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1. A PARDOGYI projekt összefoglalása, célmeghatározása 
 

A PARDOGYI az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya közös támogatásával, a EFOP-5.2.2-
17-2017-00081 azonosítószámmal rendelkező projekt, mely megvalósításával hozzájárul a Nemzeti 
Társadalmi Felzárkózási Stratégia, a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratéga, az 
Ifjúsági Garancia akcióterve, a Nemzeti ifjúsági stratégia (NIS), a Civil stratégia, a Nemzeti önkéntes 
stratégia, a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhely 
kiváltásról szóló stratégia és az Egészséges Magyarország stratégia céljainak eléréséhez. 

A projekt célja: leghátrányosabb helyzetű, magyarországi és romániai, magyar nyelvű roma fiatalok 
társadalmi felzárkózásának módszertani vizsgálata, nemzetközi szakmapolitikai ajánlások a migrációs 
mobilitás okozta társadalmi problémák kezelésére Magyarország, Románia, Szerbia és Franciaország 
szakmai szervezeteinek vonatkozásában. A projekt szakmai eredményeit az „Európai Roma Keretstratégia 
megvalósítása a kelet-közép európai romák felzárkózásának elősegítése érdekében Magyarország, 
Románia, Szerbia és Franciaország szakmai együttműködésének, tapasztalatcseréjének, közös 
programjainak támogatása a leghátrányosabb helyzetű, magyarországi roma fiatalok országhatáron belüli 
és EU országai közötti migrációjának vizsgálatában” keretrendszerében valósította meg, szoros nemzetközi 
szakmai együttműködés révén. Az együttműködő partnerek: 

- Diótörés Alapítvány (Mo. konzorciumvezető) 

- CHRISDIMEN Alapítvány (Mo. konzorciumi partner) 

- Max Weber Intézet (Ro.) 

- Zöld Világ Alapítvány (Srb.) 

- ACCESS (Fro.) 

A program kapcsán elsődleges az célcsoport a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek – vagy kimondottan 
a cigányság számára különféle humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, 
szervezetekben (kivéve köznevelési és felsőoktatási intézmények) dolgozó szakemberek, beleértve civil 
szervezeteket, egyházi jogi személyeket, önkormányzatokat és nemzetiségi önkormányzatokat (társulásaik 
és intézményeik is) voltak. A célcsoport tekintetében olyan szakemberek bevonása valósult meg, akik 
releváns tapasztalatokkal rendelkeznek a másodlagos célcsoportot képező cigány lakosság társadalmi 
integrációja és fejlesztése tekintetében végzett programok kapcsán. Az együttműködés révén számos jó 
gyakorlattal, releváns szakmai tapasztalattal tudtak hozzájárulni a vizsgált témához.  

A projekt alapvető szükségletek megválaszolását tűzte ki célul maga elé: ma Magyarország egyik 
legsúlyosabb gondja a szegénységben élők, közöttük a roma népesség helyzetének fokozatos romlása. 
Ennek következménye a leszakadás, a kiszorulás az életlehetőségekből mind a tanulás, mind a 
foglalkoztatás, területén, valamint a hátrányos helyzetű térségekben és települések perifériáján növekvő és 
újonnan kialakuló rossz lakhatási körülmények. Magyarországon minden harmadik ember (kb. 3 millió) a 
szegénységi küszöb alatt él, közülük 1,2 millióan mélyszegénységben. A szegénységi kockázatok 
különösen sújtják a gyermekeket és a hátrányos helyzetű térségekben élőket. A romák nagy többsége, 
mintegy 500-600 ezren (összlétszámuk a becslések alapján kb. 750 ezer) ehhez az utóbbi csoporthoz 
tartozik. Ezért Magyarországon a romák felzárkóztatását megcélzó politikát nem lehet elválasztani a 
szegénység elleni általános küzdelemtől, a társadalmi és a gazdasági versenyképesség javításától. 
Ugyanakkor a romák etnikai csoportjára külön figyelmet kell fordítani, hiszen a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a szegények között is ők a legszegényebbek. 

Külön meghatározható problémát jelent rendszerszinten az állami gondoskodásban élők kérdése: A tartós 
nevelésbe vett gyerekek jórészt fogyatékossággal élők, romák, idősebbek, vagy problémásak, speciális 
igényűek. A veszélyeztetettség tág fogalom: ide tartozik a szegénység, szülők depressziója, 
munkanélküliség, egyedülálló szülő, elhanyagoltság, bántalmazás. A veszélyeztetett gyerekek felét ki is 
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emelik a családból (47%, KSH 2012); ugyanakkor, ahogyan azt az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága 
megjegyezte, a szülők kevés segítséget kapnak, hogy visszakerülhessenek hozzájuk gyermekeik. Jelenleg 
a szakellátásban lévő gyerekek fele (52%) 12 éves vagy annál idősebb, ez azonban valószínűleg változni 
fog, lévén a 2014-es új szabályozás szerint 12 évnél fiatalabbakat nem lehet majd gyerekotthonba utalni (a 
fogyatékossággal élő gyerekek, és többes testvérsorok kivételévek). 
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2. A PARDOGYI kutatási módszereinek összegzése 
 
A Pardogyi projekt Romániában végzett részkutatásában az Erdélyben és Magyarország legelmaradottabb 
szegregátumaiban élő, leghátrányosabb helyzetű magyar nyelvű roma fiatalok helyzetét mértük fel, e célból 
olyan segítő szakmákban dolgozó szakértőket kérdezve, akik romák által lakott településeken, 
településrészeken tevékenykednek. A szakértők kutatásunkba való bevonásának feltétele az volt, hogy 
egyértelműen úgy ítéljék meg, hogy munkavégzésük legalább egyik helyszíne romák által, vagy általuk is 
lakott település vagy településrész, amelyen jelentős számban élnek a mélyszegénység körülményeivel 
küszködő fiatalok és fiatal felnőttek. A kutatásnak tehát két célcsoportja volt, egyik a segítő szakmában 
dolgozó szakértők konkrét célcsoportja, másik a mélyszegénységben élő roma fiatalok és fiatal felnőttek 
tényleges célcsoportja. Az alkalmazott kérdőívvel három kérdést jártunk körül, egyrészt képet alkottunk a 
szakértői csoport munkájáról és főbb jellemzőiről, másrészt körül jártuk a szakértőknek a tényleges 
célcsoport problémáival kapcsolatos általános meglátásait, majd ezt követően az általa megjelölt 
munkahelyen szerzett konkrét tapasztalatait rögzítettük.  

A szakértők felkutatásához két fő forrást használtunk. Egyik a Gyergyói Közösségi és Szociális 
Erőforrásközpont által működtetett Szociálisháló.ro portálon található szervezeti katalógus, amely 420, 
Erdélyben működő, részben vagy teljesen magyar érdekeltségű szociális szervezet adatait tartalmazza. E 
szervezetek közül a roma projektekkel és közösségekkel is foglalkozókkal vettük fel a kapcsolatot, segítő 
szakembereik közül azokat vonva be a kutatásba, akik eleget tettek szakértői célcsoportunk behatárolási 
kritériumainak. 

Második forrásként a kolozsvári Nemzeti Kisebbségeket Kutató Intézet által a Socioromap program 
keretében összeállított adatbázist használtuk. Ez az adatbázis a romániai önkormányzatok roma-ügyekkel 
foglalkozó alkalmazottainak adatait tartalmazta, többségében szociális munkásokét. Ezek közül a magyar 
többségű, vagy jelentős magyar lakosságnak is otthont adó települések önkormányzataival vettük fel a 
kapcsolatot, a kutatásba ismét csak a szakértői célcsoportunk behatárolási kritériumainak eleget tevő 
személyeket vonva be. Az e két forrásból közvetlenül elért és megkérdezett szociális munkások mellett 
jelentős azoknak a szakértőknek a száma is, akiket az előzőek segítségével, hólabda módszerrel értünk el. 
Főleg a nonprofit szervezetek esetében volt gyakori, hogy az adatbázis segítségével elért szervezetek már 
nem dolgoztak roma populációval, de készségesen átirányítottak más, roma programokkal jelenleg 
foglalkozó helyi vagy környékbeli civilszervezetekhez, illetve gyakran ajánlottak további szakembereket, 
kollegákat a lekérdezett szervezetek dolgozói is. A három eljárással elért szakértők aránya megközelítőleg 
az alábbi lett:  

- SocioRoMap projekt adatbázisa alapján: 40%  
- a Szociálisháló.ro katalógusa alapján: 40% 
- hólabda módszerrel: 20% 

A magyaroszági szakmai szakértők bázisában a kutatás kiemelt segítségére volt a SZTE JGYPK keretein 
belül, alapítványi együttműködésben működő Társadalmi Antropológiai Kutatóközpont, mely civil 
adatbázisa révén elérhetést biztosított a képzési és szakmai folyamatokban is releváns, magyarországi 
szociális intézményekhez. 

A kutatás eredményeképp a következő intézmények szakemberei szolgáltattak adatokat a kvantitatív 
kutatáshoz: 

- Magyar Katolikus Karitász 
- Magyar Vöröskereszt 
- Civilszövetség 
- Mentálhigiénés Egyesület, 
- MI-Értünk Egyesület,  
- AE Egyesület 
- Mátrix Alapítvány 
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- Tini-Tanoda – Romatanoda 
- Görögkatolikus Egyház 
- KÉSZ 
- Tízváros alapítvány 
- Nagycsaládosok Egyesülete 
- Budapesti Roma Kisebbségi Önkormányzat 
- Heti betevő 
- Miskolci Nyugdíjasok klubja 
- Polgárőrség 
- CKÖ 
- Országos Cigány Misszió 
- Human-Net Alapítvány 
- Roma nők Egyesülete 
- Hátrányos helyzetű családok egyesülete 
- Emberöltő Alapítvány,  
- Szarvas Város Barátainak Köre, 

 

2.1 A kérdőív felépítése 
 

Az összehasonlító elemzés során a két, több mint 100-100 elemet tartalmazó kvantitatív survey-
eredménysor változóira tematikus reflexiót végzünk, így értelem szerint az elemzés alapja – és egyben a 
kutatás strukturális váza – a közös kérdőív. A másfél éves, közös, nemzetközi szakmai munka 
eredményeképp született meg a kérdéssor, melynek egyes elemei relevánsan összehasonlíthatónak 
bizonyultak az elemző-értékelő folyamat során. 

 

1. Neme: 

1 – férfi 

2 – nő 

 

2. Születési éve 

 

3. Mi a legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 

1 – kevesebb, mint középfokú 

2 – középfokú 

3 – felsőfokú (főiskola, egyetem) 

4 – mesteri, PHD 

 

4. Mióta végez aktívan szociális segítő munkát? Évszám: 
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5. Összesen hány helyszínen végez szociális segítő tevékenységet? 

 

6. Tapasztalatai-véleménye szerint a következő problémák milyen mértékben érintik a hátrányos 
helyzetű fiatalokat/fiatal felnőtteket? 

 

 Nagyon 
nagy 
mértékben 

Nagymértékbe
n 

is-
is 

Kismértékben Egyáltalán 
nem 

NT, 
NV 

1 – anyagi 
bizonytalanság 

1 2 3 4 5 9 

2 – prostitúció 1 2 3 4 5 9 

3 – kábítószer 
használat 

1 2 3 4 5 9 

4 – társas 
kapcsolatok hiánya 

1 2 3 4 5 9 

5 – szakképzettség 
hiánya 

1 2 3 4 5 9 

 

7. A felsoroltakon kívül milyen más jellemző problémákkal küzdenek a hátrányos helyzetű fiatalok / 
fiatal felnőttek?  

 

8. Tapasztalatai-véleménye szerint mennyire jellemző a hátrányos helyzetű fiatalok/fiatal felnőttek 
életében a tartós egészségügyi probléma? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

9. Tapasztalatai-véleménye szerint általánosságban mennyire jellemző az, hogy a hátrányos 
helyzetű fiatalok életminőség javulás reményében elvándorolnak, elköltöznek lakóhelyükről?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 
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5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

10. Tapasztalatai-véleménye szerint általánosságban mennyire jellemző az, hogy a hátrányos 
helyzetű fiatalok életminőség javulás reményében külföldre költöznek?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

11. Tapasztalatai-véleménye szerint a hátrányos helyzetű munkaképes fiatalok általában hova 
költöznek eredeti lakóhelyükről? 

1 – közeli nagyobb település  

2 – távoli nagyobb település  

3 – főváros 

4 – EU-n belüli ország  

5 – EU-n kívüli országba 

6 – máshova, éspedig: 

 

12. Tapasztalatai-véleménye szerint általában mennyire jellemző, hogy azok a hátrányos helyzetű 
fiatalok, akik életminőségük javításának reményében elköltöznek lakóhelyükről, később 
visszaköltöznek eredeti lakóhelyükre? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

13. Tapasztalatai-véleménye szerint általánosságban a hátrányos helyzetű munkaképes fiatalok 
körében mennyire jellemző az ingázás (pl.: faluból városba történő utazás munka céljából naponta, 
hetente, havonta)? 
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1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

14. Tapasztalatai-véleménye szerint a mélyszegénység által sújtott hátrányos helyzetű 
közösségekben - telepeken általában mennyire jellemzőek a gyámügyi beavatkozások (pl.: 
gyámügyi eljárás keretében kiemelnek gyerekeket a családokból)? 

 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

15. Tapasztalatai-véleménye szerint általában mennyire jellemző a vallásosság a mélyszegénység 
által sújtott hátrányos helyzetű közösségekben - telepeken? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző, de előfordul 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

16. Tapasztalatai-véleménye szerint a mélyszegénység által sújtott hátrányos helyzetű közösségek 
tagjainak vallásosságára milyen mértékben jellemzőek az alábbi vallásgyakorlási formák? 
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 Nagyon 
nagy 
mértékben 

Nagymértékben is-
is 

Kismértékben Egyáltalá
n nem 

NT, 
NV 

1 – templomba 
járás 

5 4 3 2 1 9 

2 – saját 
szervezésű vallási 
rendezvényeken 
való részvétel 

5 4 3 2 1 9 

3 –a 
hétköznapokban 
élik meg 

5 4 3 2 1 9 

4 – más 
vallásgyakorlás 

5 4 3 2 1 9 

 

17. Munkája során gyakran találkozik vallásosságra utaló megnyilvánulásokkal? (Pl.: Istenre 
hivatkozás, imádkozás, vallásosságra utaló tárgyak jelenléte) 

1 – nagyon gyakran 

2 – gyakran 

3 – is-is 

4 – nem gyakran, de előfordul 

 

Választott helyszínre vonatkozó kérdések 

 

18. Melyik helyszínen van a legtöbb tapasztalata a hátrányos helyzetű roma fiatalokkal?  

18.a. Település neve 

18.b. Telep/településrész neve 

18.c. Munkáját e helyszínen milyen intézményben végzi?  

1 – Iskola 

2 – nevelőintézet 

3 – család/családsegítő 

4 – rehabilitációs intézet 

5 – hajléktalanszálló/utcai gondozó szolgálat 

6 – önkormányzat 

7 – civil szervezet 

8 – időseket ellátó bentlakásos intézmény 
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9 – fogyatékkal élőket segítő intézet 

10 – orvosi rendelő, egészségügyi intézmény 

11 – egyéb:  

 

19. Szociális segítő munkáját milyen formai keretek között végzi?  

1 – hallgató/gyakornok 

2 – alkalmazott 

3 – önkéntes 

4 – egyéb 

 

20. Mióta működik szociális segítő szolgáltatás a helyszínen 

1 – kevesebb, mint 1 éve 

2 – 1-5 éve 

3 – 6-10 éve 

4 – több mint 10 éve 

 

21. Személyesen milyen jellegű munkát végez, vagy végzett a helyszínen? Kérjük, hogy röviden 
foglalja össze. 

22. Vannak-e a helyszínen roma fiatalokat megcélzó pályázati finanszírozású programok?  

1 - igen, jelenleg is vannak  

2 – jelenleg nincsenek, de az utóbbi években voltak  

3 – nincsenek és az utóbbi években sem voltak 

9 – nem tudom 

 

23. Vett már részt korábban roma fiatalokat megcélzó pályázati programban? 

1 – igen 

2 - nem 

 

24. Vannak-e a helyszínen roma fiatalokat megcélzó, nem pályázati finanszírozású programok 
(amelyek pl. a segítő aktivitás számára keretet, iránymutatást tudnak biztosítani – pl.: Jelenlét 
progam (Mo.), Társadalmi Felzárkóztatás (Ro))? 

