az utcalap életében. Egy ideig
neves magyar költõk verseivel gazdagították a repertoárt. 2002 végén
három lapszám kimaradt, ami persze az eladott példányszámok jelentõs
visszaesését, így a terjesztõk bevételeinek csökkenését, komoly bizonyta-
lanságot eredményezett. Ekkor újabb, határozott változtatási szándék fo-
galmazódott meg a Menhely Alapítvány vezetõségében. Új, ám sajnos
továbbra is csak részmunkaidõben alkalmazott koordinátort vettek föl, s
a lap életének irányítása fokozatosan az õ kezébe került. Az új vezetõ
színre lépésével viharos sebességgel indult meg a lap formai és tartalmi
átalakítása, színvonalának emelése, a távlati cél egy profi, menedzsment-
jében a nyugat-európai utcalapok mintájára felépülõ, de tartalmában
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egyedi sajátosságait megõrzõ, nem bulvár, hanem az (elsõsorban a hajlék-
talan) mûvészeti élet irányában nyitott�, a lakosság érdeklõdését felkeltõ
újság kialakítása lett. Az utcalap koncepciójának középpontjában az áll,
hogy (más európai és magyarországi utcalapokkal ellentétben) nem profi
újságírók cikkeit közli, hanem hajléktalan mûvészek alkotásait, s emellett
a hajléktalan-ellátás és a civil szféra híreit tartalmazza. Mindezzel pár-
huzamosan a lap határozott céljává vált az is, hogy egyéni esetkezelé-
sekkel és csoportos szociális munkával is segítsék a lap terjesztõit a saját
életüket illetõen, ami azonban a kapacitásproblémák miatt ekkor még
csak korlátozottan volt megvalósítható. Jelentõsen változott az alapítvány
felfogása a Fedél nélkül árusításával kapcsolatban is: ma a Fedél nélkül
berkeiben dolgozó szociális munkások olyan, kvázi rehabilitációs mun-
kaként tekintenek a terjesztésre, mint ami segíti a terjesztõként dolgozó
hajléktalanok munkavállalási képességeinek regenerálását, munkamorál-
juk és megbízhatóságuk javítását, a rendszeres munkavégzésre való fel-
készülést. Ekkor alakult ki végleges formájában a lap ma is változatlan
terjesztési rendje. A hajléktalan emberek a terjesztõi szabályzat� betartása
mellett, fényképes kitûzõvel ellátva, és a Fedél nélkül szociális munká-
saival együttmûködve jogosultak az utcalap terjesztésére, amit közvetle-
nül a lapot gyártó nyomda alkalmazottjától vásárolnak, 15 Ft-os áron.�

Az új vezetõ személyével és az általa hozott új koncepcióval 2003-ban
megindult az a változási folyamat, ami 2005–2007 között az Európai Unió
és a magyar kormány által finanszírozott „Esélyteremtés a foglalkoztatásban
– EQUAL 2004 programban”� való részvétellel csúcsosodott ki. Kétirányú
tartalmi fejlesztés indult meg. Egyrészt a neves magyar költõk munkáit
közlõ két oldal kiszorult a lapból, a versek helyett civil szervezetek be-
mutatása, ezek tagjainak írásai, valamint jogsegély rovat kaptak helyet.
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Másrészt megindult a hajléktalan szerzõk mûveinek, verseknek, prózá-
nak, rajzoknak a szisztematikus gyûjtése, ami azóta is a bázisát képezi
a Fedél nélkülben megjelenõ munkáknak. A lap körül csoportosuló ott-
hontalanokat segítõ szociális munka terén is jelentõs elõrelépések történ-
tek, bár magas szintû esetkezelési segítségre és csoportmunkára az anya-
gi és ezzel összefüggésben a munkaerõhiány-beli okok miatt ekkor még
nem volt lehetõség. Viszont a Menhely Alapítvány által mûködtetett Er-
zsébetvárosi Utcai Gondozó Szolgálat két munkatársát is bevonták a terjesz-
tõkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokba és helyszíni ellenõrzések-
be. A fejlõdés lehetõségét nagy mértékben elõsegítette az is, hogy a Men-
hely Alapítvány lehetõvé tette még egy részmunkaidõs szociális munkás-
koordinátor alkalmazását a Fedél nélkül körüli teendõk elvégzésére.

2004-ben a fedél nélkül élõ mûvészek aktivizálása kapott hangsúlyos
szerepet. Ekkor indult útjára az azóta is nagy sikerû mûvészeti pályázat,
ahová otthontalan szerzõk nyújthatják be munkáikat, vers, próza és gra-
fika kategóriában. A díjazott mûvek szerzõi pénzjutalomban részesülnek,
munkáik pedig megjelennek a Fedél nélkülben. A pénzjutalmak fedezetét
teljes egészében az olvasók, szimpatizánsok, támogatók adományai je-
lentik, melyet az újság a Menhely Alapítványtól elkülönülõ bankszámlán
gyûjt.

A pályázat óriási sikert aratott a hajléktalan mûvészek körében. Az
indulás óta több ezer pályamunka érkezett a szerkesztõségbe, ami egy-
értelmûen emelte a lapban közölt írások színvonalát, hiszen nagyobb vá-
lasztékból könnyebb igazán jó mûveket kiválogatni. A szerkesztõi fel-
adatok, a lap tartalmának megválasztása az alapítványi koordinátor ke-
zében vannak. A bõvülõ szerzõi kör és a minõségi írások, rajzok, fest-
mények számának rohamos emelkedése immár azt is lehetõvé tette, hogy
kötetet adjanak ki az eddigiekbõl. A Fedél nélkül új vezetõségének, az
utcalap koncepcióváltásának egyik elsõ, nagy sikereként értékelhetõ az
a gyûjteményes kötet, mely a 2004-es ünnepi könyvhéten, a Barrus Kiadó
gondozásában jelent meg, Alkonyzóna címmel. Az ebben szereplõ mûvek
zömét a Fedél nélkül szerzõgárdája készítette.� Az antológia jelentõs kö-
zönségsikert aratott, és a média érdeklõdését is felkeltette. A kötet meg-
jelenése és a folyamatosan futó mûvészeti pályázat kapcsán több tucat
szereplési, fellépési lehetõség teremtõdött a hajléktalan mûvészek számá-
ra; felolvasásokon, kiállításokon vehettek részt, egyebek közt az A38 ha-
jón, az RS 9 Színházban, az Írók Könyvesboltjában, a Mûvészetek Völgyében
Taliándörögdön, és a Sziget Fesztiválon. Sikerült neves, közönségcsalo-
gató személyiségeket is megnyerni a fellépések támogatóinak, részvevõi-
nek (pl.: Badár András, Hobo, Szõke András). Az õ közremûködésük
garantálta az események sikerét. A Fedél nélkül kötelékében olyan aktív
mûvészeti tevékenység kezdett kibontakozni, amire nem volt még példa
a magyar hajléktalanok körében.

