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„Éhes voltam, és adtatok ennem.
Szomjas voltam, és adtatok innom.
Idegen voltam, és befogadtatok.
Nem volt ruhám, és felruháztatok.
Beteg voltam, és meglátogattatok.
Börtönben voltam, és fölkerestetek.
(…) Bizony mondom nektek, amit
e legkisebb testvéreim közül eggyel
is tettetek, velem tettétek.”

Hajléktalanok

Mennyivel nagyobb
szüksége lenne valakire,
aki számon tartja, aggódik
érte és örül neki. Akiért
érdemes felkelni, dolgozni
menni, felelôsséget vállalni.

Jogunk van-e számon kérni a nyomorban
élôket? A Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál úgy tartjuk: hajléktalan abból lesz,
aki már nem szeret senkit, és akit már
senki nem szeret. A hajléktalan emberek
magányosak, életük céltalan.

Felemelni a földön fekvôket
Az általános vélekedés szerint a hajlék

Emlékeik megfakulnak, normáik fel

talan ember legnagyobb baja az,

lazulnak, egy idô után már nem várnak

hogy nincs hol laknia. De vajon tényleg

semmit a holnaptól. Bizonyos szempont-

arra van szüksége, hogy legyen egy felsô

ból mindegy már nekik, vasárnap van,

ágya és lemezszekrénye valamelyik

vagy hétfô, számlára érkezik-e járadék,

szállón? Persze, az sem mellékes.

vagy apró gyûlik elôttük a papírpohárban.
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A szociális szakmában azt mondják

Hogyan segítünk?

rájuk: fokozatosan kiilleszkednek a tár-

Kevés szervezet mondhatja el magáról,

sadalomból. Az utcán élô ember mindig

hogy annyira sokszínû, rugalmasan

magányos. Nincs senki, aki a nevén

változó és folyamatosan fejlôdô ellátó

szólítaná. Nincs jelen a másik ember

rendszert alakított ki, mint a Magyar

az életében. A tapasztalatok szerint ez

Máltai Szeretetszolgálat. Több városban

akkor is igaz, ha másokkal csoportosan

a Szeretetszolgálat mûködteti a

fekszik az aszfalton. A társadalom

helyi hajléktalanellátást, a fôvárosban

kéretlenül is ítéletet mond az ilyen ember

kialakult feladatmegosztás alapján pedig

felett. A máltai szemléletmód ilyenkor

a budai oldal ellátása tartozik hozzá.

már csak egyetlen kérdést enged meg.
Azt, hogy hogyan segíthetünk neki.

Már a szállóink is rendkívül változatos

A földön fekvô ember szemmel láthatóan

képet mutatnak, hiszen az éjjeli mene-

már megkapta a büntetését. Lehajolni

dékhelyektôl az ideiglenes téli krízisszál-

hozzá csak az állónak van lehetôsége.

lásokon át a magasabb komfortot nyújtó

A Máltai Szeretetszolgálat a jézusi

átmeneti otthonokig számos intézmény

lehajlás mozdulatát szeretné megtanulni.

várja lakóit. Az utcáról érkezô emberek

A közösség méltóságát a földön fekvô

lezuhanyozhatnak, ruháikat kimoshatják,

emberek felemelése adja.

és az internetet is használhatják.
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nappali melegedôkben
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Évente

Nappali melegedôinkbe
nemcsak a hajléktalan
emberek, hanem a környéken
élô szegények, nyugdíjasok
is betérnek.
Munkatársaink segítenek állást keresni,
ügyet intézni. Az aluljárókban, lépcsô
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házakban, külterületen élô embereket
az Utcai Gondozó Szolgálat munkatársai
látogatják rendszeresen. A téli idôszakban 24 órás diszpécserszolgálat fogadja
a bejelentéseket, és krízisautót küld a
kihûléssel fenyegetett emberekért.
Ingyenkonyháinkon és rendszeres étel
osztásainkon mindig sokan jelennek meg.
Mozgó orvosi rendelônk, tüdôszûrô
buszunk, hajléktalan háziorvosi rende
lônk, fertôtlenítô állomásunk, hajléktalan

lábadozóink egytôl egyig hiánypótló,
jelentôs betegforgalommal bíró egészségügyi szolgáltatások.
Munkatársaink és szakembereink
mellett önkénteseink is sokat tesznek

hajléktalan napi gondozása

szendvicseket készítenek, esténként
ôk szolgálják ki a teajáratnál sorban
állókat. Önkéntes orvoscsoportunk
minden évben számos hajléktalan ember
nek készíttet ingyenes szemüveget.
A Máltai Szeretetszolgálat nem elégszik
meg azzal, hogy fedélhez és ennivalóhoz
juttassa a hajléktalan embereket.
Hiszen tudjuk, nem az intézmények és
nem a szociális munkások rehabilitálják
a hajléktalan embereket – arra csak a
társadalom képes. A kezdetektôl
arra törekszik, hogy visszavezesse
ôket a társadalomba, elvesztett életük
helyett kapjanak egy új lehetôséget.
Errôl szólnak rehabilitációs program
jaink, útkeresô kísérleteink, a tarnabodi
Befogadó Falu Programtól kezdve a
hajléktalan emberek számára meghir
detett foglalkoztatási projekteken át
a komplex rehabilitációs programokig.
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a hajléktalan emberekért: ruhát osztanak,

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.
Telefon: +36 (1) 391 4700
Fax: +36 (1) 391 4728
E-mail: info@maltai.hu
www.maltai.hu

A kiadvány belsô oldalain
megjelenô képek a Szeretetszolgálat
gondozottjairól és önkénteseink
áldozatos munkájáról készültek.

www.

adomanyozz.HU
Hogy a holnap jobb legyen