1 – igen, jelenleg is vannak 

2 – jelenleg nincsenek, de az utóbbi években voltak 
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3 – nincsenek és az utóbbi években sem voltak 

9 – nem tudom 

 

25. Mennyire jellemző, hogy sok fiatalkorúval/fiatal felnőttel találkozik munkája során?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

 

26. Tapasztalatai szerint mennyire jellemzőek a gyámügyi beavatkozások az adott helyszínen?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

27. Foglalkozik a helyszínen olyan fiatalokkal, akik gyámügyi eljárásban jelenleg érintettek?  

1 – igen 

2 – nem  

 

28. Hány ilyen fiatallal foglalkozik? 

1 – 1-5 fiatal 

2 – 6-10 fiatal 

3 – több, mint 10 fiatal  

 

29. Foglalkozik a helyszínen olyan fiatalokkal, akik gyámügyi eljárásban korábban érintettek voltak, 
de jelenleg nem? 

1 – igen 

2 – nem 
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30. A következő állítások közül melyiket tartja igaznak? 

A gyámügyi eljárásban jelenleg, vagy korábban érintett fiatalok viselkedése - magatartása… 

1 – gyakrabban veszélyeztető (deviáns), mint a gyámügyi eljárásban nem érintett fiatalok viselkedése-
magatartása. 

2 – kevésbé veszélyeztető (deviáns), mint a gyámügyi eljárásban nem érintett fiatalok viselkedése-
magatartása 

3 –nincs érezhető különbség a veszélyeztető (deviáns) viselkedésmód szempontjából a gyámügyi 
eljárásban érintettek és nem érintettek között 

4 – nem tudom megítélni 

 

31. Tud olyan veszélyeztető (deviáns) viselkedésformát, vagy problémát, ami inkább jellemző a 
gyámügyi eljárásban érintett fiatalokra, mint az ilyen eljárásokban nem érintett fiatalokra? 

1 – anyagi bizonytalanság 

2 – prostitúció 

3 – kábítószer használat 

4 – társas kapcsolatok hiánya 

5 – szakképzettség hiánya 

6 – nem tapasztalok ilyen különbséget 

7 – nem tudom megítélni 

8 – más, jellemző problémák 

 

32. Tapasztalatai szerint van-e különbség a helyszínen élő gyámügyi eljárásban érintett fiatalok és 
a gyámügyi eljárásban nem érintett fiatalok között munkanélküliség kérdésében?  

1 – van különbség, a gyámügyi eljárásban érintett fiatalok munkaügyi helyzete rosszabb. 

2 – van különbség, a gyámügyi eljárásban érintett fiatalok munkaügyi helyzete jobb. 

3 – ebből a szempontból nem tapasztalok különbséget. 

4 – nem tudom megítélni 

5 – egyéb 

 

33. Mennyire jellemző a munkanélküliség a fiatalok körében az adott helyszínen? 

 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 
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4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

34. Mennyire jellemző a helyszínen élő hátrányos helyzetű fiatalokra az elvándorlási hajlandóság?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

35. A helyszínen élő hátrányos helyzetű fiatalok mennyire nyitottak a segítő szociális tevékenységek 
irányába? 

1 – teljesen nyitottak 

2 – feltételekkel ugyan, de alapvetően nyitottak 

3 – is-is 

4 – inkább elzárkóznak 

5 – teljesen elzárkóznak 

9 – nem tudom megítélni 

 

36. Tapasztalatai szerint mennyire jellemző, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok önállóan keresnek 
munkát? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

37. Tapasztalatai-véleménye szerint a hátrányos helyzetű fiatalok milyen kapcsolati stratégiákkal 
keresnek munkát a helyszínen? 

1 – közvetlen ismerőseiken keresztül 
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2 – családtagjaikon keresztül 

3 – önállóan jelentkeznek munkahelyekre 

4 – szociális munkás segítségével 

5 – munkaközvetítő segítségével 

9 – nem tudom megítélni 

6 – egyéb 

 

38. Van az adott helyszínen olyan közösségi tér (pl.: közösségiház, vagy fogadószoba) ahová 
segítségért, tanácsért fordulhatnak?  

1 – van 

2 – nincs 

 

39. Ha van közösségi tér, mióta működik ilyen a helyszínen 

1 – több mint 10 éve 

2 – 6-10 éve 

3 – 1-5 éve 

4 – kevesebb, mint 1 éve 

9 – nem tudom 

 

40. Mennyire jellemzőek a helyszínen a közösségi programok, tevékenységek? (pl.: közös főzés a 
családok között, focimeccs stb.) 

1 – nagyon jellemzőek 

2 – jellemzőek 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemzőek 

5 – egyáltalán nem jellemzőek 

9 – nem tudom megítélni 

 

41. Mennyire jellemző, hogy a szociális segítő szervezet (amely szervezésében végzi tevékenységét) 
szervez közösségi programokat a helyszínen? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 
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4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

42. Általában hogyan fogadják a segítő tevékenységeket a szociális dolgozók részéről? 

1 – nagyon együttműködőek 

2 – együttműködőek 

3 – is-is 

4 – inkább nem együttműködőek 

5 – egyáltalán nem együttműködőek 

9 – nem tudom megítélni 

 

43. Hogyan fogadják a szociális munkatársak által szervezett rendezvényeket (ha van ilyen) az adott 
helyszínen (pl. közös főzés)?  

1 – nagyon együttműködőek 

2 – együttműködőek 

3 – is-is 

4 – inkább nem együttműködőek 

5 – egyáltalán nem együttműködőek   

6 – nincsenek ilyen rendezvények 

 

44. Vannak olyan programok, rendezvények, amelyeket a szociális munkások a közösség vezető 
személyiségeivel együtt szerveznek?  

1 – nagyon sok ilyen program van 

2 – rendszeresen vannak ilyen programok 

3 – is-is   

4 – ritkán vannak ilyen programok 

5 – egyáltalán nincsenek ilyen programok 

9 – nem tudom megítélni 

 

45. Mennyire jellemző a közösségi összetartás? 

1 – nagyon jellemző 
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2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

  5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

46. Mennyire jellemző, hogy a közösség tagjai önállóan szerveznek közösségi programokat a 
helyszínen, szociális munkás segítsége nélkül?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

47. Működik-e a helyszínen (a kisebbségi önkormányzaton kívül) bármilyen önszerveződő közösség, 
vagy civil szervezet?  

1 – igen 

2 – nem 

 

48. Szervezet neve 

 

49. Vannak a helyi közösségnek olyan tagjai, akik irányító/vezető szerepet töltenek be a közösség 
életében? 

1 – igen, több is van 

2 – igen, egy van 

3 – nem tudok róla 

 

50. Kik ezek? 

1 – kisebbségi önkormányzat képviselője (Hu) 

2 – önkormányzati képviselő 

3 – önkormányzati alkalmazott 

4 – vallási vezető 
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5 – roma párt helyi vezetője 

6 – helyi közösség kiemelkedő tekintélyű tagja 

7 – egyéb 

 

51. Mennyire jellemző az agresszív viselkedésmód a helyszínen?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

52. Az adott helyszínen melyek a fiatalokat érintő legfontosabb problémák?  

1 – anyagi bizonytalanság 

2 – prostitúció 

3 – kábítószer használat 

4 – társas kapcsolatok hiánya 

5 – Szakképzettség hiánya 

6 – Más jellemző problémák 

 

53. Mennyire jellemző a kábítószer használat a helyszínen?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

54. Leginkább kik érintettek a kábítószer használat kapcsán a helyszínen?  

1 – Egyedülálló fiatalok 

2 – Egyedülálló idősek 

3 – Egyedülálló középkorúak 
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4 – Családok 1-2 gyerekkel 

5 – Családok 3-nál több gyerekkel 

6 - Idős házaspárok 

7 – egyéb 

 

55. Leginkább melyik korosztály érintett a kábítószer használat kapcsán  

1 – fiatalkorúak 

2 – fiatal felnőttek 

3 – középkorúak 

4 – idősek 

5 – Minden korosztály 

9 – nem tudom megítélni  

 

56. Tapasztalatai-véleménye szerint mennyire jellemző a prostitúció a helyszínen? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

57. Leginkább melyik korosztály érintett a prostitúció kapcsán 

1 – fiatalkorúak 

2 – fiatal felnőttek 

3 – középkorúak 

4 – idősek 

5 – minden korosztály 

6 – egyéb 

 

58. Mennyire jellemzőek az uzsorakölcsönök? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 
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3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

59. Leginkább kik érintettek az uzsorakölcsönök kapcsán. 

1 – egyedülálló fiatalok 

2 – egyedülálló idősek 

3 – egyedülálló középkorúak 

4 – családok 1-2 gyerekkel 

5 – családok 3-nál több gyerekkel 

6 - idős házaspárok 

7 – egyé 

 

60. Milyen típusú egészségügyi szolgáltatás áll rendelkezésre a helyszínen, vagy a közelben? A 
rendelkezésre álló szolgáltatások milyen gyakorisággal érhetők el? 

 Nem áll 
rendelkezésre 

Naponta 
hozzáférhető 

Hetente 
hozzáférhető 

havonta 
hozzáférhető 

ritkábban 
hozzáférhető 

1 – háziorvos 0 4 3 2 1 

2 – kórház 0 4 3 2 1 

3 – védőnő 0 4 3 2 1 

4 – egyéb 0 4 3 2 1 

 

61. Tapasztalatai szerint mennyire jellemző a helyszínen a koraszülés?  

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

62. Jellemző-e a helyszínre valamilyen fogyatéktípus gyakoribb előfordulása?  
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1 – igen   –>  Milyen fogyatékról van szó? 

2 – nem 

 

63. Mennyire jellemző a következő problémák előfordulása a közösség életében? 

 Nagyon 
jellemző 

Jellemző is-is Inkább nem 
jellemző  

Egyáltalán 
nem 
jellemző 

NT, 
NV 

1 - Eladósodás 5 4 3 2 1 9 

2 – Szakképzettség, 
végzettség hiánya 

5 4 3 2 1 9 

3 – Lakhatási 
nehézségek 

5 4 3 2 1 9 

4 – Munkanélküliség 5 4 3 2 1 9 

5 – Fizikai 
veszélyeztetettség 

5 4 3 2 1 9 

6 – Iskolai kimaradás 5 4 3 2 1 9 

 

64. Mennyire jellemző, hogy a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetésben részesülnek 
származásuk miatt? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

65. Mennyire jellemző, hogy a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetésben részesülnek 
életmódjuk miatt? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 
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66. Mennyire jellemző, hogy hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az öltözködésük miatt? 

1 – nagyon jellemző 

2 – jellemző 

3 – is-is 

4 – inkább nem jellemző 

5 – egyáltalán nem jellemző 

9 – nem tudom megítélni 

 

67. Jellemzően kitől kérnek anyagi segítséget? 

1 – egymástól 

2 – a közösség egyes tagjaitól 

3 – hivatalos szervektől 

4 – szociális munkástól 

5 – mástól, éspedig 

 

68. Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? 

 Szükség van-e e 
szolgáltatásra? 

 

Ha kapnak 
segítséget: 

Ha nem kapnak 
segítséget: 

Szolgáltatás 1 - szükség van rá 
és kapnak is 
segítséget 

2 - szükség van 
rá, de nem kapnak 
segítséget 

3 - nincs rá 
szükség 

 

Kitől kapnak 
segítséget? 

1 - Családtól- 

rokonoktól 

2 - Ismerősöktől, 
szomszédoktól 

3 - Állami-
önkormányzati 
intézményektől  

4 – egyháztól  

5- Civil 
szervezetektől 

6 - Egyéb 

 

Miért nem kapnak 
segítséget? 

1 - A problémáival nem 
szeretnek máshoz fordulni  

2 - A lakóhelyen nem 
elérhető a szolgáltatás  

3 - A lakóhelyen nem 
megfelelő gyakorisággal 
érhető el a szolgáltatás  

4 - Nem jogosult rá  

5 - Nem ismeri az ezzel 
kapcsolatos 
szolgáltatásokat 

6 - Nem tudja, hogyan-hol 
kell igényelni  

7 - Valamilyen hátránya 
származna belőle 
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8 – nem releváns 

1. Szociális ellátásokkal, 
szolgáltatásokkal 
kapcsolatos tájékoztatásra 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

2. Jogi tanácsadásra    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

3. Nevelési tanácsadásra    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

4. Egészségügyi tanácsadásra    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

5. Testi, vagy értelmi sérültek 
fejlesztésére 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

6. Munkaközvetítésre    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

7. Pénzügyi tanácsadásra    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

8. Hivatalos dokumentumokkal 
kapcsolatos tanácsadásra 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

9. Tanulásban segítésre    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

10. Önmaguk ellátásában 
(fürdés, hajmosás, 
öltözködés) 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6    1     2     3     4     5     6     7     
8  

11. Otthoni tevékenység 
ellátáshoz (pl. takarítás, 
főzés) 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6    1     2     3     4     5     6     7     
8  

12. Vásárlásban    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

13. Lakhatási problémák 
megoldásában 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

14. Lakáson kívüli 
közlekedésben 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

15. Orvoshoz, kórházba való 
szállításra 

   1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  

16. Hideg-meleg ételre    1        2         3   1   2   3   4   5   6   1     2     3     4     5     6     7     
8  
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3. A PARDOGYI projekt romániai kvantitatív kutatásának 
összehasonlító eredményei 

 

A kutatás során száz segítő szakmában dolgozó szakértőt (Romániában elterjedt megnevezésük a szociális 
munkás) kérdeztünk meg. Az kérdőív kitöltése során a velük való együttműködés kivétel nélkül sikeres volt, 
így az egyes kérdésekre csak kivételes esetekben nem kaptunk választ. Mivel ennek köszönhetően a 
továbbiakban bemutatott táblázatok és grafikonok esetében az esetszám (N) szinte minden esetben 100, 
az elemzés során az esetszámot csak akkor jelöljük, ha eltér a 100-tól. 

 

3.1. A szakértői minta megoszlása 
 

A megkérdezettek, illetve ezáltal a vizsgált roma közösségek területi megoszlása nagy vonalakban 
megegyezik az erdélyi magyar népesség területi megoszlásával, 58%-uk székelyföldi, 13%-uk partiumi, 
29%-uk pedig Erdély többi részén található. A száz megkérdezett szakértőből 79 volt nő és 21 férfi. Átlag 
életkoruk 43,1 év, a modális típus (legyakoribb eset) 44 éves, a medián szintén 44. Amint az alábbi 
táblázatból látható, a kérdezettek több mint fele 35-49 év közötti, 21-21 százalékuk 20-34 illetve 50-64 év 
közötti, egy kisebb része pedig nyugdíjas korú (5%). A pályakezdők között férfiakat alig találunk, ám arányuk 
az idősebbek között nő, a nyugdíjas korúak körében pedig már többségben vannak 

 

Korcsoport Százalék férfi nő 

20-34 21 9,5 90,5 
35-49 53 20,8 79,2 

50-64 21 23,8 76,2 
65+ 5 60,0 40,0 

Összesen 100 21,0 79,0 

1. táblázat. A szakértői minta megoszlása nemek és életkor szerint 

 

Régiségük a segítő szakmában átlagosan 10,6 év, de a leggyakoribb (modális típus) a 15 éve a szakmában 
dolgozó segítő. A férfiak régisége lényegesen magasabb, mint a nőké (részben amiatt, hogy nagyobb 
arányban vannak az idősebb korcsoportokban találhatók), a regionális eltérések viszont e tekintetben kicsik. 