A tartalmi fejlesztés mellett rendkívül jelentõs arculati fejlesztés indult
el 2003-ban. A Fedél nélkül újság számára fennállása óta folyamatosan
komoly problémát jelent a magyar lakosság hajléktalanokkal (és általában
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a szegénységgel) szembeni erõs negatív attitûdje és elõítéletei, ami az
újságot terjesztõ otthontalanokkal szemben az átlagnál is erõteljesebben
nyilvánul meg, hiszen õk megszólítják a lakosságot, nem lehet õket nem
észrevenni. A gyakran tapasztalható negatív hozzáállás hátterében töb-
bek között tudatlanság, információhiány áll, ezért a Fedél nélkül utcalap
alapvetõ céljai közé tartozik mind az újság, mind a hajléktalan célcsoport
bemutatása a széles nyilvánosság elõtt, elsõsorban a médiában, valamint
olyan programok szervezése, amelyek a fedél nélküliek sajátos szubkul-
túráját közelebb viszi, érthetõbbé és ezáltal elfogadhatóbbá teszi az át-
lagemberek számára. Az utcalap eleve hasonló célokkal jött létre, és amel-
lett, hogy pénzkereseti forrást jelent a terjesztõinek és fontos önkifejezési
forma a lapba író, rajzoló hajléktalanok számára, egyben jó információs,
megismerési lehetõséget jelent a vásárlóknak is. E cél megvalósulásához
elengedhetetlen, hogy az utcalapot minél többen megvásárolják, olvas-
sák. Az eladott példányszámok�� emelkedésének pedig alapvetõ feltétele
a lap külsõ megjelenésének és tartalmának modernizálása, amivel a Fedél
nélkül vezetõje is tisztában van.

A külsõ megjelenés változtatásának több célja is volt. Egyrészt olyan
modern és figyelemfelkeltõ külsejû újságot szándékozott létrehozni,
amely a hajléktalanság helyzetével alapvetõen nem foglalkozó „civilek”��
érdeklõdését is fel tudja ébreszteni. Az arculatváltással az utcalap a hozzá
kapcsolódó stigmákat és az igénytelenség vádját is igyekszik elkerülni,
arra számítva, hogy a modern külsõ az új, érdekes tartalmat is sugallja
a potenciális vásárlók számára. A vonzó, magazinkülsejû lap kialakítá-
sához többször logót váltottak, a fekete-fehér helyett színes nyomásra
tértek át, és a terjedelmet is megnövelték. Elsõként a logót cserélték ki,
több alkalommal is, ám a pénzhiány miatt ehhez nem tudtak szakképzett
grafikust alkalmazni. Az új logókat a Menhely Alapítvány vállalkozó
kedvû önkéntesei készítették. A jelenlegi arculat ezzel együtt már kife-
jezetten magas színvonalat képvisel, kifejezõ és vásárlócsalogató.
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Nehezebb feladatot jelentett és jelent ma is a terjedelem növelése, an-
nak ellenére, hogy az utcalap életét irányító alapítványi koordinátor sze-
rint ez az egyik legfontosabb lépés ahhoz, hogy az arculatváltás nagyobb
forgalmat is hozzon:

„… ami az általam legnagyobb hátrányunknak ítélt dolog, az a terjedelem;
ugye eddig volt nyolcszor A4-es oldal és talán pár héten belül tizenkétszer
A4-es oldal lesz,�� de még ez is eléggé sovány szerintem ahhoz, hogy egy
rendesen strukturált, magazin jellegû dolog legyen ebbõl.” (Váczi 2008)

Az oldalszám növelése két szempontból is problematikus. Egyrészt a
nagyobb terjedelmet meg is kell tudni tölteni az olvasók számára érdekes
mondanivalóval. S bár a hajléktalanok rengeteg, irodalmi és szociális
szempontból is értékes írást hoznak a laphoz, az egyenletesen jó színvo-
nal biztosításához, a hajléktalanságot érintõ szakpolitika, szociális munka
megjelenítéséhez, bemutatásához aktív szakemberekbõl álló írói gárdára
lenne szükség. Ennek kialakítása, csakúgy, mint a hirdetésszervezés, je-
lenleg még gyerekcipõben jár. Másrészt pedig további problémát jelent,
hogy az oldalszám növelése jelentõsen emeli a nyomdai költségeket, ami
a terjesztõket terheli�	, tehát ha a lap külsõ és belsõ átalakításának nincs
forgalomnövelõ hatása, ez az õ nyereségüket csökkenti. Mivel a kocká-
zatviselõ felek a terjesztõ hajléktalanok, az utcalap terjedelmének növe-
lését minden esetben a Terjesztõi Gyûlés bevonásával és hozzájárulásával
történik.