 

 Átlag (év) 

Férfi 13,6 
Nő 9,7 

Székelyföld 10,9 
Erdély többi része 9,5 

Partium 11,5 

Teljes átlag 10,6 
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2. táblázat. Régiség a segítő szakmában, nemek és régió szerint t 

 

A szakértői csoportot alkotók túlnyomó többsége, 88 százaléka rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ezen 
belül 30 % mesteri vagy PhD fokozattal is. A csak középszintű végzettséggel rendelkezők aránya az 50-64 
évesek körében a legmagasabb (19%), a fiatalabb korosztályokban egyre kisebb, ami e foglalkozási csoport 
folyamatos professzionalizálódását jelzi. 

 

Korcsoport Középfokú Felsőfokú Mesteri, PhD Összesen 

20-34 4,8 42,9 52,4 100,0 
35-49 13,2 60,4 26,4 100,0 

50-64 19,0 66,7 14,3 100,0 
65+ - 60,0 40,0 100,0 

Összesen 12,0 58,0 30,0 100,0 

3. táblázat. A szakértői csoport iskolai végzettsége, korcsoportonként 

 

A kérdezettek majdnem fele (44%) egy helyszínen végez szociális segítő tevékenységet, további 20%-uk 
két, 17%-uk pedig három helyszínen. Jelentős részük, 19%-uk ennél is több helyszínen. 

 

 

 

  

1 helyszín
44%

2 helyszín
20%

3 helyszín
17%

4-5 helyszín
12%

6 vagy több helyszín
7%

1. ábra. Hány helyen végez szociális segítő tevékenységet?
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3.2. A szakértői csoport általános véleménye a hátrányos helyzetű 
fiatalok és fiatal felnőttek csoportjáról 

 

Általában véve, tehát országos szinten, a hátrányos helyzetű roma fiatalok és fiatalok legnagyobb 
problémájának a szakképzettség hiányát, és az ebből fakadó anyagi bizonytalanságot látják. Az öt felsorolt 
lehetséges probléma mellett nyílt kérdésben is megkérdeztük, a célcsoport milyen további problémáit látja 
fontosnak, az e kérdésre kapott válaszokat az 5. táblázat tartalmazza. A válaszok kiváló problématérképet 
képeznek, amelyből megállapítható, hogy a fő problémák a megfelelő munkahely hiánya (10 említés), a 
munkanélküliség (8) a korai iskolaelhagyás (8), az ebből fakadó írástudatlanság (7) és általában említve az 
oktatás (4 említés). A táblázatban a leggyakrabban említett problémák említési számát zárójelben jeleztük.  

 
 

Nagyon nagy 
mértékben 

Nagymér
tékben 

Is-is Kismér-
tékben 

Egyálta-
lán 

Nem 

tudja 

Összesen 

Anyagi bizonytalanság 38,0 36,0 24,0 2,0 0,0 0,0 100 

Prostitúció 7,0 16,0 24,0 22,0 21,0 10,0 100 

Kábítószer használata 10,0 11,0 18,0 20,0 29,0 12,0 100 

Társas kapcsolatok 
hiánya 12,2 12,2 22,4 32,7 19,4 1,0 100 

Szakképzettség hiánya 53,0 28,0 7,0 10,0 1,0 1,0 100 

4. táblázat. Tapasztalatai-véleménye szerint a következő problémák milyen mértékben érintik 
a hátrányos helyzetű fiatalokat/fiatal felnőtteket? (százalékok) 

 

 

Jellemző problémák 

 

Írástudatlanság. Korai iskolaelhagyás növekvőben az utóbbi években. Babona, előítélet. 
Bizalmatlanság. 

A roma identitás. Szokásaik negatívan hatnak rájuk: korai családalapítás, lopás stb. 

A szülők alkoholizmusa. Iskolából kimaradás a szülők miatt 6-8. osztályban. Agresszió egymás 
között, költekezés. Alkohol. 

Analfabetizmus magas aránya, műveltség hiánya. Anyagi gondok, diszkrimináció 

Az iskolázottság hiánya a legnagyobb probléma. Megfelelő nevelés hiánya alakítja az életüket. 

Beilleszkedési nehézség, viselkedészavarok, kommunikációs nehézségek, bizonytalansági érzés. 

Beilleszkedési nehézségek a társadalomba. Bizonytalan családi helyzet, iskola látogatásának 
hiánya. 
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Beilleszkedési problémák. A romák közt 3 réteg van, egyesek igyekeznek beilleszkedni, mások nem. 

Családban tanult rossz minták. A szülő is iskolázatlan, én is az lehetek, a szülő sem dolgozik, a 
gyerek sem. Nevelés, életstílus. 

Diszkrimináció az iskolában. Családon belüli erőszak, oktatás minősége rosszabb, lelkimunka és törődés 
hiánya. 

Diszkrimináció, egészségi problémák előítéletek, bántalmazás (fizikai, verbális, szexuális), 
elhanyagolás.  

Diszkrimináció, egészségi problémák, támogató közösség hiánya, megromlott kapcsolatok, önbizalom 
hiánya, gyökértelenség, függőségek, jövőkép hiánya, zűrös családi háttér, bizonyítási kényszer, 
követhető példák hiánya, depresszió, korai kiégés. 

Éhezés, lakhatás, erőszakos környezet, higiénia. Elvált családok. Érdektelenség, következetesség 
hiánya. 

Fizetések, családalapítási problémák, lakásproblémák. 

Gyerekkori traumák, motiválatlanság, pályaorientáció-nehézségek, szeretethiány, önbizalom 
hiánya, szülő-gyerek kapcsolat hiánya, alacsony tanulmányi eredmények. 

Ha problémájuk van, nem tudják, hova lehet fordulni, vagy hogy egyáltalán lehet-e azon segíteni, ezért 
nem kérnek segítséget. Nem tudnak kérdezni, segítséget kérni. 

Hiányzik a támasz, mentor, aki tanácsot adna. Higiénia, szegénység. Identitás- és viselkedészavar. 
Impulzus-kontroll, agresszió, anyák hiánya. 

Iskolaelhagyás (8), analfabetizmus (7). Munkanélküliség (8). Rossz minták/modellek követése. Iskolai 
bullying 

Iskolázatlanok, analfabéták, nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ha mégis felveszik 
őket, előítéletesek velük. 

Nők elleni erőszak. Jövőkép hiánya. Kamaszkori nevelési problémák. Kapcsolatok. Kiskorú házasság. 

Kitartás, elköteleződés hiánya, felelősségérzet. 

Korai gyermekvállalás, korai szexuális érettség, nem tudnak tervezni, analfabetizmus, iskolaelhagyás. 

Korai iskolaelhagyás. Iskolával szembeni érdektelenség. Korán családot alapítanak. 
Munkanélküliség. Motiváció hiánya a munkakeresésben. 

Korai iskolaelhagyás. Iskolázottság teljes hiánya. Írástudatlanság. Munkanélküliség 

Korai teherbeesés. Férjhezmenetel, bizonytalanság a jövővel kapcsolatban, túl fiatalon mennek 
dolgozni, munkanélküliség. 

Korlátozott hozzáférés minőségi közszolgáltatáshoz, információhoz 

Közösségtől jövő elutasítás. Külföldre migrálás. Lakáshiány, munkahiány. Magány. Magatartási, 
beilleszkedési zavar. 

Marginalizáció, megszakadt családi kapcsolatok. Megfelelő munkahelyek hiánya, családok 
szétszakadása. 

Megküzdési mechanizmusok hiánya, kommunikációs stratégiák alulfejlettsége. Motiválatlanság. 

Munkaerőpiaci gondok az iskolázatlanság miatt. Megfelelő munkahelyek hiánya (10). 
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Közösségi élet minősége. Munkahelyi integráció, identitás kérdések. 

Nagyon indulatosak és türelmetlenek. Követelőzőek. Nagyok az elvárásaik a hivatalos szervekkel 
szemben. 

Negatív mintakövetés, diszkrimináció, munkanélküliség. Nevelés hiánya. Alacsony iskolázottság. 

Nevelés. Gyakori alkoholizmus a szülőknél. Képzettség hiánya. Egészségügyi probléma a szülőknél. 

Nincs egészségbiztosításuk, ezért problémás a kórházi ellátás. A szokásaik - pl. a korai házasság. 

Nincsenek jó mintáik. Sem a családi életre, sem a munkára. Otthonon kívüli kapcsolatok hiánya. 
Önismeret. Párkeresés, elfogadás. Példaképhiány. 

Pénzhiány. Iskolázatlanság miatt nincs munkahelyük. Kiskorú anyák. Sokan nem tudnak 
beilleszkedni az iskolába, a társadalomba. Megvan a maguk kis világa, és nem tudnak, nem 
akarnak kilépni belőle. 

Szakképesítés hiánya miatt nincs állandó munkahelyük, alkalmi munkákat tudnak csak vállalni. Nem 
fejezik be az iskolát. 

Szeretethiány. Szociális média, hierarchia-egymást befolyásolják-megfelelési kényszerek 
(pleasing people), nincs véleményük, érzelmi intelligencia, családi problémák. 

Szórakozási és sportolási lehetőség hiánya. szülői támogatás hiánya, tudatlanság, műveletlenség. Szülők 
kivándorlása. 

Támogató családi kapcsolatok hiánya, bürokratikus rendszer ismeretének hiánya, EU-i ellátások, 
problémák 

Vallásosság, hit hiánya 

5. táblázat. Milyen más jellemző problémákkal küzdenek a hátrányos helyzetű fiatalok / fiatal 
felnőttek? 

 

További jellemzők megjelenése a hátrányos helyzetű fiatalok életében 

 

Nagyon 
jellemző 

Jellem-
ző Is-is 

Inkább nem 
jellemző 

Egyáltalán 
nem 
jellemző 

Nem 
tudja 

Tartós egészségügyi probléma 8,1 25,3 26,3 27,3 11,1 2,0 

Elvándorlás munka miatt 17,0 42,0 26,0 11,0 3,0 1,0 

Külföldre költözés 15,0 38,0 21,0 15,0 9,0 2,0 

Az elköltözők később visszaköltöznek 5,1 43,4 19,2 17,2 9,1 6,1 

Ingázás 4,0 22,0 22,0 21,0 27,0 4,0 

Gyámügyi beavatkozások 9,1 16,2 18,2 33,3 18,2 5,1 

Vallásosság 11,0 23,0 19,0 22,0 19,0 6,0 

6. táblázat. Mennyire jellemző a hátrányos helyzetű fiatalok / fiatal felnőttek életében (%) 
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Amint az a 6. táblázatból látható a szakértők 81 százaléka szerint a vallásosság valamilyen mértékben 
jellemző a hátrányos helyzetű fiatalokra. A 8. táblázatban e 81 százalék véleményét láthatjuk azzal 
kapcsolatoban, hogy ez a vallásosság milyen jellegű is. 

 

 

Templom-
ba járás 

Saját szervezésű vallási 
rendezvényeken való 
részvétel 

Vallásosságukat 
hétköznapokban élik 
meg 

Vallásgyakorlás 
más formája 

Egyáltalán nem 15,0 25,0 21,3 15,1 

Kismértékben 36,3 20,0 23,8 5,7 

Is-is 12,5 11,3 13,8 7,5 

Nagymértékben 26,3 20,0 20,0 9,4 

Nagyon nagy 
mértékben 2,5 5,0 3,8 0,0 

Nem tudja 7,5 18,8 17,5 62,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

7. táblázat. Mennyire jellemzők az alábbi vallásgyakorlási formák? (N=81) 

 

Vallásos megnyilvánulások Százalék 

Nagyon jellemző 12 

Jellemző 28 

Is-is 11 

Inkább nem jellemző 15 

Egyáltalán nem jellemző 13 

Nincs válasz 21 

Összesen 100 

8. táblázat. Munkája során gyakran találkozik vallásosságra utaló megnyilvánulásokkal? 
(Istenre hivatkozás, imádkozás, vallásosságra utaló tárgyak jelenléte) 

 

  



PARDOGYI – „TELJES LÉLEKKEL” PROJEKT / EFOP-5.2.2-17-2017-00081 

31 
 

A mobilitás kapcsán szignifikáns jellemző az EU-n belüli országba való tovább költözés vágya, amely területi 
megoszlását tekintve is arányos megoszlásban kimutatható a szakemberek részéről 

 

Tovább költözés Százalék 

Közeli, nagyobb településre 14 
Távoli, nagyobb településre 3 

Fővárosba 1 
EU-n belüli országba 66 

EU-n kívüli országba 1 
Máshova 3 

Nem tudja 11 

Összesen 100,0 

9. táblázat. A hátrányos helyzetű fiatalok leginkább hova költöznek? 

 

 

 

3.3. A szakértői csoport véleménye a közvetlenül ismert, munkahelyét 
képező terepen élő hátrányos helyzetű fiatalokról, fiatal felnőttekről 

 

A szakértői csoport munkakörülményei, amellett, hogy foglalkozási csoportként saját jellemzőjüknek is 
tekinthető, egyúttal tényleges célcsoportunkat képező hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeinek is 
része. Mint az alábbi, 10. és 11. táblázatokból látható, e hátrányos helyzetű társadalmi csoport olyan 
telepeken, településrészeken él, amelyeken legyakrabban az önkormányzatok foglalkoztatnak segítő 
szakembereket (43%), de az esetek majdnem egyharmadában ezek civil szervezetek keretében 
tevékenykednek.  

 

Foglalkoztató Százalék 

Önkormányzat 43 
Civil szervezet 28 

Orvosi rendelő 5 
Iskola 4 

Nevelőintézet 4 
Család/családsegítő 2 

Fogyatékkal élőket segítő intézet 2 
Hajléktalanszálló, utcai gondozó szolgálat 1 

Egyéb 11 

Összesen 100 

10. táblázat. Milyen intézményben végzi segítő munkáját? 
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Az esetek 11 százalékában a kérdezettek nem tudták pontosan kategorizálni munkájuk intézményi hátterét, 
ezen esetek jelentős része kettős helyzetben van, egyszerre kapcsolódik több intézményben is, így nem 
tudta eldönteni, melyiket nevezze meg (kórház-alapítvány, önkormányzat-iskola, stb.) Az ilyen kettős 
kötődés több esetben is előfordult, az esetek egy részében azonban a kérdezett ki tudta emelni a szerint 
erősebb kötődést (de másodikat is jelezte). Több esetben a tevékenységének keretet adó intézmény tényleg 
nem volt az általunk felsoroltak között (egyház, gyermekotthon, gyermekvédelem, megyei tanácsok és 
prefektúrák által fenntartott megyei szintű szociális szervezetek. 

A kutatás által átfogott terepeken a segítő szakemberek többsége alkalmazottként tevékenykedik (88%), 
7%-uk önkényes. A kis számú “egyéb” választ adók többsége vezető pozícióban dolgozó személy, aki nem 
tartotta találónak magára nézve az alkalmazotti besorolást (mivel alkalmazó is). 

A legtöbb helyszínen több mint egy évtizede működik szociális szolgáltatás (71%), és csak az esetek 10 
százalékában kevesebb mint 5 éve. A 10.-12. táblázatok adatai arra utalnak, hogy a kutatás által átfogott 
terepek és az azokon található közösségek annyiban minden bizonnyal nem Erdély leghátrányosabb emberi 
közösségei, hogy ezek többségében legalább egy évtizede fizetett alkalmazott tevékenykedik a 
leghátrányosabb helyzetűek sorsának javításán. Számos olyan közösség is létezik azonban, amelyben nem 
található ilyen szakember – ezek elérése azonban az alkalmazott módszerünkkel, értelemszerűen, nem volt 
lehetséges.  

 

Formai keretek Százalék 

Alkalmazott 88 

Önkéntes 7 

Egyéb 5 

Összesen 100 

11. táblázat. Szociális segítő munkáját milyen formai keretek között végzi? 