A XXI. század technikai, számítógépek uralta világában az elektroni-
kus fórumon való megjelenés elengedhetetlen az ismertség növelése ér-
dekében. A Fedél nélkül arculatépítése ezen a téren tudatosan, mégis
döcögve indult. Az önálló weboldal (www.fedelnelkul.hu) röviddel a
vezetõváltás után, 2004 elején létrejött, de kezdetben a domain-név hasz-
nálati joga, késõbb a mögé tartozó tárhely okozott gondot, majd a
weboldal arculattervezése haladt a vártnál lassabban. Ugyanakkor példa
nélkül álló a honlapon elérhetõ archívum, amely a Fedél nélkül számára
dolgozó hajléktalan szerzõk több száz mûvét (versek, prózai alkotások,
grafikák) tartalmazza, és egyedülálló az oldalhoz tartozó utcalap-linktár
is, melyben több tucat utcalap szerepel. Az internet nyújtotta lehetõségek
kihasználása azonban még hagy némi kívánni valót. Itt is hiányzik a
felkészült, széles körû igényeket kiszolgálni képes munkatársi gárda,
melynek léte egyértelmûen anyagi kérdés. A számítógépes szakemberek
hiánya miatt a honlapon lévõ információk elavultak, és interaktív kom-
munikációra sincs lehetõség, ami komoly hiányosság. Az online média
használatát fórumok, hajléktalanok által írt blogok létrehozásával lehetne
és kellene fejleszteni. (Kancsalics 2007: 79) „Rendes marketingünk nincs,
mert nincsen rá se pénzünk, se emberünk” (Váczi 2008) – foglalja össze
a probléma lényegét a Fedél nélkül vezetõje.
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Esélyteremtés – az EQUAL program

A Fedél nélkül életének következõ fordulópontját a 2005-ös év jelentette,
amikor az újság elnyerte az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által
támogatott EQUAL programban való részvétel jogát, amivel új távlatok
nyíltak meg az elsõ magyar utcalap életében. Az így elért, komoly anyagi
forrásokra támaszkodva jelentõs mértékben fejleszteni lehetett a stábot
és bõvíteni lehetett a tevékenységek körét, természetesen a korábbi évek-
ben elért eredményekre támaszkodva.

Az EQUAL program az Európai Unió által indított és anyagilag tá-
mogatott közösségi kezdeményezés, melynek célja olyan új, foglalkozta-
táspolitikai módszerek alkalmazása, amelyek segítenek a munkaerõpia-
con tapasztalható hátrányos megkülönböztetés és egyenlõtlenség leküz-
désében. A Fedél nélkül mint a Menhely Alapítvány egyik alegysége, a
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei vezetésével, va-
lamint a Fõvárosi Szociális Közalapítvány – Budapesti Szociális Forrás-
központtal karöltve alkotott ún. Fejlesztési Partnerség�� részeként nyert
pályázati támogatást. A program keretében vállalt tevékenységek rend-
kívül szerteágazóak voltak, de alapvetõen négy pillérre épültek fel:

1. Szakemberek, szociális munkások képzése.
2. A célcsoport, tehát hajléktalan emberek képzése és munkába állásuk

segítése.
3. Hajléktalan emberek bevonása a projekt megvalósításába.
4. Társadalmi célú kommunikáció.

A Fedél nélkül tevékenysége elsõsorban a program harmadik részébe
tarozott. Céljuk az utcalap életéhez kapcsolódó, stabil szerzõi és terjesztõi
gárda kialakítása volt. Emellett vállalták kétheti rendszerességgel a teljes
EQUAL projektre vonatkozó információkat tartalmazó melléklet elkészí-
tését, valamint a melléklet elkészítésére három félállású hajléktalan em-
ber felvételét, betanítását, támogatását. A projekt megvalósítási szakasza
2005. július 11-tõl 2007. december 31-ig tartott.

A Fedél nélkül történetében jelen lévõ szándékok (tehát az utcalap
életében részt vállaló hajléktalanok segítése a professzionális szociális
munka eszközeivel, a lapárusítás rehabilitációs munkává tétele stb.) je-
lentõsen túlmutatnak egy újság szokásos szerkesztési, elõállítási, szerve-
zési és eladási feladatain, és ez nemzetközi szinten is egyedülálló.�� Az
EQUAL programban elnyert támogatás lehetõvé tette, hogy e szándékok
a korábbiaknál széles körben és nagyobb volumennel valósulhassanak
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meg. Három fõállású, szakirányú végzettséggel rendelkezõ szociális
munkást kifejezetten azért vettek föl, hogy õk a hajléktalan terjesztõket
egyéni esetkezeléssel és csoportos szociális munkával segítsék.

Egyéni esetkezelés – nehézségek, tanulságok

Az EQUAL program részeként a Fedél nélkül egyik alapvetõ feladata
volt az utcalap eladásával foglalkozó hajléktalan emberek körében vég-
zett szociális munka, és ennek részeként egy kb. negyven fõs, ún. kiemelt
terjesztõi mintacsoport létrehozása. A cél egyrészt a részt vevõ fedél nél-
küliek helyzetének javítása, másrészt a többi terjesztõ számára is köve-
tendõ normarendszer, közös mentalitás kialakítása volt. A minden ter-
jesztõre érvényes és terjesztõi szabályzatban lefektetett magatartási for-
mákon túl az is cél volt, hogy a Fedél nélkül árusítása munkavégzésnek
minõsüljön, a kiemelt terjesztõk és rajtuk keresztül valamennyi terjesztõ
esetében. A kialakítandó, támogatandó magatartási mintákat a Fedél nél-
kül vezetõje így összegezte:

„Jó lenne elérni, hogy minél több terjesztõ munkavégzésként tekintsen erre
az egészre, tervezze a munkanapját. Tegyen félre másnapra pénzt, hogy tud-
jon reggel újságot venni, ne kelljen kéregetnie. És hogyha már munkaidõben
van, akkor pedig tartsa karban a vásárlóközönségét, mert ugye mindenkinek
van egy kis törzsvásárlói rétege. Beszélgessen velük. És legyen nála lehetõleg
mindig friss lapszám. A vásárlók ugyanazt nem akarják megvenni, nyilván.
És még egy fontos dolog, ami jó lenne, ha mindenkinél így lenne, hogy legyen
nála megfelelõ mennyiségû újság, ugye ehhez pont az kell, hogy tervezze a
másnapját. Hogy tudjon másnap 20-30 újsággal kimenni, mert ha csak tízzel
indul el, egy óra múlva már csak néhány újságja lesz, és onnantól azt a né-
hányat meg nem fogja tudni eladni, mert azt nem fogja már senki kérni.
Hogyha már csak egy-két újságot lát az ember valakinél, azt általában nem
kéri el.”(Kovács interjú, 2008)

A kiemelt terjesztõi csoport létrehozása, a hajléktalan terjesztõk bevo-
nása a programba a vártnál nehezebbnek bizonyult, az érdeklõdés jóval
kisebb volt, mint azt a szociális munkások remélték. Kezdetben nehéz-
séget jelentett a célcsoport motiválása, a program által nyújtott elõnyö-
ket�� nem sikerült jól artikulálni a terjesztõk számára, illetve azok nem
jelentettek elégséges vonzóerõt, de természetesen az újdonságoktól, vál-
tozásoktól való, minden emberben meglévõ alapvetõ félelem is hátráltat-
ta a projekt kiemelt terjesztõkre vonatkozó részének gyors beindulását.
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Az elõkészítõ és motiváló szakasz e téren az elõzetesen vártnál hosszabb-
ra nyúlt, és a kinevezések száma a projektmegvalósítás teljes ideje alatt
a tervezettnél alacsonyabb maradt. Az elsõ kinevezések 2005 augusztu-
sában voltak, de 2006 májusában, a program elsõ évének végén, a kiemelt
terjesztõk száma csak tíz fõ volt, 2007. december 31-ig, a programzárásig
pedig összesen 29 fõt neveztek ki. A kiemelt terjesztõi programelem kor-
látozott sikere több tényezõ együttes hatásán múlott. A célcsoport tagjai
nem látták át világosan, mit nyújtana számukra a csoportban való rész-
vétel és az egyéni esetkezelés, a szociális munkásoknak hosszabb távon
kellett bizonyítaniuk, hogy képesek hatékony, az érintettek számára ki-
fejezetten hasznos segítséget adni. A bizalmi kapcsolat kiépülése a ter-
jesztõk részvételi motivációjának kialakulásához elengedhetetlen feltétel
volt, kiépítése azonban hosszabb idõt vett igénybe. A program második
évétõl megnõtt az igény a kiemelt terjesztõi státus iránt, és az elsõ évhez
képest megduplázódott a kinevezések száma. Elegendõ idõ telt el ahhoz,
hogy a korábban kiemelt terjesztõi státust kapott utcalap-árusok helyze-
tének változása a többi terjesztõ számára is észrevehetõvé váljék, és ez-
által vonzerõt jelenthetett a csoportban való részvételhez. A világos cél-
meghatározást, a nyílt és latens törekvések megfogalmazását hátráltatta
az esetkezelési és csoportmunka hatásaival kapcsolatos szakmai dilem-
ma, valamint az utcalaphoz kötõdõ egyéni esetkezelés sikerességének
problematikája, és az általános, a hajléktalan-ellátásra jellemzõ esetkeze-
lési célok tisztázatlansága. A stábon belül megfogalmazódtak a bizony-
talanságok, és a felmerülõ kérdéseket rendszeresen megbeszélték az eset-
megbeszélõ csoportban, ám e kérdéseket nem sikerült átfogóan megvá-
laszolni vagy megoldani (sõt, talán ez nem is lehetséges), tudatosításuk
azonban fontos lépés és elengedhetetlen feltétele volt a sikeres szociális
munkának. Általánosságban úgy fogalmazhatunk, hogy a hajléktalanok-
kal végzett szociális esetmunka során a végsõ cél alapvetõen az elsõdle-
ges, a célcsoport elnevezésében is megjelenõ hiányállapot, a lakhatás kér-
désének megoldása, s ez a politikai szereplõk, az irányadó szociálpolitika
és a lakosság, tehát a finanszírozási kulcsszereplõk elvárása is. E célmeg-
jelölés a gyakorlatban azonban sok esetben nem releváns, hiszen a haj-
léktalanság jóval összetettebb a tisztán lakhatási problémánál,�� így meg-
oldása is többirányú segítségnyújtást igényel. Ezzel a problémával min-
den fedél nélküliekkel dolgozó szociális munkásnak szembe kell néznie,
amikor kísérletet tesz arra, hogy a társadalmi és intézményi elvárásokat
az adott kliens érdekei és igényei szerint alakítsa át, ahogyan azt a Fedél
nélkül munkatársai is teszik. Mindezek mellett a Fedél nélkül utcalap
szociális munkásainak több speciális kérdéssel is szembe kellett nézniük.
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Vajon az utcalap életéhez való kötõdés nem hátráltatja-e már önmagában
a hajléktalanságból való kivezetõ utak megtalálását? A terjesztõk közös-
séggé szervezése hogyan hat a státusrendezéshez szükséges egyéni mo-
tivációkra? Vannak-e ellentétek a csoportos és egyéni célok között, és ha
igen, hogyan lehet ezeket feloldani? A hajléktalan állapot megszûntetése
lehetséges-e az utcalaptól való elszakadás nélkül? Ha nem, hogyan lehet
kezelni azt, hogy az EQUAL programban a kiemelt terjesztõk körében
végzett szociális munka célja éppen a programból, az adott közegbõl
való kikerülés? Hogyan lehet feloldani ezt a paradoxont? Mit jelent a
program kiemelt terjesztõkre vonatkozó része esetében a siker? A prog-
ramba belépõk, vagy éppen a távozók�� számát, helyzetét kell-e alapul
venni?

A Fedél nélkül munkatársai által végzett esetkezelési folyamat során
az elérendõ célok egyénre szabottak voltak és minden esetben a kliens
és a vele egyéni esetkezelési munkát végzõ szociális munkás egymás
közötti megállapodásán múltak. Az esetkezelési munka így rendkívül
széles skálán mozgott, a terjesztõ teljes társadalmi integrációját célzó in-
tézkedésektõl az ügyintézési feladatokon át a mindennapos vagy a ter-
jesztés során felmerülõ problémák rendszeres megbeszéléséig, megoldási
módok kidolgozásáig. Minden esetben fontos szerepet kapott a lakhatási
problémák megoldása, a jövedelem növelése, rendszeres jövedelemhez
jutás, valamint a terjesztõi szokások nyomon követése, javítása. A lakha-
tási problémák megoldása terén egyértelmû cél volt a közterületen élõ,
kiemelt terjesztõk fedél alá juttatása, ami jellemzõen szállón való elhe-
lyezéssel, ritkábban albérletbe költözéssel oldódott meg. A szállón élõ
terjesztõk esetében a továbblépési lehetõségek feltérképezése, reális ki-
költözési esélyeik felmérése, míg a lakásban lakók esetében a lakhatás
megõrzése, anyagi fedezetének megteremtése állt a szociális munka hom-
lokterében. Egy esetben sikerült közös erõvel hozzásegíteni valakit egy
saját otthon megvásárlásához. A kiemelt terjesztõk életében is jól megfi-
gyelhetõ a lakhatási módok gyakori változása, ami a hajléktalan popu-
lációban általánosan érvényesülõ tendencia.