 

Régiség Százalék 

Kevesebb mint 1 éve 1 

1-5 éve 9 

6-10 éve 17 

Több mint 10 éve 71 

Nem tudja 2 

Összesen 100 

12. táblázat. Mióta működik szociális segítő szolgáltatás a helyszínen? 

 

A megkérdezettek szabadon fogalmazhatták meg, milyen jellegű tevékenységet, munkát végeznek az adott 
helyszíneken, melyek révén meglehetősen széles szakmai skálát mutattak be. 
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A munkavégzés módozatai 

 

Gyerekekkel házi feladatok megoldása, logoterápia. 

Ami gyermekvédelemhez kapcsolódik 

Anamnézis készítés, munkába való elhelyezés. 

Anyukákkal való foglalkozás, iskola utáni programban való részvétel, szegény családok látogatása, 
segítése. 

Árva, elhagyott gyerekek nevelése, oktatása. Szegénygondozás, ruha, étel eljuttatás. 

Az eredeti szülőkkel való kapcsolattartás, és a gyerekekkel, szülőkkel, pszichológussal való 
együttműködés. A gyerekek helyzetének rendszeres értékelése. 

Gyerekotthon vezetése, regionális koordinátor. Együttlét a gyerekekkel, az otthonban lakik. Nevelői 
munka, papír munka, bántalmazott nőkkel is foglalkozik. 

Betegek segítése. Mivel nincs biztosításuk, segíti őket a rendszerben, hogy egészségügyi ellátásban 
részesüljenek. Papírok, ügyintézésben való segítség. 

Cigánypasztoráció. Iskolai mediátor. Integrációs Központban is dolgozik. 300 fős közösséggel 
foglalkozik, kb. 200 felnőtt és 100 gyerek. Munkába állásig követi a gyerekeket. Fiatal anyákkal is 
foglalkozik. 

Családból kiemelt gyerekekkel való munka, szülőkkel való kapcsolattartás elősegítése. 

Családgondozás, kapcsolattartás gyerekekkel. Családi pótlék, óvodai utalványok, beteggondozók 
nyilvántartása, idősgondozás. 

Családi pótlék, szociális juttatások. Gyermekvédelem, fogyatékosok. Gyereknevelési dossziék 
összeállítása. Idősek feltérképezése, nyilvántartása. Caritas-sal való együttműködés. 

Családlátogatás, orvoshoz való kíséret. Családok nyilvántartása, segélyek, tanácsadás. 

Családokkal való szociális munka. Családon belüli elhelyezésekkel kapcsolatos feladatok. 

Csomagok kiosztása, információ szolgáltatás. 

Délutános nevelő tanár (játékterápia, foglalkozás-terápia, személyi autonómia fejlesztése, szocializáció, 
kognitív fejlesztés). 

Egészségi állapotfelmérő, oktató, segítő. 

Egészségügyi referens, oltások, fogamzásgátlás. 

Érdekképviselet, kapcsolattartás intézményekkel, családdal. Erőszakmegelőzés. 

Fejlesztés, gyógypedagógiai feladatok. 

Felmérés végzése, családi pótlékról való tájékoztatás, ellenőrzés. Információszolgáltatás. 
Felvilágosítás, környezettanulmány. 

Fiatalok hétköznapi tevékenységeiben segítés. Fiatalok integrálása az új közösségbe, önálló életre való 
felkészítés. 

Fiatalok motiválása, érzelmi intelligencia fejlesztése. 
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Fogyatékosok, hátrányos helyzetűek, romák. Gyerekvédelem, különböző támogatások. Terepmunka. 

Folyamat menedzser: az intervenciós folyamatok előkészítése (közösségben, lakhatás stb.) 

Gyámügyes problémák. Családi konfliktusokban segítés. A gyerekek iskolába járásának támogatása. 

Gyerekek, fiatalok támogatása  az iskolában. Felkészítésük tudatosabb családtervezésre, 
gyerekvállalásra. Egészségvédelmi tanácsadás, tájékoztatás. 

Gyerekjogvédelem, monitorizálás, kiskorú anyák, segélyek. 

Gyerekotthonban, délutáni foglalkozás keretén belüli házi feladatokban való segítés, egy 
fogyatékos gyerek rehabilitációjában való segítés. 

Gyerekpénz, anyasági segély, fogyatékosok, rokkantsági dossziék intézése. Terepmunka. 

Gyerekvédelem. Szociális segélyek. Tanácsadás. Bántalmazottak. Terepmunka. Monitorizálás. 

Gyermekvédelem, iskolával való kapcsolattartás. Gyereknevelési papírok intézése. Terepmunka. 
Felmérések: családi helyzet feltérképezése. Betegekkel, fogyatékosokkal való foglalkozás. 

Gyermekvédelmi esetek, fogyatékos dossziék, családon belüli agresszióesetek. 

Gyógyszerek adminisztrálása, házi munka megszervezése, papírok rendezésében és orvoslátogatásban 
segítés. 

Hivatalos szervekkel való kapcsolattartás, érdekképviselet. 

Interkulturális roma öntudaterősítő program koordinálása. 

Iskola utáni program, közös játszás, házi feladat (vagy egyéb feladat) megoldása, tudás átadása 
(írás, olvasás számolás), bibliai témák. 

Jelenléti pont. Családlátogatás, halálesetkor segítség, anyagi segítség pl. gyerekkocsi, utazás. 
Élelmiszerosztás, programok szervezése pl. gyerekek állatkertbe vivése, karácsony stb. 

Juttatás, gyámhatóság. Juttatások, környezettanulmányok, verekedés, agresszió. 

Juttatások: családi pótlék, minimálbér, gyereknevelési díj, szülők iskolája, gyerekétkeztetés, 
beteggondozás, együttműködés a Caritas-al, fogyatékosok, gyerekvédelem 

Kapcsolattartás az iskola és a roma közösség között. Adatok begyűjtése. Konfliktusok kezelése. 

Közösségfejlesztés, projektszervezés, intézményvezetés. 

Környezetfelmérés, projektek számára felmérés, monitorizálás. Krízisintervenció. 

Megelőző, sürgősségi ellátás. 

Árva, elhagyott gyerekek nevelése, oktatása. Szegénygondozás, ruha, étel eljuttatás. 

Női körök tartása, lelkigondozás, családlátogatás. 

Nevelő. Felnőtteknek, gyerekeknek foglalkozások. 

Önkormányzatokkal kapcsolattartás, adminisztráció, kliensekkel munka. 

Pedagógiai munka, családsegítő munka, közösségi fejlesztés, roma integráció, tanácsadás, 
training, lelkigondozás, drogprevenció, függőségben levők segítése, rehabilitáció, munkahely 
találása, egyházi szolgáltatások, betegek gondozása, hospice 
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Pedagógusi és pszichológusi munka a szociális gyerekprogramban. 

Problémamegoldás, segítő beszélgetés, adminisztráció. 

Programok koordinálása, a támogatók és alkalmazottak közötti adminisztrálás. 

Projektmenedzser. Roma közösség felzárkóztatása: tanulás, egészségügyi kérdések, lakhatási 
problémák, munkavállalás segítése. 

Pszichés és szociális problémákkal küzdő gyerekek segítése, mediál orvos és család között. 

Segélyezés, környezettanulmányok. Monitorizálás. 

Fogyatékosok, szociális juttatások, bírósági elhelyezések, otthoni gondozás, családi program. 

Személyzeti osztály a polgármesteri hivatalban. Betegek. Gyermekvédelem. Terepmunka. 

Szociális inklúziót elősegítő beavatkozások. Szociális juttatások adminisztrálása. 

Szociális juttatások, mozgássérültek nyilvántartása, hátrányos családok segítése stb. 

Szociális munka, adminisztráció. Terep, ellenőrzések, segélyek.  

Szociális problémák felmérése, szociális juttatások, óvodák. 

Szociális rászorulók segítése. Jóléti kérdések. Elhagyott gyerekek. Hajléktalanok. 

Szociális segélyek, gyerekpénz, pótlék, ankétozás, gyámhatósággal való kapcsolattartás, 
anyakönyvezés, idősek helyzetének nyilvántartása 

Szociális segélyekkel foglalkozik, gyerekpénz, terepmunka. Gyereknevelési iratok, dossziék intézése. 

Szociális szolgáltatások: kapcsolattartás más intézményekkel, gyerekvédelem, fogyatékosok 

Tanácsadás. Tanítás, pszicho-edukáció, jövő perspektíva. Terep, családok nyilvántartása, képzések 
koordinálása, segélyek. 

Terepmunka, dokumentációk rendezése, önkormányzatokkal kapcsolattartás. Szupervízió. 

Tinédzserekkel dolgozik. Iskolai problémák megoldásában segítés, házifeladatok elkészítésében, 
konfliktusok megoldásában. Önkéntesek felkészítése erre a munkára. 

Ügyintézés, csomagok kiosztása, felvilágosító beszélgetések, iskola utáni tevékenységek 
szervezése. 

Vezetés, mediálás, közösségépítés. 

13. táblázat. Személyesen milyen jellegű munkát végez, vagy végzett a helyszínen? 
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Pályázati finanszírozású projektek 
 
Százalék 

Igen, jelenleg is vannak 31 
Jelenleg nincsenek, de az utóbbi években voltak 15 

Nincsenek, és az utóbbi években sem voltak 41 
Nem tudja 13 

Összesen 100 

14. táblázat. Vannak-e a helyszínen roma fiataloknak pályázati finanszírozású programok? 

 

Romaprogram Százalék 

Igen 30 

Nem 70 

Összesen 100 

15. táblázat. Vett már részt korábban roma fiatalokat megcélzó programban? 

 

Roma fiatalok Százalék 

Igen, jelenleg is vannak 26 
Jelenleg nincsenek, de az utóbbi években voltak 14 

Nincsenek, és az utóbbi években sem voltak 37 
Nem tudja 23 

Összesen 100 

16. táblázat. Vannak-e a helyszínen roma fiatalokat megcélzó, nem pályázati programok? 

 

Fiatalok Százalék 

Nagyon jellemző 54,5 
Jellemző 29,3 

Is-is 12,1 
Inkább nem jellemző 3,0 

Egyáltalán nem jellemző 1,0 

Összesen 100 

17. táblázat. Mennyire jellemző, hogy munkája során sok fiatalkorúval, fiatal felnőttel 
találkozik? 
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Gyámügyi beavatkozások Százalék 

Nagyon jellemző 12,2 

Jellemző 19,4 

Is-is 18,4 

Inkább nem jellemző 23,5 

Egyáltalán nem jellemző 26,5 

Összesen 100 

18. táblázat. Mennyire jellemzőek a gyámügyi beavatkozások az adott helyszínen? 

 

A gyámügyi problémák kapcsán valamilyen szintű, „jellemző” besorolást kapott megjegyzések 
vonatkozásában: 

 

Jelenleg érintettek Százalék 

Igen 39,8 

Nem 51,1 

Nem tudok róla 9,1 

Összesen 100 

19. táblázat. Foglalkozik a helyszínen olyanokkal, akik gyámügyi eljárásban jelenleg 
érintettek? (N=88) 

 

A fenti sokaságból az érintettek körén belül: 

Gyámügy Százalék 

1-5 fiatal 56,8 

6-10 fiatal 10,8 

Több mint 10 fiatal 32,4 

Összesen 100 

20. táblázat. Hány ilyen fiatallal foglalkozik? (N=37) 
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Érintettek voltak Százalék 

Igen 44,1 

Nem 48,5 

Nem tudom 7,4 

Összesen 100 

21. táblázat. Foglalkozik olyanokkal, akik korábban gyámügyi eljárásban érintettek voltak, de 
jelenleg nem? (N=68) 

 

Érintett fiatalok viselkedése Százalék 

Gyakrabban veszélyeztető, mint a gyámügyi eljárásban 
nem érintettek viselkedése 
 

19,1 

Kevésbé veszélyeztető, mint a gyámügyi eljárásban nem 
érintett fiatalok viselkedése 
 

10,3 

Nincs érezhető különbség a veszélyeztető 
viselkedésmód szempontjából 
 

38,2 

Nem tudom megítélni 
 

32,4 

Összesen 100 

22. táblázat. A gyámügyi eljárásban érintett fiatalok viselkedése (N=68) 

 

Veszélyeztető viselkedésforma Százalék 

Anyagi bizonytalanság 21,5 

Prostitúció 3,1 

Kábítószer használat 1,5 

Társas kapcsolatok hiánya 6,2 

Nem tapasztalok ilyen különbséget 21,5 

Nem tudom megítélni 26,2 

Más jellemző problémákat tapasztalok 20 

Összesen 100 

23. táblázat. Tud olyan veszélyeztető viselkedésformát, amely a gyámügyi eljárásban 
érintettekre inkább jellemző? (N=65) 

 

A más, jellemző problémákat látók válaszai: 
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Agresszívebbek. Haragszanak az egész világra. 

Alkoholproblémák. 

Anyagi bizonytalanság, társas kapcsolatok, szakképzettség hiánya. 

Anyagi, prostitúció, kábítószer, társas kapcsolatok, szakképzettség. 

Az iskolában is érződik a viselkedésén a gyámügyis gyereknek, hogy 
problémásabb. 

Családtól függ, de kevesebbek az esélyeik. 

Nagyon hamar akarnak komoly kapcsolatot, élettársi viszonyt a lányok. 

Nehéz a fegyelmezés 

Prostitúció és társas kapcsolatok. 

Társas kapcsolatok, szakképzettség. 

Többnyire olyanok, mint a többiek. Talán a gyámügyi eljáráson már átment fiatal 
alkalmazkodóbb, belátóbb a viselkedésében 

Utólag, intézményből kikerülés után. 

Viselkedészavarok, diszlexia, ADHD. 

Viselkedészavaros esetek. 

Zárkózottabbak, visszahúzódóbbak, néha agresszívebbek. Az új családnál sokszor 
javul a helyzet. 

24. táblázat. A felsoroltakhoz képest más jellemző problémákat látók válaszai 

 

Munkanélküliség Százalék 

Van, a gyámügyi eljárásban érintettek munkaügyi 
helyzete rosszabb 20,0 

Van, a gyámügyi eljárásban érintettek munkaügyi helyzete 
jobb 4,6 

Nem tapasztalok különbséget 23,1 

Nem tudom megítélni 50,8 

Egyéb 1,5 

Összesen 100 

25. táblázat. Van-e különbség a gyámügyi eljárásban érintettek és nem érintettek között 
munkanélküliség tekintetében? (N=65) 

Az „egyéb” válaszok kifejtése: 
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Attól függ, hogy nevelőotthonba vagy családhoz kerülnek. Azoknak jobb, akik 
családhoz kerülnek. 

Az otthonban ez nem érvényes, de máshol a gyámügyi eljárásban érintett gyerekek 
helyzete, viselkedése rosszabb 

Jobb a felügyeletük, inkább érzik kötelezőnek az iskolába járást, ezért jobbak az 
esélyeik a munkavállalásra. 

26. táblázat. Az „egyéb” válaszok kifejtése 

 

 

Munkanélküliség Elvándorlás Önállóan 
keresnek 
munkát 

Nagyon jellemző 33 11 2 

Jellemző 29 40 22 

Is-is 22 23 26 

Inkább nem jellemző 6 14 32 

Egyáltalán nem jellemző 3 8 13 

Nem tudja 7 4 5 

Összesen 100 100 100 

27. táblázat. Mennyire jellemző a fiatalok körében az adott helyszínen…? (N=100) 
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A kapcsolati stratégiák vonatkozásában „egyéb” válaszok kifejtése: 

 

A kötelező közmunkát végzik a szociális segély érdekében. 

A szociális segély érdekében rávehetők a törvény által előírt minimális közmunkára a biztosítás miatt. 

Ahol dolgoztak régebb. 

Egymásnak adják a hírt, hogy hova mehetnek, sokszor többen mennek együtt. 

Itt helyben nem keresnek. Inkább külföldre mennek. 

Lopnak, erdőn gyűjtögetnek, krumpliszedés néhány család fogadja őket. 

Napszám. 

Otthonon kívüli barátok. 

Szezonális munkák, külföldön. 