Az esetkezelési munkát a szociális munkások a kliensekkel készített
életútinterjúkra alapozva végezték. A munka elsõsorban segítõ beszélge-
téseken keresztül zajlott, de ehhez sokszor kapcsolódtak a szociális mun-
kások erõsebb aktivitását igénylõ feladatok: hivatali ügyintézés, érdek-
képviselet, a kliens lehetõségek szerinti ellátása alapvetõ javakkal (elsõ-
sorban étel, ruha, takaró, tisztálkodószerek), kapcsolattartás a kliens ter-
mészetes környezetével, barátaival, rokonaival, illetve kapcsolattartás
magával a terjesztõvel, míg az valamilyen intézményben (kórház, lába-
dozó, börtön) tartózkodott. A segítõvel való beszélgetés hajléktalanok
esetében kiemelt jelentõségû, hiszen õk nem rendelkeznek olyan kapcso-
lati hálóval, melynek segítségével a személyüket, mindennapjaikat, lel-
küket érintõ kérdéseket ki tudnák beszélni, így csökkentve belsõ feszült-
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ségüket, pedig a probléma szavakba öntése már önmagában is közelebb
visz a megoldáshoz.

A hajléktalanság nem pusztán lakhatási probléma, annak ellenére,
hogy a mai magyar ellátórendszer elsõsorban erre az oldalára koncentrál.
Ritka az az eset, ahol önmagában az olcsó lakhatási lehetõség megtalálása
elegendõ a teljes lecsúszás megállítására, a hajléktalan életforma felszá-
molására. A hajléktalanná válás összetett, soktényezõs folyamat, amit
makro-társadalmi hatások és egyéni szocializációs tényezõk egyaránt be-
folyásolnak. A Fedél nélkül esetkezelõ szociális munkásainak is szembe
kellett nézniük klienseik élettörténetében elszenvedett sérüléseikkel, a
felhalmozódott hiányokkal, és tudniuk kellett értelmezni, majd az eset-
munkában felhasználni az élettörténeti fordulópontokat, hiszen a jelen
kudarcainak gyökere ezekben található. Ezért a Fedél nélkül munkatársai
által végzett egyéni esetkezelés életútinterjúk elkészítésén alapult. Az el-
készült interjúkból kiderül, hogy a Fedél nélkül terjesztõi körében is jel-
lemzõek azok az életesemények, amelyek rendszeresen és általában hal-
mozottan jelennek meg a hajléktalan életutakban: a válás, az állami gon-
dozás, kriminalitás, börtönbüntetés, valamilyen szenvedélybetegség. A
kiemelt terjesztõk majdnem fele élt gyermekkora során hosszabb vagy
rövidebb ideig intézetben. Tudjuk, hogy ma talán a volt állami gondo-
zottaknak van a legnagyobb esélyük a hajléktalanná válásra, ez az egyik
legnagyobb rizikófaktor. A családból való kikerülés, az intézeti nevelés
bármilyen életkorban komoly negatív hatásokat indukál az egyén sze-
mélyiségfejlõdésében. (Breitner 1999: 86.) Döntõ többségüknél saját vagy
szüleik életében megjelenik a válás, a családok felbomlása, illetve vala-
milyen szenvedélybetegség, jellemzõen alkoholizmus. Hosszabb-rövi-
debb börtönbüntetésrõl, pénzbírsággal vagy felfüggesztett börtönbünte-
téssel záruló bírósági ügyrõl is több terjesztõ mesélt. Az egyéni szemé-
lyiségfejlõdés ilyen sérülései, az elszenvedett hiányok és sérelmek álta-
lában rejtett módon, de meghatározzák az egyén hajléktalanként mutatott
viselkedését is és sokszor ezek állnak a szociális munka során közösen
megjelölt célokkal kapcsolatos kudarcok hátterében. Az esetkezelési fo-
lyamatban a kudarcok pedig már nemcsak a kliens, hanem a szociális
munkás kudarcai is. Az esetkezelési nehézségek feloldása és a kudarcok
feldolgozása céljából a Fedél nélkül-nél dolgozó szociális munkások cso-
portos szupervízióban, valamint esetmegbeszélõ csoportban vettek részt.
Ezen túlmenõen egynapos tréning keretében (melyet esetkezelési mun-
kában jártas kolléga vezetett) kaptak plusz segítséget az esetkezelés terén
módszertani arzenáljuk bõvítéséhez.

Az EQUAL program egyik legnagyobb tanulsága az volt a Fedél nél-
kül-ben dolgozó szociális munkások számára, hogy a Fedél nélkül-áru-
sítás rehabilitációs munkaként való felfogása csak korlátozottan érvénye-
sülhet. A Fedél nélkül-stáb a tudatos lapterjesztést a munkaerõ-piaci
reintegráció felé vezetõ úton tett egyik lépésként fogta fel, ezért próbált
munkavégzés jellegû szokásokat meghonosítani, támogatni a terjesztõk
között:

„A lényege az egésznek a tudatos lapterjesztés. A kiemelt terjesztõkön ke-
resztül szeretnénk azt elérni, hogy munkaként tekintsenek rá. Akár egy re-
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habilitációs munkahelyként is felfogható ez az egész. Elsõ lépcsõ a munka-
erõpiac felé visszavezetõ úton.” (Kovács interjú, 2008)

Az azonban csak a terjesztõk töredékérõl mondható el, hogy fizikai
és mentális állapota reális esélyét ad neki a hivatalos munkaerõpiacra
való visszatéréshez. Döntõ többségük ugyanis csökkent munkaképessé-
gû. Pozitív önértékelésük megerõsítése és önbecsülésük visszaszerzése
szempontjából azonban tagadhatatlanul fontos az utcalap árusításának
munkaként való felfogása, ami az anyagi megélhetés biztosítása mellett
fontos identitástámogató tényezõ is lehet.