Van, hogy csoportosan mennek el a helyszínről. 

28. táblázat. Az “Egyéb” kapcsolati stratégiák választ választók részletező válaszai 

 

Nyitottság Százalék 

Teljesen nyitottak 30,3 

Feltételekkel ugyan, de alapvetően nyitottak 35,4 

Is-is 18,2 

57

41

15
22

9 8

0

10

20

30

40

50

60

közvetlen
ismerőseiken

keresztül

családtagjaikon
keresztül

önállóan
jelentkeznek

munkahelyekre

szociális munkás
segítségével

munkaközvetítő
segítségével

egyéb

2. ábra. Tapasztalatai szerint a hátrányos helyzetű fiatalok milyen 
kapcsolati stratégiákkal keresnek munkát a helyszínen?
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Inkább elzárkóznak 13,1 

Teljesen elzárkóznak 2,0 

Más a viszonyulásuk... 1,0 

Összesen 100 

29. táblázat. Mennyire nyitottak a helyszínen a hátrányos helyzető fiatalok a segítő szociális 
tevékenységek irányába? 

 

Inkább csak akkor nyitottak, ha nyernek ebből valamit 

Nőkkel könnyebb, a kapcsolatokat ki kell építeni. 

Nem szoktak lenni 

Nyitottak, csak bizalmatlanok, nem mindig fogadják el. Nem lehet az életritmusukat megzavarni. 

Nyitottak, de másképp működnek 

30. táblázat. „Más a viszonyulásuk” válasz vonatkozásában 

 

 

Közösségi tér Százalék 

Van 46 
Nincs 54 

Összesen 100 

31. táblázat. Van az adott helyszínen olyan közösségi tér, ahova tanácsért fordulhatna? 

 

Régiség 
Százalék 

Több mint 10 éve 31,1 
6-10 éve 28,9 

1-5 éve 40,0 
Kevesebb mint 1 éve 0 

Összesen 100 

32. táblázat. Mióta működik a közösségi tér? (Csak, ahol van, N=45) 

 

Közösségi programok 
Százalék 

Nagyon jellemző 8 
Jellemző 21 

Is-is 18 
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Inkább nem jellemző 23 

Egyáltalán nem jellemző 17 
Nem tudja, nincs válasz 13 

Összesen 100 

33. táblázat. Mennyire jellemzőek az adott helyszínen a közösségi programok, 
tevékenységek? 

 

Szervezeti programok 
Százalék 

Nagyon jellemző 9 
Jellemző 29 

Is-is 14 
Inkább nem jellemző 27 

Egyáltalán nem jellemző 17 
Nincs válasz 4 

Összesen 100 

34. táblázat. Mennyire jellemző, hogy a szociális segítő szervezet szervez közösségi 
programokat? 

 

A szociális dolgozók 
Százalék 

Nagyon együttműködők 12 
Együttműködők 45 

Is-is 21 
Inkább nem együttműködők 15 

Egyáltalán nem együttműködők 2 
Nincs válasz 5 

Összesen 100 

35. táblázat. Általában hogyan fogadják a segítő tevékenységeket a szociális dolgozók 
részéről? 

 

A munkatársak 
Százalék 

Nagyon együttműködők 11 
Együttműködők 36 

Is-is 21 
Inkább nem együttműködők 5 

Egyáltalán nem együttműködők 2 
Nincsenek ilyen rendezvények 22 
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Nincs válasz 3 

Összesen 100 

36. táblázat. Általában hogyan fogadják a szociális munkatársak által szervezett 
rendezvényeket? 

 

Vezető személyiség 
Százalék 

Nagyon sok ilyen program van 12 
Rendszeresen vannak ilyen programok 20 

Is-is 7 
Ritkán vannak ilyen programok 33 

Egyáltalán nincsenek ilyen programok 10 
Nem tudok ilyen programokról 17 

Nincs válasz 1 

Összesen 100 

37. táblázat. Vannak olyan programok, amelyeket a szociális munkások a közösség vezető 
személyiségeivel együtt szerveznek? 

 

 

 

Közösségi összetartás Önállóan szerveznek közösségi 
programokat 

Nagyon jellemző 26 1 
Jellemző 27 10 

Is-is 28 23 
Inkább nem jellemző 14 32 

Egyáltalán nem jellemző 5 30 
Nem tudja, nincs válasz 0 4 

Összesen 100 100 

38. táblázat. Mennyire jellemző az adott helyszínen 

 

Civil 
Százalék 

Igen 33 
Nem 52 

Nem tudja 15 

Összesen 100 

39. táblázat. Működik-e a helyszínen bármilyen önszerveződő közösség vagy civil szervezet? 
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Asociatia Comunitara a Rromilor din Coastei / Coastei-i Romák Közösségi 
Egyesülete  

Asociatia Pro Roma / Pro Roma Egyesület 

Baptista szervezet 

Caritas (11 helyszínen) 

Norvég alapos projekt 

Baptista szervezet 

Diakonia Alapítvány (3 helyszínen) 

World Vision 

Divers Egyesület, Máltai Szeretetszolgálat 

Együtt a Jövőnkért Egyesület 

Holland szervezet 

Kálnoky Ludmilla Alapítvány 

Kankalin Egyesület, Néptánccsoport 

Máltai Szeretetszolgálat (2 helyszín) 

Pro Autist Alapítvány 

Roma aktivista csoport, de nem túl jól működik 

Roma Frakció 

Simonfi, Modvay 

Sukar Center, Betánia Keresztény Központ 

Szent Ferenc Alapítvány 

Teleios Egyesület 

Teréz Anya, Kodály Zoltán Alapítvány, Szent Ferenc otthon napközije 

Vallási közösség 

40. táblázat. A civil szervezet neve 

 

Vezető szerep Százalék 

Igen, több is van 39 

Igen, egy van 22 

Nem tudok róla 39 

Összesen 100 
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41. táblázat. Vannak-e a helyi közösségnek olyan tagjai, akik irányító, vezető szerepet 
töltenek be a közösség életében? 

 

Szervezeti vezetők Százalék 

Kisebbségi önkormányzati képviselő 1,7 

Önkormányzati képviselő 20,7 

Önkormányzati alkalmazott 10,3 

Vallási vezető 17,2 

Roma párt helyi képviselője 6,9 

Helyi közösség kiemelkedő tekintélyű tagja 37,9 

Egyéb 5,2 

Összesen 100 

42. táblázat. Kik a szervezetek irányítói, vezetői? 

 

 

 

A 42. Táblázathoz: az “Egyéb” válaszok legtöbbször választási képtelenséget fednek a felsoroltak közül, 
mivel több vezető személyiség is van a közösségben. Két esetben gyerekeket említettek, azaz felnőtt vezető 
ez esetekben nincs szerintük. 

Arra a kérdésre, hogy “Mennyire jellemző helyszínen az agresszív viselkedésmód?” a válaszadó szociális 
szakemberek közel 40 százaléka azt válaszolta, hogy jellemző vagy nagyon jellemző, 31,3 szerint is-is, 
további közel 30 százalék szerint inkább vagy egyáltalán nem jellemző. A könnyebb kezelhetőség kedvéért 
az adatokat grafikon és táblázat formájában egyaránt megadjuk. 
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3. ábra. (k51) Mennyire jellemző a helyszínen az agresszív viselkedésmód 

 

  Agresszió Válaszok 
száma 

Százalék 

 

Nagyon jellemző 13 13.1 

Jellemző 26 26.3 

Is-is 31 31.3 

Inkább nem jellemző 19 19.2 

Egyáltalán nem jellemző 10 10.1 

Összesen 99 100.0 

  Nem válaszolt 1  

  Összes 100  

43. táblázat. (k51) Mennyire jellemző a helyszínen az agresszív viselkedésmód? 

 

3.4. A fiatalokat érintő, legjellemzőbb problémák 
 

A továbbiakban a fiatalokat érintő legjellemzőbb problémákra kérdeztünk rá. A következőket tartották 
legfontosabb problémáknak: anyagi bizonytalanság, 80,5%, szakképzettség hiánya 71%. A többi problémák 
sokkal kisebb arányban jelennek meg: társas kapcsolatok hiányát a szociális segítők 30,7%-a, míg más 
problémákat összesen 29.7 százalékuk említett, ezt követték a prostitúció 20%, és a kábítószer-használat 
18,9 százalékban. Más jellegű problémák leginkább: az alkohol, cigaretta, családon belüli erőszak köré 
csoportosultak, említhetőek még a neveléssel, iskolai beilleszkedéssel kapcsolatos gondok. 

nagyon jellemzõ; 
13,1

jellemzõ; 26,3

is-is; 31,3

inkább nem 
jellemzõ; 19,2

egyáltalán 
nem 

jellemzõ; 
10,1
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4. ábra. (k52) Az adott helyszínen melyek a fiatalokat érintő, legfontosabb problémák? 

 

Problémák Nem Igen 

Anyagi bizonytalanság 19.5 80.5 

Prostitúció 79.7 20.3 

Kábítószer használat 81.1 18.9 

Társas kapcsolatok hiánya 69.3 30.7 

Szakképzettség hiánya 29.0 71.0 

Más jellemző problémák 70.3 29.7 

44. táblázat. (k52) Az adott helyszínen melyek a fiatalokat érintő legfontosabb problémák? 

 

 

Jellemző, egyéb problémák a fiatal, másodlagos célcsoportot kliensek életében: 

Válaszok száma Százalék 

Nincs válasz 71 71.0 

A beilleszkedés 1 1.0 

19,5

79,7

81,1

69,3

29,0

70,3

80,5

20,3

18,9

30,7

71,0

29,7

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

1 - anyagi bizonytalanság

2 – prostitúció

3 – kábítószer használat

4 – társas kapcsolatok hiánya

5 – Szakképzettség hiánya

6 – Más jellemző problémák:

Nem igen
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A gondolkodásmódjuk, a felfogásuk: nem kell csináljanak semmit, 
mert az állam úgyis kell segítse őket, mert ők léteznek. 1 1.0 

Alacsony az elvégzett osztályok száma 1 1.0 

Alkohol 2 2.0 

Alkohol, cigaretta 1 1.0 

Alkohol, cigaretta, családon belüli erőszak 1 1.0 

Alkohol, korai gyermekvállalás 1 1.0 

Biztos jövőkép hiánya 1 1.0 

Családon belüli erőszak, iskolaelhagyás 1 1.0 

Egymás közti marakodás, harc a vezérségért, versengés 1 1.0 

Függőségek, alkohol, cigaretta 1 1.0 

Gyerekelhagyás, fiatal anyák 1 1.0 

Iskolaelhagyás 1 1.0 

Iskolai problémák, szülők hiánya 1 1.0 

Kitartás hiánya mindenben. 1 1.0 

Korai gyermekvállalás 1 1.0 

Lakhatás 1 1.0 

Lakhely és erőszak 1 1.0 

Mindegyik valamilyen szinten 1 1.0 

Motiváció hiánya, példaképek hiánya 1 1.0 

Motiválatlanság 1 1.0 

Munkanélküliség, iskolaelhagyás 1 1.0 

Nevelés 1 1.0 

Nevelés hiánya 1 1.0 

Szegénység, diszkrimináció 1 1.0 

Szülők alkoholizmusa. Iskolázatlanság. 1 1.0 

Traumák feldolgozása 1 1.0 

Várostól való távolság, toxikus lakókörnyezet 1 1.0 

Összes 100 100.0 

45. táblázat. (k52 – más) Milyen más jellemző problémákat lát? 
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5. ábra. (k53) Mennyire jellemző a helyszínen a kábítószerhasználat? 

 

 

             Kábítószerhasználat 

Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nagyon jellemző 5 5.1 

Jellemző 7 7.1 

Is-is 15 15.2 

Inkább nem jellemző 16 16.2 

Egyáltalán nem jellemző 47 47.5 

Nem tudja 9 9.1 

Összes 99 100.0 

  Nem válaszolt 1  

Összes 100  

46. táblázat. (k53) Mennyire jellemző a helyszínen a kábítószerhasználat? 

A szakemberek a vizsgált terepeken az esetek mintegy 12 százalékában találták a kábítószer-használatot 
jellemzőnek vagy nagyon jellemzőnek, az esetek közel felében egyáltalán nem jellemző. A szakemberek 
82,9%-a szerint a kábítószer-használatban érintettek az egyedülálló fiatalok, és még 13 százalékuk 
említette a sokgyermekes családokat, más kategóriák említése ennél ritkább volt. 

jellemzõ; 
7,1

is-is; 15,2

inkább nem jellemzõ; 
16,2

egyáltalán nem 
jellemzõ; 47,5

nem tudja; 9,1
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6. ábra. (k54) Leginkább kik érintettek a kábítószer használat kapcsán a helyszínen? 

Kábítószerhasználatban érintett 
csoportok -  Nem Igen 

Egyedülálló fiatalok 17.1 82.9 
Egyedülálló idősek 89.2 10.8 

Egyedülálló középkorúak 94.6 5.4 
Családok 1-2 gyerekkel 91.9 8.1 

Családok 3-nál több gyerekkel 86.5 13.5 
Idős házaspárok 100.0 0.0 

Egyéb 83.8 16.2 

47. táblázat. (k54) Leginkább kik érintettek a kábítószer használat kapcsán a helyszínen? 

 

Érintett csoportok Válaszok  Százalék 

  

Nincs válasz 93 93.0 
Fiatalok akár van már gyerekük, akár nincs 1 1.0 

Gyerekek 1 1.0 
Kitartásbeli hiány 1 1.0 

Nincs tudomása ilyen személyről 1 1.0 
Nem tudja 2 2.0 

Serdülők 1 1.0 

Összes 100 100.0 
48. táblázat. Egyéb érintett csoportok 

 

 Szerhasználat Nem Igen 

82,9

10,8

5,4

8,1

13,5

0,0

16,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 – Egyedülálló fiatalok

2 – Egyedülálló idősek

3 – Egyedülálló középkorúak

4 – Családok 1-2 gyerekkel

5 – Családok 3-nál több gyerekkel

6 - Idős házaspárok

7 – egyéb:

Nem igen
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Fiatal korúak 31.8 68.2 
Fiatal felnőttek 61.9 38.1 

Középkorúak 92.5 7.5 
Idősek 97.5 2.5 
Minden korosztály 97.5 2.5 

Nem tudja 90.0 10.0 

49. táblázat. (K55) Leginkább melyik korosztály érintett a kábítószer használat kapcsán? 

 

A prostitúciót 15 százalékban említették, mint előforduló jellemző problémát, az esetek több, mint 62 
százalékában inkább vagy egyáltalán nem jellemző. A szakemberek többsége szerint Itt is a fiatal korúak 
és a fiatal felnőttek körében figyelhető meg. Az uzsorakölcsönt 33 százalékuk említette, mint jellemző vagy 
nagyon jellemző problémát és itt a legérintettebb csoportokként inkább a három vagy annál többgyermekes 
családokat (38%) és az egyedülálló fiatalokat (20%) jelölték meg. 

 

     Prostítúció jellemzően Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nagyon jellemző 3 3.0 
Jellemző 15 15.0 

Is-is 12 12.0 
Inkább nem jellemző 20 20.0 

Egyáltalán nem jellemző 42 42.0 
Nem tudja 8 8.0 

Összes 100 100.0 
50. táblázat. (k56) Mennyire jellemző a prostitúció a helyszínen? 

 

    Prostítúció korosztály Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Fiatal korúak 21 41.2 
Fiatal felnőttek 15 29.4 

Minden korosztály 4 7.8 
Nem tudja 11 21.6 

Összes 51 100.0 
  Nem válaszolt 49  

                 Összes 100  
51. táblázat. (k57) Leginkább melyik korosztály érintett a prostitúcióban? 
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    Uzsorakölcsön Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nagyon jellemző 11 11.5 
Jellemző 22 22.9 

Is-is 8 8.3 
Inkább nem jellemző 6 6.3 

Egyáltalán nem jellemző 31 32.3 
Nem tudja 18 18.8 

Összes 96 100.0 
  Nem válaszolt 4  

          Összes 100  

52. táblázat. (k58) Mennyire jellemzők a helyszínen az uzsorakölcsönök? 

 

    Érintettek Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Egyedülálló fiatalok 8 20.5 
Egyedülálló középkorúak 3 7.7 

Családok 1-2 gyerekkel 4 10.3 
Családok 3-nál több gyerekkel 15 38.5 

Idős házaspárok 1 2.6 
Egyéb 8 20.5 

Összes 39 100.0 
  Nem válaszolt 61  

          Összes 100  

53. táblázat. (k59) Leginkább kik érintettek az uzsorakölcsönök kapcsán? 

 

    Egyéb válaszok Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nincs válasz 81 81.0 
Az idősek kivételével minden felsorolt kategória 1 1.0 

1-2 gyerekes családok is 1 1.0 
Több gyerekes családok is 1 1.0 

5-ös is 1 1.0 
Gyerekes családok 1 1.0 

Hallomásból tudja, hogy a szegényebbek kérnek a gazdagabb 
romáktól kölcsön, amit aztán nehezen tudnak megadni. 1 1.0 

Hallomásból: a szegényebbek kérnek kölcsön a gazdagabbaktól 
a közösségen belül pl. mikor kórházba kellett vinni valakit. Szinte 
minden életkorban van, aki kér kölcsön. 

1 1.0 
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Kicsit mindenkire 1 1.0 
Mind 1 1.0 

Minden korosztály 1 1.0 
Minden korosztály érintett 1 1.0 

Minden korosztályt érint 1 1.0 
Mindenki 2 2.0 

Mindenki, akinek nincs munkája 1 1.0 
Nem releváns 1 1.0 

Nem tudja, csak hallott róla 1 1.0 
Nem tudja 1 1.0 

Városon inkább jellemző, mint falun 1 1.0 

Összes 100 100.0 
54. táblázat. (k59) Uzsorakölcsönökben érintettek – egyéb válaszok 

 

Az egészségügyi szolgáltatások kapcsán elmondható, hogy a szociális szakemberek szerint háziorvos 73% 
szerint naponta hozzáférhető és 14%-ának hetente hozzáférhető, a további 13 százalék terep esetében 
viszont ennél ritkában érhető el. Kórházi szolgáltatás is akár naponta igénybe vehető kétharmaduk részére, 
de több mint egynegyedük számára ez ritkábban, vagy nem áll rendelkezésre. A szociális szakemberek 
szerint a terepek 29 százalékán a koraszülés jellemző vagy nagyon jellemző, ami magasnak számít. 
Továbbá valamilyen fogyatékosság nagyobb előfordulását a terepek 38%-a esetében említették a 
szakemberek, de a konkrét esetek nagyon szóródnak, csupán a szellemi-értelmi fogyatékosságot, ha 
összevonjuk, akkor van 8 említés (de ezekről egy korábbi, átfogó kutatási jelentésben kimutattuk, hogy 
legtöbb esetben csak szellemi elhanyagolásra visszavezethető helyzetről van szó). 

 

 

7. ábra. (k60) Milyen típusú egészségügyi szolgáltatás áll rendelkezésre a helyszínen, vagy 
a közelben? A rendelkezésre álló szolgáltatások milyen gyakorisággal érhetők el? 

 

2,0

19,5

97

19,6

8,0

8,0

0

7,1

3,0

1,1

0

10,7

14,0

4,6

0

57,1

73,0

66,7

3

5,4

100,0

100,0

0

100,0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Háziorvos

kórház

védőnő

Egyéb

nem áll rendelkezésre ritkábban hozzáférhetõ havonta hozzáférhetõ

hetente hozzáférhetõ naponta hozzáférhetõ Total
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Egészségügyi szolgáltatás Háziorvos Kórház Védőnő Egyéb 

Nem áll rendelkezésre 2.0 19.5 97 19.6 

Ritkábban hozzáférhető 8.0 8.0 0 7.1 

Havonta hozzáférhető 3.0 1.1 0 10.7 

Hetente hozzáférhető 14.0 4.6 0 57.1 

Naponta hozzáférhető 73.0 66.7 3 5.4 

Összes 100.0 100.0 100 100.0 

55. táblázat. (k60) Milyen típusú egészségügyi szolgáltatás áll rendelkezésre a helyszínen, 
vagy a közelben? A rendelkezésre álló szolgáltatások milyen gyakorisággal érhetők el? 

 

    Koraszülés Válaszok 

száma 

Százalék Kumulált 
százalék 

  

Nagyon jellemző 8 8.0 8.0 

Jellemző 21 21.0 29.0 

Is-is 16 16.0 45.0 

Inkább nem jellemző 26 26.0 71.0 

Egyáltalán nem jellemző 8 8.0 79.0 

Nem tudja 21 21.0 100.0 

Összes 100 100.0  

56. táblázat. (k61) Tapasztalatai szerint mennyire jellemző a helyszínen a koraszülés? 

 

Fogyatékkal élők Válaszok száma Százalék 

  

Igen 38 38.4 

Nem 56 56.6 

Nem tudja 5 5.1 

Összes 99 100.0 

  Nem válaszolt 1  

Összes 100  

57. táblázat. (k62) Jellemző-e a helyszínre valamilyen fogyatékosság gyakoribb 
elõfordulása? 
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    Fogyatékosság típusa Válaszok száma Százalék 

  

Nincs válasz 64 64.0 

Autizmus 1 1.0 

Beszédzavarok, fizikai fogyaték 1 1.0 

Down kór, nyúlszáj, farkastorok 1 1.0 

Elhízás. vérnyomás, függőproblémák 1 1.0 

Elme problémák 1 1.0 

Értelmi 3 3.0 

Értelmi fogyatékosok 1 1.0 

Értelmi fogyatékosság (enyhe, középsúlyos, 
súlyos) 1 1.0 

Érzelmi fogyatékosság 1 1.0 

Figyelemhiányos hiperaktivitás 1 1.0 

Fizikai 2 2.0 

Fizikai, mentális 3 3.0 

Keresztelkedés 1 1.0 

Mentális 3 3.0 

Mentális fogyaték 1 1.0 

Mentális zavarok 1 1.0 

Mentálisan sérültek 1 1.0 

Mozgássérült, ADHD 1 1.0 

NV 1 1.0 

Oligofrénia 1 1.0 

Rokonok házasodnak össze: fejlődési 
rendellenesség 1 1.0 

Süketnéma, Down szindróma 1 1.0 

Szellemi 5 5.0 

Szellemi és fizikai egyaránt 1 1.0 

Összes 100 100.0 

58. táblázat. (k62) Milyen fogyatékról van szó? 
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A másodlagos célcsoport kapcsán felvetődött problémák összefüggésben megkérdeztük, ennyire jellemzők 
a különböző problémák előfordulása a közösség életében, tehát egyféle gyakorisági átlagnak is 
értelmezhetők a válaszok. Eszerint, a legjellemzőbb probléma a szakképzettség, iskolai végzettség hiánya. 
Közel 90 százalékban jellemző vagy nagyon jellemző a szociális segítők szerint, ezt követi az iskolai 
kimaradás közel 75%-ban, a munkanélküliség, amit 67 százalékban tartanak jellemzőnek, lakhatási 
nehézségek 50, és az eladósodás, amely 42 százalékban jellemző átlagosan: 

 

 
Egyáltalán 
nem 
jellemző 

Inkább 
nem 
jellem-
ző 

Is-
is 

Jellem-
ző 

Nagyon 
jellem-
ző 

Nem 
tudja Összes 

Eladósodás 8.1 16.2 23.
2 31.3 11.1 10.1 100.0 

Szakképzettség, 
végzettség hiánya 1,0 1.0 6.1 27.3 61.6 4.0 100.0 

Lakhatási nehézségek 7,1 21.4 18.
4 21.4 28.6 3.1 100.0 

Munkanélküliség 2.0 4.0 23.
2 31.3 36.4 3.0 100.0 

Fizikai 
veszélyeztetettség 15.2 29.3 30.

3 12.1 9.1 4.0 100.0 

Iskolai kimaradás 1.0 13.1 10.
1 30.3 44.4 1.0 100.0 

59. táblázat. (k63) Mennyire jellemző a következő problémák előfordulása a közösség 
életében? 

 

    Megkülönböztetés Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nagyon jellemző 17 17.0 

Jellemző 28 28.0 

Is-is 24 24.0 

Inkább nem jellemző 22 22.0 

Egyáltalán nem jellemző 9 9.0 

Összes 100 100.0 

60. táblázat. (k64) Mennyire jellemző a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetése a 
származásuk miatt? 

 

A roma telepek lakóinak hátrányos származásuk miatti megkülönböztetése a szociális segítők 17%-a 
szerint nagyon jellemző, 28%-a szerint pedig általában jellemző, életmódjuk szerint is nagyvonalakban 
ugyan ennyien látják őket hátrányosan megkülönböztetve, öltözködésük miatt kevesebben látják 
hátrányosan megkülönböztetettnek őket. 
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   Életmód miatti megkülönböztetés Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nagyon jellemző 14 14.1 
Jellemző 28 28.3 

Is-is 27 27.3 
Inkább nem jellemző 17 17.2 

Egyáltalán nem jellemző 11 11.1 
Nem tudja 2 2.0 

Összes 99 100.0 
  Nem válaszolt 1  

                Összes 100  

61. táblázat. (k65) Mennyire jellemző a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetése az 
életmódjuk miatt? 

 

   Öltözködésük miatt 
 

Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nagyon jellemző 13 13.1 
Jellemző 15 15.2 

Is-is 11 11.1 
Inkább nem jellemző 35 35.4 

Egyáltalán nem jellemző 23 23.2 
Nem tudja 2 2.0 

Összes 99 100.0 
  Nem válaszolt 1  

                 Összes 100  

62. táblázat. (k66) Mennyire jellemző a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetése az 
öltözködésük miatt? 

 

A szociális szakemberek véleménye szerint a telepeken lakók mintegy 35,4 százalékban egymástól kérnek 
anyagi segítséget, közel 15százalék a közösség egyes, tehetősebb tagjaitól (ezek lehetnek uzsorások is), 
egyötödük (20,8%) a hivatalos szervektől (önkormányzatok), kevesebb mint 10 százalékuk a szociális 
munkástól kér anyagi segítséget. A maradék 20 százaléknyi más esetek, ezek nagy része a közösségen 
kívüli személyt, munkaadót, vagy más kapcsolatszemélyeket jelent. 
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Anyagi segítség Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Egymástól 34 35.4 

A közösség egyes tagjaitól 14 14.6 

Hivatalos szervektől 20 20.8 

Szociális munkástól 9 9.4 

Mástól 19 19.8 

Összes 96 100.0 

  Nem válaszolt 4  

                 Összes 100  

63. táblázat. (k67) Jellemzően kitől kérnek anyagi segítséget? 

 

    Kitől kérnek segítséget Válaszok 
száma 

Százalék 

  

Nincs válasz 75 75.0 

Akinek dolgoznak 1 1.0 

Alapítványtól 1 1.0 

Árvaház vezető, akit le tudnak húzni 1 1.0 

Az otthon vezetőjétől, az Alapítványtól, a támogatóktól 1 1.0 

Bárkitől 1 1.0 

Háromhavonta kapnak zsebpénzt, ezenkívül líceumpénzt. A 
gyerekpénzt csak 18 éves korukban vehetik fel. 1 1.0 

Kéregetés 1 1.0 

Kisebb anyagi segítséget egymástól is kérnek, a 
nagyobbakkal a hivatalos szerveknél próbálkoznak 1 1.0 

Kisebb anyagi segítséget egymástól, nagyobbat a hivatalos 
szervektől vagy a szociális munkás által 1 1.0 

Mindenkitől 2 2.0 

Mindenkitől 1 1.0 

Mindenkitől, de ritkán kapnak. Üzletekben vásárolnak hitelre 
(pl. otthagyják a személyit) 1 1.0 

Mindenkitől 2 2.0 

Nevelőktől 1 1.0 

Nem tudja 1 1.0 
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Önkormányzat, szociális segély 1 1.0 

Szociális munkástól 1 1.0 

Szociális munkás, egymás, közösség 1 1.0 

Szomszédoktól 1 1.0 

Uzsora 1 1.0 

Uzsorakölcsön 1 1.0 

Vallási vezető 1 1.0 

Vannak stratégiáik arra, hogy honnan mit lehet kérni - tárgyi vagy 
anyagi segítséget. 1 1.0 

Összes 100 100.0 

64. táblázat. (k67) Kitől kérnek segítséget – a felsoroltakon kívül?  

 

 

3.5. A szakértői csoport adatai a szükséges szolgáltatásokról 
 

A rész-kutatás utolsó részében egy összetett kérdéssorral vizsgáltuk, hogy a vizsgált hátrányos helyzetű 
közösségben milyen szolgáltatásokra van szükség, kapnak-e segítséget. A válaszokból megtudhatjuk, 
szükségük van, és kapnak is segítséget 80%-ban a szociális ellátásokkal kapcsolatban, hivatalos 
dokumentumokkal kapcsolatos tanácsadásra, 79,2%, tanulásban segítésre 75%-ban, egészségügyi 
tanácsadásra 72%-ban, nevelési tanácsadást 70,4%, munkaközvetítésben 61,9%, jogi tanácsadásra 55% 
szerint van segítségük és meg is kapják azt. A legtöbb megkérdezett szolgáltatásra a szakemberek szerint 
az erdélyi, magyarul beszélő hátrányos helyzetű telepek 20-30 százaléka esetében van szükség, és nem 
kapják meg ezt a segítséget, így a jogi, nevelési, egészségügyi tanácsadást, pénzügyi, munkaközvetítési 
tanácsadást. Amiben kisebb, mint 20% arányban fordul elő, hogy szükség lenne, de nem kapnak segítséget, 
azok a közvetlenül a szociális munkások által nyújtott segítség, itt a szociális ellátásokkal, hivatalos 
dokumentumokkal kapcsolatos, és a tanulásban való segítséget találhatjuk, míg önmaguk ellátásában, 
vásárlásban, közlekedésben általában nem szorulnak segítségre, inkább fiatalabb átlagéletkorú 
közösségekről lévén szó. 

Arra a kérdésre, hogy kitől kapják a segítséget, a legtöbb fontosabb szolgáltatást az állami, önkormányzati 
intézményektől kapják, ahová a szociális munkás is többnyire tartozik, néhány kivétellel, mint például a 
tanulásban való segítség esetében, amelyet 42 százalékban az egyházaktól kapják meg. Jelentős, 10% 
fölötti arányban említették az egyház segítségét étkezésben, vásárlásban is. Megfigyelhetjük továbbá, hogy 
a hatósági segítség után elsősorban civil szervezetektől vagy magánszemélyektől kapnak segítséget. 

Arra a kérdésre, hogy kik nem kapnak segítséget és miért nem, a legtöbb esetben a szociális szakértők azt 
válaszolták, hogy a településen, azaz helyben nem elérhető a szolgáltatás, a jogi szolgáltatások esetében 
mondta 18 százalékuk, hogy nem ismerik ezzel kapcsolatos szolgáltatást (ha ismerné lehet, hogy 
megkaphatná). 
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8. ábra. (k68) Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? Szükség van-e e 
szolgáltatásra? Ha igen, kapnak-e segítséget? 