Terjesztéssel kapcsolatos problémák

A Fedél nélkül kötelékében végzett egyéni esetkezelés speciális területe
a terjesztéssel kapcsolatos problémák kezelése, és a terjesztési szabályzat
betartásának ellenõrzése, az ún. helyszíni ellenõrzések gyakorlata. A ter-
jesztés során felmerülõ problémák alapvetõen két típusba sorolhatók.
Egyrészt az árusítási helyszínen a terjesztõk gyakran kerülnek konflik-
tusba más, a közterületen árusító csoportokkal (elsõsorban más árusokkal
és koldusokkal), illetve a közterület rendjére felügyelõ szervekkel (rend-
õrséggel, közterület-felügyelõkkel, polgárõrökkel). Ilyen jellegû probléma
esetén rendszeresen kérték a szociális munkások segítségét, akik a hely-
színre érkezve próbálták lehetõleg kompromisszumos megoldással zárni
a konfliktust. A közös árusítási helyszínt használó terjesztõk között is
támadnak ellentétek, a velük végzett munka sokszor konfliktuskezelést,
mediációt jelent. A közös pálya véges lehetõségei, a munkanap hosszá-
nak végessége képezi az egymás közti súrlódások alapját. Az összetûzé-
sek, viták témája szinte kivétel nélkül mindig az, hogy ki, mikor akar és
tud újságot árulni egy adott helyszínen. A szereplõk problémáinak fel-
tárásával, megbeszélésével, elemzésével próbálnak meg a szociális mun-
kások minden érintett fél számára elfogadható megegyezést kötni, vagy
ha ez lehetetlennek bizonyul, új helyszín bevonásával feloldani a kiala-
kult vitát.

Az EQUAL program futamideje alatt a rendõrséggel megállapodást
kötöttek a balesetveszélyes helyzetek megelõzése, valamint a rendészeti
szervek és a Fedél nélkül-árusok közötti konfliktusok elkerülése céljából:
a regisztrált terjesztõknek kötelezõ a rendõrség által, de a Fedél nélkül
irodájában tartott balesetvédelmi oktatáson részt venni, kötelesek fény-
visszaverõ mellényt és nagyméretû, jól olvasható kitûzõt hordani,�� és
nem árusíthatnak az autók között sétálva az úttesten. Cserében a rend-
õrség az e szabályokat betartó hajléktalanokat nem zavarja az utcalap-
árusítási tevékenységükben. A megállapodás megkötése óta a rendõrök
és terjesztõk közötti konfliktusok száma jelentõsen visszaesett. Sõt, a
rendõrség segíti a lap munkatársait abban, hogy megakadályozzák a lap
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felhasználását a kolduláshoz. Amennyiben az árusítási helyszínen egy
kolduló és egy hivatalos terjesztést végzõ hajléktalant talál a rendõr, a
hivatalos terjesztõt segíti.

Másrészt nem ritka eset, hogy valamely terjesztõvel kapcsolatban la-
kossági bejelentés érkezik a stáb tagjaihoz, a terjesztõ kifogásolható vi-
selkedése miatt. Általában az alkoholfogyasztás, az erõszakos fellépés a
leggyakrabban panaszolt probléma. Ilyen esetekben a szociális munkások
négyszemközti beszélgetések során tájékoztatták a terjesztõt a beérkezett
panaszról, és megkérték, hogy változtasson a magatartásán. Szélsõséges
esetben a kitûzõt és ezzel a terjesztõi jogosultságot is elvehették.

A Fedél nélkül szociális munkásai számára évek óta az jelenti a leg-
nagyobb gondot, hogy sokan koldulásra használják az utcalapot. Koráb-
ban a szociális munkások rengeteg idõt és energiát pazaroltak arra, hogy
felkutassák a nem regisztrált, de a lap segítségével jövedelmet szerzõ
terjesztõket, azzal a céllal, hogy kapcsolatba kerüljenek velük, és bevon-
ják õket a hivatalos terjesztõi állományba. Ez a munka azonban szélma-
lomharcnak bizonyult. Tapasztalataik szerint a már régóta használt és
rögzült terjesztõi szokások megváltoztatása nagyon nehéz, a nem hiva-
talos árusítói kör elsõsorban koldulásra használja az utcalapot, ezt pedig
a Fedél nélkül-stáb tagjai semmilyen módszerrel sem tudták hatékonyan
megakadályozni. Bár az utcalap renoméjának sokat ártanak a Fedél nél-
kül-lel koldulók (hiszen õk a „vevõnek” általában nem adnak lapot, csak
megmutatják egy, többnyire meglehetõsen koszlott példányát), a stáb a
probléma többszöri megvitatása után arra az elhatározásra jutott, hogy
utcai munkájuk hangsúlyát áthelyezik a regisztrált terjesztõk ellenõrzé-
sére, segítésére, s letesznek arról, hogy ügyfelekké tegyék a nem regiszt-
rál terjesztõket is. Inkább arra koncentrálnak, hogy a regisztrált terjesztõk
mindenki számára jól megkülönböztethetõek legyenek az utcákon. Azok
számára pedig, akik Fedél nélkül-lel koldulnak, továbbra is minden eset-
ben jelzik, hogy a terjesztéshez be kell tartani a hivatalos terjesztési sza-
bályokat, és hogy a Fedél nélkül nem koldulási eszköz.

Csoportos szociális munka – szakmai dilemmák

A csoporthoz tartozás tudata biztonságot és bizonyos védettséget nyújt,
segít az egyénnek enyhíteni hátrányos helyzetébõl származó kisebbségi
érzéseit. Hajléktalanok esetében a csoporttudat kialakulása a fedél nélküli
helyzet megélését, túlélését segíti, hátránya azonban, hogy megnehezít-
heti a csoporttól való elszakadást, a hajléktalanságból való kilépést.
(Breitner 1999: 87) Ennek ellenére a csoportképzési folyamatok fontosak,
hiszen az érdekérvényesítõ képesség megnövelése nélkül a hajléktalan
státus elhagyása lehetetlen, a csoporthátrányok leküzdése azonban a szo-
ciális munkások értõ odafigyelését és célirányos munkáját követeli meg.
Ennek tudatában a Fedél nélkül-nek évek óta tervei közé tartozott, hogy
tevékenységi körének szélesítésével a lap vonzáskörzetébe tartozó, ott-
hontalan terjesztõkkel szociális csoportmunkába is belefogjon, de csak az
EQUAL program keretében kapott ehhez anyagi és emberi erõforrásbeli
segítséget. A három fõállású szociális szakember, akiket azzal a céllal
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alkalmaztak, hogy a legjobban teljesítõ és együttmûködni kész terjesztõk
közül egy kiemelt terjesztõi csoportot hozzanak létre egyéni esetkezelés
biztosítása mellett, a kiemelt terjesztõk valódi csoporttá szervezõdését is
elõsegítették, megpróbálták kialakítani, majd erõsíteni az összefogást. A
külsõségeken (mint az egyen-mellény) túl olyan közös mentalitást, kö-
vetendõ normákat kívántak meghonosítani, ami a többi terjesztõ felé is
vonzó tud lenni. A közösen eltöltött idõtõl az összefogást, az interper-
szonális kapcsolatok kiegyensúlyozottabbá válását várták, amely össze-
fogás az érdekérvényesítõ képességük alapja lehet. Közösségben a klien-
sek teherbíró képessége is nõ.