 

  

Szükség 
van és 
kapnak 
is 
segítsé-
get 

Szükség 
van, de 
nem 
kapnak 
segítsé-
get 

Nincs rá 
szükség 

Összes 

Szociális ellátásokkal, 80.8 12.1 7.1 100.0 

Jogi tanácsadásra 55.7 32.0 12.4 100.0 

Nevelési tanácsadásra 70.4 25.5 4.1 100.0 

Egészségügyi tanácsadásra 72.0 22.0 6.0 100.0 

Testi, vagy értelmi sérültek fejlesztésére 45.4 30.9 23.7 100.0 

Munkaközvetítésre 61.9 23.7 14.4 100.0 

Pénzügyi tanácsadásra 38.1 29.9 32.0 100.0 

80,8

55,7

70,4

72,0

45,4

61,9

38,1

79,2

75,0

28,6

25,0

14,1

38,4

29,2

60,0

48,0

12,1

32,0

25,5

22,0

30,9

23,7

29,9

17,7

17,7

11,0

16,3

14,1

37,4

14,6

8,0

14,0

7,1

12,4

4,1

6,0

23,7

14,4

32,0

3,1

7,3

60,4

58,7

71,7

24,2

56,2

32,0

38,0

Szociális ellátásokkal,

Jogi tanácsadásra

Nevelési tanácsadásra

Egészségügyi tanácsadásra

Testi, vagy értelmi sérültek fejlesztésére

Munkaközvetítésre

Pénzügyi tanácsadásra

Hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos tanácsadásra

Tanulásban segítésre

Önmaguk ellátásában (fürdés, hajmosás, öltözködés)

 Otthoni tevékenység ellátáshoz (pl. takarítás, főzés)

 Vásárlásban

 Lakhatási problémák megoldásában

14. Lakáson kívüli közlekedésben

 Orvoshoz, kórházba való szállításra

 Hideg-meleg ételre

Szükség van és kapnak is segítséget Szükség van, de nem kapnak segítséget Nincs rá szükség
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Hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos 
tanácsadásra 

79.2 17.7 3.1 100.0 

Tanulásban segítésre 75.0 17.7 7.3 100.0 

Önmaguk ellátásában (fürdés, hajmosás, 
öltözködés) 

28.6 11.0 60.4 100.0 

Otthoni tevékenység ellátáshoz (pl. takarítás, 
főzés) 

25.0 16.3 58.7 100.0 

Vásárlásban 14.1 14.1 71.7 100.0 

Lakhatási problémák megoldásában 38.4 37.4 24.2 100.0 

Lakáson kívüli közlekedésben 29.2 14.6 56.2 100.0 

Orvoshoz, kórházba való szállításra 60.0 8.0 32.0 100.0 

Hideg-meleg ételre 48.0 14.0 38.0 100.0 

65. táblázat. (k68) Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? Szükség 
van-e e szolgáltatásra? Ha igen, kapnak-e segítséget? 

 

  

C
sa

lá
dt

ól
,ro

ko
n

ok
tó

l 

Is
m

er
ős

ök
tő

l, 
sz

om
sz

éd
ok

tó
l 

Á
lla

m
i-

ön
ko

rm
án

yz
at

ii
nt

éz
m

én
ye

kt
ől

  

Eg
yh

áz
tó

l 

M
ás

ho
nn

an
 

Ö
ss

ze
se

n 

Szociális ellátásokkal, 1.4 4.1 60.8 5.4 28.4 100.
0 

Jogi tanácsadásra   1.4 54.3 11.4 32.9 100.
0 

Nevelési tanácsadásra     71.2   28.8 100.
0 

Egészségügyi tanácsadásra     71.2  28.8 100.
0 

Testi, vagy értelmi sérültek fejlesztésére   2.1 51.1 8.5 38.3 100.
0 

Munkaközvetítésre 5.0 1.7 71.7 6.7 15.0 100.
0 

Pénzügyi tanácsadásra   2.8 50.0 5.6 41.7 100.
0 

Hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos 
tanácsadásra 1.4 1.4 62.5 9.7 25.0 100.

0 

Tanulásban segítésre   1.6 29.5 42.6  
100.
0 
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Önmaguk ellátásában (fürdés, hajmosás, 
öltözködés) 7.4 18.5 14.8 7.4 51.9 100.

0 

Otthoni tevékenység ellátáshoz (pl. 
takarítás, főzés) 12.0 20.0 16.0 4.0 48.0 100.

0 

Vásárlásban 13.3 40.0 13.3 13.3 20.0 100.
0 

Lakhatási problémák megoldásában 16.7 6.7 56.7 6.7 13.3 100.
0 

Lakáson kívüli közlekedésben 9.1 12.1 51.5 6.1 21.2 100.
0 

Orvoshoz, kórházba való szállításra 7.1 5.4 55.4 5.4 26.8 100.
0 

Hideg-meleg ételre 2.5 10.0 30.0 12.5 45.0 100.
0 

66. táblázat. (k68b) Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? Ha kapnak-
e segítséget, és kitől kapnak? 

 

67. táblázat. (k68b) Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? Ha kapnak-
e segítséget, és kitől kapnak? Ha nem kapnak segítséget, miért nem?- 

  

  Problémá-
ikkal nem 
szeretnek 
máshoz 
fordulni 

Lakóhelye
n nem 
elérhető a 
szolgáltatá
s 

Lakóhelye
n nem 
megfelelő 
gyakorisá
ggal 
érhető el a 
szolgáltatá
s 

Nem 
jogosult 
rá 

Nem 
ismeri az 
ezzel 
kapcsolato
s 
szolgálta- 

tásokat 

Nem 
tudja, 
hogyan, 
hol kell 
igényeln
i 

Valamilyen 
hátránya 
származna 
belőle 

Nem 
rele
ván
s 

Össze
sen 

Szociális 
ellátásokkal, 7.1 64.3 7.1  7.1   

14.
3 

100.
0 

Jogi  

tanácsadásra 
3.1 71.9 3.1  18.8 3.1    

Nevelési 
tanácsadásra 23.1 65.4 3.8  3.8   3.8 100.

0 

Egészségügyi 
tanácsadásra 4.8 81.0 9.5     4.8 100.

0 

Testi, vagy 
értelmi 
sérültek 
fejlesztésére 

7.4 74.1 3.7 7.4   3.7 3.7 100.
0 
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4. A PARDOGYI projekt magyarországi, kvantitatív kutatásának 
összehasonlító eredményei 

 

A PARDOGYI projekt Magyarországon végzett részkutatásában a leghátrányosabb helyzetű magyar nyelvű 
roma fiatalok helyzetét mértük fel, e célból olyan segítő szakmákban dolgozó szakértőket kérdezve, akik 
roma szegregátumokban tevékenykednek. A szakértők kutatásunkba való bevonásának feltétele az volt, 
hogy egyértelműen úgy ítéljék meg, hogy munkavégzésük legalább egyik helyszíne romák által, vagy általuk 
is lakott település vagy településrész, amelyen jelentős számban élnek a mélyszegénység körülményeivel 
küszködő fiatalok és fiatal felnőttek. 

Az alkalmazott kérdőívvel három kérdést jártunk körül, egyrészt képet alkottunk a szakértői csoport 
munkájáról és főbb jellemzőiről, másrészt körül jártuk a szakértőknek a tényleges célcsoport problémáival 
kapcsolatos általános meglátásait, majd ezt követően az általa megjelölt munkahelyen szerzett konkrét 
tapasztalatait rögzítettük.  

 

4.1. A szakértői minta megoszlása 
 

A szakértők felkutatásához hólabda módszert alkalmaztuk, számos eltérő intézménytípus vonatkozásában 
sikerült a tervezett száz főt is meghaladó elemszámú kvantitatív kutatást végeznünk 

 

Korcsoport Százalék férfi nő 

23-35 34 10 25 
36-48 34 2 34 

49-60 27 8 21 
61+ 5 1 5 

Összesen 100 21 85 

68. táblázat. A szakértői minta megoszlása nemek és életkor szerint 

 

Régiségük a segítő szakmában átlagosan 10,7 év. A férfiak régisége lényegesen magasabb, mint a nőké 
(részben amiatt, hogy nagyobb arányban vannak az idősebb korcsoportokban találhatók). 

 

Átlag (év) 

férfi 7,94 

nő 11,24 

teljes átlag 10,69 

69. táblázat. Nemek szerinti régiség 
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korcsoport 

 

kevesebb, 
mint 
középfokú 

középfokú felsőfokú mesteri, 
PHD 

összesen 

23-35 8% 0% 84% 8% 100% 

36-48 0% 3% 91% 6% 100% 

49-60 14% 0% 82% 4% 100% 

61+ 33% 0% 50% 17% 100% 

összesen 8,1 0,9 83,8 7,2 100% 

70. táblázat. A szakértői csoport iskolai végzettsége korcsoportonként (N=106) 

 

 

8. ábra. Helyszínek megoszlása a bevont szakértők vonatkozásában (N=106) 

1 helyszínen, 54,7
%

2 helyszínen 16 %

3 helyszínen 5,7 %

4 helyszínen 7,5 %

5 helyszínen 7,5 %

6 helyszínen 1,9 %

7 helyszínen 2,8 %

11 helyszínen 0,9 %
12 helyszínen 1,9 %

14 helyszínen 0,9 %
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4.2. A magyarországi szakértői csoport általános véleménye a 
hátrányos helyzetű fiatalok és fiatal felnőttek csoportjáról 

 

A fiatalokat, mint klienseket érintő problémák és nehézségek a magyarországi szakértők szemével korrelál 
a romániai szakértői csoport tapasztalataival – a szakképzettség hiánya és ezt is megelőzően a anyagi 
bizonytalanság kiemelkedő jelenléte a domináns. Kismértékben a kapcsolatok hiánya és a tudatmódosító 
szerek használata jellemző. A nyomatékos problémák között kis súllyal szerepel, de kismértékű problémák 
sorában jelen van a prostitúció kérdésköre. 

 
 

Nagyon 
nagy 
mérték-
ben 

Nagy-
mérték-
ben 

is-is Kismér-
tékben 

Egyálta-
lán nem 

N
em

 t
ud

ja
, 

ne
m

 
vá

la
sz

ol
 

Összesen 

anyagi 
bizonytalanság 

47,5 41,6 10,9 0 0 0 100 

prostitúció 2 25 29 33 9 2 100 

kábítószerhasznál
at 

5,9 31,4 40,2 20,6 1 1 100 

társas kapcsolatok 
hiánya 

2,9 32,4 32,4 27,5 3,9 1 100 

szakképzettség 
hiánya 

34,7 43,6 18,8 2 1 0 100 

71. táblázat. Tapasztalatai-véleménye szerint a jelzett problémák milyen mértékben érintik a 
hátrányos helyzetű fiatalokat/fiatal felnőtteket? 

 

Jellemző problémák, melyekkel a másodlagos célcsoport vonatkozásában találkoznak a 
szociális szakemberek Magyarországon 

lakhatási problémák: több generáció együtt élése, 
motiválatlanság, 

kialakulatlan napirend 
lelki problémák 

nem megfelelő családi háttér, 
ösztönzés hiánya, 
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jó példa hiánya, 
hátrányos társadalmi megkülönböztetés 

motiválatlanok, céltalanok 
16 év előtti iskolaelhagyás, 

nagy a várandós kiskorúak száma 
motiválatlanság 

munkanélküliség, 
önálló lakhatás hiánya 

iskolaelhagyás, 
válásból adódó szülői elhanyagolás, 

gyenge érdekérvényesítő képesség, 
többgenerációs együttélés, 

közeli munkahely hiánya 
korai gyermekvállalás 

öngyilkossági hajlam, 
önértékelési zavarok, 

személyiségzavarok 
jövőkép hiánya,  

szülői minta,  
szocializáció negatív irányú beépülése 

igazolatlan iskolai hiányzás, 
gyermekek egymás közti bántalmazása 

mobilitási készség hiánya, motiváció hiánya 
munkanélküliség, végzettség hiánya, fekete munka, idénymunka 

érdekérvényesítő képesség hiánya, 
közfoglalkoztatásban való bentragadás, 

problémamegoldó képesség hiánya, 
lakhatási problémák, 

bizonytalan lakhatási viszonyok, 
motiváció hiány, érdektelenség, 

bűnöző életvitel, rossz szociális körülmények, gyermekek magatartászavara, 
szülői elhanyagolás, 

szocializációs hiányosságok, iskolázottság hiánya, 
motiválatlanság, jövő bizonytalansága, túlzásba vitt telefon használat, 

motiválatlanság, a telefon-internet torz világa, nincs jövőkép, 
lakhatás, iskolázottság, 

kilátástalan jövő, motiváció hiánya, családi háttér, 
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munkalehetőség hiánya, lakhatási problémák, anyagi függőség, a családról való leválás, 

életkép hiánya, motiváció hiány, tudatos életmód hiány, törvények ismeretének hiánya, 
társadalmi szabályok ismeretének hiánya, 
nem megfelelő szülői minta, 

segítő kapcsolatok hiánya, szülői háttér bizonytalansága, 
lakhatási problémák, alacsony iskolai végzettség, 

alacsony iskolai végzettség, munkahely hiánya, 
alacsony iskolai végzettség, alulmotiváltság, munkahely, munkatapasztalat hiánya, 

alacsony iskolai végzettség, negatív előítélet, 
motiválatlanság, kiábrándultság a képzéseket és munkavégzést illetően, probléma megoldási 
technikák, 

motiválatlanok a tanulásban, nincs jövőkép, 
lakhatási probléma, munkanélküliség, információ hiány, 

elhanyagolás, egyszülős család, 
családi háttér hiánya, biztonságos, szerető, védelmező szülői attitűd hiánya. 

72. táblázat. Milyen más jellemző problémákkal küzdenek a hátrányos helyzetű fiatalok / fiatal 
felnőttek? 

 
 

Nagyon 
nagy 
mértékben 

Nagymérték-
ben 

is-is Kismérték-
ben 

Egyálta-
lán nem 

Nem 
tudja, 
nem 
válaszol 

tartós 
egészségügyi 
probléma 

3,5 23 31 35,4 1,8 5,3 

elvándorlás 
munka miatt 

4,4 29,2 29,2 23,9 9,7 3,5 

külföldre költözés 3,5 19,5 25,7 31,9 14,2 5,3 

az elköltözők 
később 
visszaköltöznek 

2,7 23,2 26,8 27,7 9,8 9,8 

ingázás 6,3 35,7 23,2 28,6 3,6 2,7 

gyámügyi 
beavatkozások 

14,2 46,9 23 10,6 5,3 0 

vallásosság 7,1 29,5 20,5 21,4 7,1 14,3 

73. táblázat. Mennyire jellemző a hátrányos helyzetű fiatalok / fiatal felnőttek életében (%) 

 

A külföldre költözés jelentős kihívás a romániai fiatalok szempontjából, míg a magyarországi kliensek 
jellemzően a közeli, nagyobb településeket választanák új életük színteréül. A magyarországi kliensek 
esetében enyhén nyomatékosabb a 3. országba migrálás iránti vágy a szociális szakemberek megítélése 
szerint. 
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közeli nagyobb település 40,7 

távoli, nagyobb település 25,9 

főváros 14,8 

EU-n beluli ország 11,1 

EU-n kívüli ország 7,4 

74. táblázat. A hátrányos helyzetű fiatalok leginkább hova költöznek? 

 
 

templomba járás saját szervezésű 
vallási 
rendezvényeken 
való részvétel 

vallásosságukat 
a 
hétköznapokban 
élik meg 

más 
vallásgyakorlás 

Egyaltalán nem 16,9 19,2 5,3 22,2 

Kismértékben 50,6 21,8 22,4 20,8 

Is-is 22,1 25,6 38,2 16,7 

Nagymértékben 7,8 26,9 19,7 1,4 

Nagyon nagy 
mértékben 

0,0 2,6 3,9 0,0 

Nem tudja, nem 
válaszol 

2,6 3,8 10,5 38,9 

Összesen 100 100 100 100 

75. táblázat. Mennyire jellemzők az alábbi vallásgyakorlási formák? (N=81) 
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4.3. A magyarországi szakértői csoport véleménye a közvetlenül 
ismert, munkahelyét képező terepen élő hátrányos helyzetű 
fiatalokról, fiatal felnőttekről 

 

A magyarországi szakértői csoport munkakörülményeire is teljes mértékben jellemző, hogy foglalkozási 
csoportként maga a munkakörülmény saját jellemzőjüknek is tekinthető, egyúttal tényleges célcsoportunkat 
képező hátrányos helyzetű fiatalok életkörülményeinek is része. A leggyakoribb a családsegítőben és 
családok megsegítésében tevékeny szakember, ezt követi a civil szervezetekben aktív szakértők csoportja, 
ami a hazai szociális szektor kiemelt jellemzője. A foglalkoztatási formák kereteinek struktúrája lényegleg 
megegyezik a romániai szakemberekével: jellemzően alkalmazottként dolgoznak. 