A csoportmunka két fórum keretében zajlott és zajlik ma is: a Kiemelt
Terjesztõk Klubjában és a Terjesztõi Gyûléseken, mindkét csoport 2005 szep-
temberétõl mûködik aktívan.

A Terjesztõi Gyûléseknek már van múltja az utcalap történetében,
megszervezése még az alapító Ungi Tibor személyéhez fûzõdik, halála
után azonban ezek az összejövetelek lassan elsorvadtak. A Terjesztõi
Gyûléseken minden hivatalosan regisztrált Fedél nélkül-terjesztõ részt
vehet. A gyûlés célja – amellett hogy a lap megjelenését és terjesztését
érintõ kérdésekben közös döntéseket hozzanak – egy olyan fórum biz-
tosítása is, ahol a terjesztõk közösségként, érdekképviseleti szervként
tudnak fellépni. Itt kerülnek elõ a tervek, a döntések lehetõségei, s a
döntéshozatalba az érintett klienscsoport is bekerül, hiszen a szociális
munkások igyekeznek minél több ötletet, visszajelzést begyûjteni a meg-
jelentektõl. A csoportképzési és bevonási feladatot a fórum újraindítása-
kor nem volt könnyû megvalósítani, hiszen az alapítvány által kijelölt
vezetõ és a terjesztõk közötti viszony Ungi Tibor halála után nem volt
felhõtlen, így az újságot érintõ folyamatokba való bevonást a stáb elfo-
gadtatásával kellett kezdeni. Szerencsére az alapokat a 2003-ban kineve-
zett új vezetõ-koordinátor már lerakta, aki mûködésének kezdetétõl ha-
talmas energiát fektetett a terjesztõkkel való kommunikáció javítására, és
ez nem maradt eredménytelen. Sikerült önmagát, és késõbb a köré szer-
vezõdött stábot is elfogadtatnia az érintett hajléktalanokkal. Alapvetõ cél,
hogy a gyûlésen való aktív részvétellel fejlõdjenek a résztvevõk kommu-
nikációs képességei, megtanulják a demokratikus döntéshozatal menetét,
és konfliktusmegoldó készségeket sajátítsanak el. A terjesztõknek lehe-
tõségük van elõadni panaszaikat, közösen kialakítani a megoldásokat,
példákat szolgáltatni egymásnak.

„Egyre több olyan eset van már, hogy valakinek valami problémája van pá-
lyáján, például el akarja tõle azt egy fekete terjesztõ venni, rendõrt hív és a
rendõr igazságot tesz, és a regisztrált terjesztõnek elõnye van, segít neki. Ez
nagyon jó, mert én hiába mondom el rendszeresen, hogy ki kell hívni a rend-
õrt, az nem lesz olyan éles, mint amikor valaki elmondja a panaszát egy
terjesztõi gyûlésen és egy másik azonnal riposztozik, de hát én ezt úgy ol-
dottam meg, hogy…” (Kovács interjú, 2008) – fogalmazza meg tapasztalatait
a csoportvezetõ szociális munkás.

A terjesztõk javaslatára született meg az ún. „Panasz füzet”, s az ebbe
bekerülõ problémák, kérdések, kifogások sosem maradnak válasz nélkül.

�������� �����

116 ����� ����	




Ötleteiket az újság mindennapi életébe beépítik. Így került sor hirdetési
rovat indítására is, amitõl az eladott példányszám emelkedését várták
mind a terjesztõk, mind az újság készítõi. Továbbá megszületett egy fel-
iratos póló: „Terjesztõk vagyunk, nem koldusok!”
� A fórum arra is le-
hetõséget teremt, hogy az újság terjesztõi megismerjék egymást és az új
terjesztõket is. Ez csökkentheti a konfliktusok számát. A csoportfoglal-
kozásokon résztvevõk száma folyamatosan bõvül.

A Kiemelt Terjesztõk Klubja 2005 szeptemberében, az EQUAL prog-
ram egyik kezdeményezéseként jött létre. A klub alapvetõ célja szerint
a kiemelt terjesztõk csoportként való szervezõdéséhez nyújt segítséget.
A Fedél nélkül munkatársai közös tevékenységgel, élményekkel igyekez-
nek e terjesztõk közötti megértést, összefogást segíteni, hogy idõvel közös
akarattal, közös tervekkel legyenek képesek hozzászólni az utcalap ügye-
ihez. Az érdekérvényesítõ képesség növelése mellett a célok közé tartozik
a társas támogató rendszer kialakítása, annak érdekében, hogy a kiemelt
terjesztõk egymást segítõ közösséggé váljanak, melyben nemcsak az új-
sággal, hanem az életük más területén jelentkezõ problémáikkal kapcso-
latban is megértésre, támogatásra találhatnak. A szociális csoportmunka
a legmegfelelõbb keret ahhoz, hogy az egyén, esetünkben a kiemelt ter-
jesztõ átélje: problémáival nincs egyedül, és a hasonló helyzetû társai
megoldási kísérleteit, megoldásait látva reményt kapjon saját helyzete,
problémái megoldására. Ez a hajléktalanok esetében rendkívül fontos! A
területen dolgozó szociális munkások nap mint nap tapasztalhatják kli-
enseink reményvesztettségét, azt, hogy helyzetüket kilátástalannak,
visszafordíthatatlan fátumnak látják, ami jelentõsen rontja esélyeiket és
a velük végzett szociális munka hatékonyságát is. A többiek számára
példaként szolgálhat a saját otthont vásároló kliens (az EQUAL program
ideje alatt erre is volt precedens), de az is, hogy a profi lapárusok a
létfenntartásukat teljes mértékben meg tudják oldani ebbõl a bevételbõl.

Kezdetben elsõsorban beszélgetés, ismerkedés, információátadás volt
a program, a kiemelt terjesztõket leginkább foglalkoztató témák kerültek
a középpontba. Így rendszeresen szóba kerül, hogy a társadalom több-
sége agresszív a hajléktalanokkal és a Fedél nélkül-árusokkal szemben,
és hogy mennyire nehéz ennek kezelése, s hogy az ingyenes nyilvános
WC-k hiánya is gondot okoz. A beszélgetõs összejövetelek azonban nem
jelentettek elégséges vonzerõt, és a kiemelt terjesztõknek csak egy szûk
rétege vett ezeken részt, ezért a csoportvezetõ szociális munkások a te-
vékenységek bõvítése mellett döntöttek. A klubok programjai között ma
már filmnézés, vetélkedõk, kirándulások és nagyobb utazások is szere-
pelnek. A stáb tapasztalatai szerint elsõsorban a szabadtéri programok
és az utazások keltettek nagyobb érdeklõdést a klub tevékenysége iránt,
és növelték meg a résztvevõk aktivitását. Budapest környéki természet-
járó kirándulások mellett, ahol a közösen elfogyasztott ebédet mindig
valamelyik kiemelt terjesztõ vezényletével készítették el a csoporttagok.
Három külföldi út is belefért az elmúlt két és fél évbe, kétszer Bécsben,
egyszer pedig a horvát tengerparton jártak a klubtagok – volt, aki életé-
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ben elõször látott tengert. A klub életében kiemelt jelentõségûek a kará-
csonyi ünnepségek, a közös faállítás, díszítés, az ünnepi ebéd örömeivel.
A közösségi szellem és az összefogás jelentõsen erõsödött a programok
során. A második bécsi túrát már a terjesztõk kezdeményezték, és elõször
sikerült valamilyen közös cél érdekében pénzgyûjtést szervezni.

A kiemelt terjesztõkkel végzett munka során komoly, a csoportos szo-
ciális munkával összefüggõ szakmai dilemmák merültek fel. Az EQUAL
program megvalósítása során deklarált cél volt a terjesztõk egymást tá-
mogató, önérdek-érvényesítésre képes csoporttá szervezése. Ez a cél
azonban az egyéni esetkezelési célok és a hajléktalanok társadalmán belül
születõ, visszahúzó erejû kapcsolatok ismeretében fontos szakmai dilem-
mákat vet fel, melyekkel a Fedél nélkül-stáb tagjai rendszeresen foglal-
koztak. Sokszor tapasztalható a hajléktalanokkal folytatott szociális mun-
ka során, hogy a fedél nélküliek társadalmán belül szövõdõ kapcsolatok
csapdává válhatnak, s visszahúzó erejük épp akkor nyilvánulhat meg
leginkább, amikor valamelyik kliens élete jobbra fordulhatna. (Breitner
1999: 87) Így a csoporthatások és az egyéni esetkezelés hatásai ellentéte-
sek lehetnek. E dilemmát a Fedél nélkül szociális munkásai a speciális
csoportcélok megjelölésével, s a folyamatokat illetõen a saját kontroll jel-
legû munkájukkal igyekeztek megoldani. Emellett megkönnyítette az
esetkezelés és csoportmunka között feszülõ ellentmondás feloldását, ha
kimondták, megnevezték a legalapvetõbb elvi álláspontokat, hogy ti. a
Fedél nélkül hivatalos árusítása nincs kifejezetten a hajléktalan státushoz
kötve, és ha rendezõdnek az érintett lakhatási körülményei, akkor sem
fogják megfosztani õt a lap terjesztésének lehetõségétõl, sõt. Alapvetõ
célként fogalmazódott meg, hogy az életkörülményeik rendezésére képes
kliensek követendõ példát nyújtsanak a csoport többi tagja számára.

A jelen

Az EQUAL program lezárulásával a Fedél nélkül munkatársai anyagi
eszközökben és létszámban megfogyatkozva
� próbálják továbbvinni a
megkezdett pozitív folyamatokat, ápolni a hajléktalan mûvészek alkotó-
kedvét, segíteni a szinte a Fedél nélkül gyermekének számító „Vagyunk”
Otthontalan Mûvészek Önsegítõ Egyesületét, biztosítani a terjesztõknek
az egyéni és csoportos szociális munkát, népszerûsíteni a Fedél nélkül-t,
bejáratni az új arculatot, növelni a példányszámot. A feladat szinte a
lehetetlennel határos, az önkéntesek, támogatók segítsége nélkül nem is
lenne megvalósítható. A szociális munkások jelentõs sikereket könyvel-
hetnek el a lapba író, rajzoló, azt terjesztõ hajléktalan emberek bevonása
terén, az újság megjelenésével és árusításával kapcsolatos napi feladato-
kat illetõen. Hajléktalan emberek ma már rendszeresen végeznek a Fedél
nélkül keretében helyszíni ellenõrzést, adnak ügyeletet a Fedél nélkül
szerkesztõségében, vesznek részt a lap szétosztásában, a terjesztõk kö-
zött, de bevonhatók a beteg terjesztõk ápolásába, látogatásába is, ami az
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újságot mûködtetõ szociális munkások számára komoly segítséget és jól-
esõ sikert is jelent. A továbbra is mûködõ csoportfoglalkozásokon, a Ter-
jesztõi Gyûlésen és a Kiemelt Terjesztõk Klubjában is megvannak az ál-
landó résztvevõk, ki-ki megtalálta a maga szerepét, feladatát. A munka
folyik tovább, sok a terv, az ötlet. A lelkesedés a régi, s bár az anyagi
lehetõségek (hazánkban sajnos megszokott) szûkössége a Fedél nélkül
számára is problémákat jelent, a munkatársak folyamatosan keresik a
lehetõségeket: pályázatokat írnak, marketing-tanácsadót vonnak be az ar-
culatépítési folyamatba, minden lehetséges fórumon próbálják megszólí-
tani lakosságot, a vásárlókat. Akik azzal tudnak segíteni, hogy megvá-
sárolnak egy-egy Fedél nélkül-t.

Irodalom
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