 

Foglalkoztató Százalék 

Oktatás intézmény 8,1 

Nevelőintézet 1,8 

Család/családsegítő 70,3 

Hajléktalan szálló, utcai gondozó szolgalat 0,9 

Önkormányzat 1,8 

Orvosi rendelő 0,9 

Egyéb civil szervezet 16,2 

Összesen 100,0 

76. táblázat. Milyen intézményben végzi segítő munkáját? (N=111) 

 

Formai keretek Százalék 
Alkalmazott 89,3 

Önkéntes 7,1 

Egyéb 3,6 

Összesen 100,0 

77. táblázat. Szociális segítő munkáját milyen formai keretek között végzi? (N=112) 

 

Régiség Százalék 

Kevesebb mint 1 éve 11,7 

1-5 éve 14,4 
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6-10 éve 2,7 

Több mint 10 éve 71,2 

Nem tudja 2 

Összesen 100 

78. táblázat. Mióta működik szociális segítő szolgáltatás a helyszínen? (N=111) 

 

Személyes munkavégzés jellege 

esetmenedzser 

információnyújtás, programok felügyelete, egyéni fejlesztési tervek készítése 

pályázat keretén belül egyéni szociális munkavégzés 

szociális munka a helyi közösségek életminőség javításáért 

szociális munka 

ügyintézésben való segítségnyújtás, képzési-és munkalehetőségről való tájékoztatás, 
programokról információ nyújtás 

ügyintézésben segítség nyújtás, program koordináció 

esetmenedzser, döntéshozatal előkészítése, javaslattétel a családsegítővel együtt, családokkal 
esetmegbeszélés, esetkonferencia tartása 

családsegítés 

óvodai és iskolai szociális segítő 

óvodai, iskolai szociális segítő 

adományok közvetítése, családok segítése 

lelki segítség 

79. táblázat. Személyesen milyen jellegű munkát végez, vagy végzett a helyszínen? (N=99) 

 

Pályázati finanszírozású projektek 
 
Százalék 

Igen, jelenleg is vannak 58 
Jelenleg nincsenek, de az utóbbi években voltak 10,7 

Nincsenek, és az utóbbi években sem voltak 7,1 
Nem tudja 24,2 

Összesen 100 

80. táblázat. Vannak-e a helyszínen roma fiatalokat megcélzó pályázati finanszírozású 
programok? N=112 
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A roma fiatalokat segíteni célzó, központilag támogatott programokban való részvétel tekintetében a magyar 
és a romániai szakemberek tapasztalata csaknem tizedszázalékra azonos. Ez jól jelzi az EU-s 
finanszírozású programok célrendszerének megjelenését a szociális szakemberek vonatkozásában. 

 

Romaprogram Százalék 

Igen 30,9 

Nem 69,1 

Összesen 100 

80. táblázat. Vett már részt korábban roma fiatalokat megcélzó programban? (N=113) 

 

Roma fiatalok Százalék 

Igen, jelenleg is vannak 28,6 

Jelenleg nincsenek, de az utóbbi években voltak 15,2 

Nincsenek, és az utóbbi években sem voltak 9,8 

Nem tudja 46,4 

Összesen 100 

81. táblázat. Vannak-e a helyszínen roma fiatalokat megcélzó, nem pályázati programok? 

 

Gyámügyi természetű beavatkozások tekintetében szignifikánsan eltér a magyarországi és a romániai 
helyzet: jellemző problémának a magyarországi szakemberek 46%-a, míg a romániai szakértők 19%-a látja 
ezt a problématípust. Jelenleg csaknem 50%-al több, válaszadó magyar szakember érintett gyámügyi 
témában, mint romániai. 

 

Fiatalok Százalék 

Nagyon jellemző 16,8 

Jellemző 46 

Is-is 22,1 

Inkább nem jellemző 6,2 

Egyáltalán nem jellemző 1,8 

Összesen 100 

82. táblázat. Mennyire jellemző, hogy munkája során sok fiatalkorúval, fiatal felnőttel 
találkozik? 
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Jelenleg érintettek Százalék 

Igen 86,5 

Nem 13,5 

Összesen 100 

83. táblázat. Foglalkozik a helyszínen olyanokkal, akik gyámügyi eljárásban jelenleg 
érintettek? (N=104) 

 

Gyámügy Százalék 

1-5 fiatal 33 

6-10 fiatal 18,7 

Több mint 10 fiatal 48,4 

Összesen 100 

84. táblázat. Hány ilyen fiatallal foglalkozik? (N=91) 

 

Érintettek voltak Százalék 

Igen 76,9 

Nem 23,1 

Összesen 100 

85. táblázat. Foglalkozik olyanokkal, akik korábban gyámügyi eljárásban érintettek voltak, de 
jelenleg nem? (N=104) 

 

Érintett fiatalok viselkedése Százalék 

Gyakrabban veszélyeztető, mint a gyámügyi eljárásban 
nem érintettek viselkedése 
 

53,9 

Kevésbé veszélyeztető, mint a gyámügyi eljárásban nem 
érintett fiatalok viselkedése 
 

7,8 

Nincs érezhető különbség a veszélyeztető 
viselkedésmód szempontjából 
 

25,5 

Nem tudom megítélni 
 

12,7 

Összesen 100 

86. táblázat. A gyámügyi eljárásban érintett fiatalok viselkedése (N=102) 

 

Veszélyeztető viselkedésforma Százalék 
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Anyagi bizonytalanság 32 

Prostitúció 8,7 

Kábítószer használat 11,7 

Társas kapcsolatok hiánya 7,8 

Nem tapasztalok ilyen különbséget 4,9 

Nem tudom megítélni 9,7 

Más jellemző problémákat tapasztalok 25,3 

Összesen 100 

87. táblázat. Tud olyan veszélyeztető viselkedésformát, amely a gyámügyi eljárásban 
érintettekre inkább jellemző? (N=103) 

 

A más, jellemző problémákat látók válaszai: 

 

teljesen esetleges, kire sújt le a gyámügy... 

kriminalizáció magasabb kockázata. 

iskolakerülés, motiválatlanság, érzelmi sivárság 

érzelmi sivárság, tanult viselkedési minta 

szülői felelősségvállalás hiánya, együttműködési problémák, lakhatási problémák 

érzelemszabályozási, indulatkezelési zavarok 

szabálysértés, bűncselekmény 

igazolatlan hiányzás 

pszichiátriai betegségek, iskolai hiányzás 

korai iskolaelhagyás 

bűncselekmények és/vagy szabálysértések elkövetése 

iskolaelhagyás, kommunikációs problémák a felnőttekkel, korai gyermekvállalás, 
lelki törés 

88. táblázat. A felsoroltakhoz képest más, jellemző problémákat látók válaszai 
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Munkanélküliség Százalék 

Van, a gyámügyi eljárásban érintettek munkaügyi 
helyzete rosszabb 25,0 

Van, a gyámügyi eljárásban érintettek munkaügyi helyzete 
jobb 7,7 

Nem tapasztalok különbséget 39,4 

Nem tudom megítélni 26,5 

Egyéb 1,9 

Összesen 100 

89. táblázat. Van-e különbség a gyámügyi eljárásban érintettek és nem érintettek között 
munkanélküliség tekintetében? (N=104) 

 

 

Munkanélküliség Elvándorlás Önállóan 
keresnek 
munkát 

Nagyon jellemző 33,9 11 0,9 

Jellemző 42,9 25 26,1 

Is-is 17 36,6 47,7 

Inkább nem jellemző 3,6 25 22,5 

Egyáltalán nem jellemző 0 0,9 0,9 

Nem tudja 2,7 8,0 1,8 

Összesen 100 100 100 

90. táblázat. Mennyire jellemző a fiatalok körében az adott helyszínen…? (N=112) 

 

 

9. ábra. Tapasztalatai szerint a hátrányos helyzetű fiatalok milyen kapcsolati stratégiákkal 
keresnek munkát a helyszínen? (N=112) 

44,6 47,3

13,4
21,4 19,6

1,8
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Nyitottság Százalék 

Teljesen nyitottak 1,8 

Feltételekkel ugyan, de alapvetően nyitottak 40,2 

Is-is 37,5 

Inkább elzárkóznak 18,8 

Teljesen elzárkóznak 0,9 

Más a viszonyulásuk... 0,9 

Összesen 100 

91. táblázat. Mennyire nyitottak a helyszínen a hátrányos helyzetű fiatalok a segítő szociális 
tevékenységek irányába? (N=112) 

 

 

Közösségi tér Százalék 

Van 74,5 
Nincs 25,5 

Összesen 100 

92. táblázat. Van az adott helyszínen olyan közösségi tér, ahova tanácsért fordulhatna? 
(N=110) 

 

 

Régiség 
Százalék 

Több mint 10 éve 36 
6-10 éve 15,1 

1-5 éve 48,8 
Kevesebb mint 1 éve 0 

Összesen 100 

93. táblázat. Mióta működik a közösségi tér? (Csak, ahol van, N=86) 
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Közösségi programok 
Százalék 

Nagyon jellemző 4,5 
Jellemző 31,3 

Is-is 24,4 
Inkább nem jellemző 17,9 

Egyáltalán nem jellemző 4,5 
Nem tudja, nincs válasz 17,9 

Összesen 100 

94. táblázat. Mennyire jellemzőek az adott helyszínen a közösségi programok, 
tevékenységek? (N=112) 

 

Szervezeti programok 
Százalék 

Nagyon jellemző 8 
Jellemző 48,2 

Is-is 23,2 
Inkább nem jellemző 11,6 

Egyáltalán nem jellemző 3,6 
Nincs válasz 5,4 

Összesen 100 

95. táblázat. Mennyire jellemző, hogy a szociális segítő szervezet szervez közösségi 
programokat? (N=112) 

 

 

A szociális dolgozók 
Százalék 

Nagyon együttműködők 4,5 
Együttműködők 36,9 

Is-is 47,7 
Inkább nem együttműködők 9 

Egyáltalán nem együttműködők 1,8 

Összesen 100 

96. táblázat. Általában hogyan fogadják a segítő tevékenységeket a szociális dolgozók 
részéről? (N=111) 
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A munkatársak rendezvényei 
Százalék 

Nagyon együttműködők 2,7 
Együttműködők 33,6 

Is-is 44,5 
Inkább nem együttműködők 11,8 

Egyáltalán nem együttműködők 0,9 
Nincsenek ilyen rendezvények 6,4 

Összesen 100 

97. táblázat. Általában hogyan fogadják a szociális munkatársak által szervezett 
rendezvényeket? (N=110) 

 

Vezető személyiség 
Százalék 

Nagyon sok ilyen program van 1,8 
Rendszeresen vannak ilyen programok 12,6 

Is-is 27 
Ritkán vannak ilyen programok 29,7 

Egyáltalán nincsenek ilyen programok 10,8 
Nem tudok ilyen programokról 18 

Összesen 100 

98. táblázat. Vannak olyan programok, amelyeket a szociális munkások a közösség vezető 
személyiségeivel együtt szerveznek? (N=111) 

 

 

 

Közösségi összetartás Önállóan szerveznek közösségi 
programokat 

Nagyon jellemző 10,8 0,9 
Jellemző 23,4 8,9 

Is-is 36,9 22,3 
Inkább nem jellemző 18 28,6 

Egyáltalán nem jellemző 36,6 23,2 
Nem tudja, nincs válasz 7,2 16,1 

Összesen 100 100 

99. táblázat. Mennyire jellemző az adott helyszínen (N=112) 
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Civil 
Százalék 

Igen 51,4 

Nem 48,6 

Nem tudja 15 

Összesen 100 

100. táblázat. Működik-e a helyszínen bármilyen önszerveződő közösség vagy civil 
szervezet? (N=109) 

 

Katolikus Karitász 

Vöröskereszt 

Civilszövetség 

Mentálhigiénés Egyesület 

MI-Értünk Egyesület 

AE Egyesület 

Mátrix Alapítvány 

Tini-Tanoda, 

Romatanoda 

Nagycsaládosok Egyesülete 

KÉSZ 

Tízváros alapítvány 

Heti betevő 

Roma-és román polgárőrség 

Országos Cigánymisszió 

Human-Net Alapítvány 

Roma Nők Egyesülete 

Hátrányos helyzetű családok egyesülete 

Emberöltő Alapítvány, 

Szarvas Város Barátainak Köre 

101. táblázat. A civil szervezet neve 
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Vezető szerep Százalék 

Igen, több is van 35,7 

Igen, egy van 15,2 

Nem tudok róla 49,1 

Összesen 100 

102. táblázat. Vannak-e a helyi közösségnek olyan tagjai, akik irányító, vezető szerepet 
töltenek be a közösség életében? (N=112) 

 

 

Szervezeti vezetők Százalék 

Kisebbségi önkormányzati képviselő 35,1 

Önkormányzati képviselő 17,5 

Önkormányzati alkalmazott 5,3 

Vallási vezető 10,5 

Roma párt helyi képviselője 10,5 

Helyi közösség kiemelkedő tekintélyű tagja 17,5 

Egyéb 3,5 

Összesen 100 

103. táblázat. Kik a szervezetek irányítói, vezetői? (N=57) 

 

Az “Egyéb” válaszok legtöbbször választási képtelenséget fednek a felsoroltak közül, mivel több vezető 
személyiség is van a közösségben. Két esetben gyerekeket említettek, azaz felnőtt vezető ez esetekben 
nincs szerintük.  

Arra a kérdésre, hogy “Mennyire jellemző helyszínen az agresszív viselkedésmód?” a válaszadó szociális 
szakemberek közel 31,3 százaléka azt válaszolta, hogy jellemző vagy nagyon jellemző, 36,6 szerint is-is, 
további közel 19,6 százalék szerint inkább vagy egyáltalán nem jellemző. Ezzel a romániai helyzetképhez 
képest az agresszió, mint konfliktuskezelési potenciál hangsúlyosabb Magyarországon. 
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10. ábra. Mennyire jellemző a helyszínen az agresszív viselkedésmód? (N=112) 

 

  Agresszió a helyszínen Százalék 

 

Nagyon jellemző 5,4 

Jellemző 31,3 

Is-is 36,6 

Inkább nem jellemző 19.6 

Egyáltalán nem jellemző 0,9 

  Összes  

104. táblázat. Mennyire jellemző a helyszínen az agresszív viselkedésmód? 

 

 

 

 

 

5,4

31,3

36,6

19,6

,9
6,3

nagyon jellemzo jellemzo is-is inkabb nem jellemzo egyaltalan nem jellemzo NT
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4.4. A fiatalokat érintő, legjellemzőbb problémák 
 

A magyarországi fiatalokat érintő legjellemzőbb problémáknak: az anyagi bizonytalanság, 68,8%, 
szakképzettség hiánya 47,3% bizonyult a válaszadó szakemberek közlésének elemzésével. Ezek a 
problémák némiképp kisebb jelentőségűek a magyarországi hátrányos helyzetűek körében, mint azt a 
romániai válaszadóknál tapasztalhattuk A többi probléma sokkal kisebb arányban jelenik meg: társas 
kapcsolatok hiányát a szociális segítők 18,8%-a, míg más problémákat összesen 8 százalékuk említett, 
Más jellegű problémák leginkább itt is: az alkohol, cigaretta, családon belüli erőszak köré csoportosultak, 
említhetőek még a neveléssel, iskolai beilleszkedéssel kapcsolatos gondok. 

 

11. ábra. Az adott helyszínen melyek a fiatalokat érintő legfontosabb problémák? (N=112) 

 

 

Problémák Nem Igen 

Anyagi bizonytalanság 31,3 68,8 

Prostitúció 82,1 17,9 

Kábítószer használat 54,5 45,5 

Társas kapcsolatok hiánya 81,3 18,8 

Szakképzettség hiánya 52,7 47,3 

Más jellemző problémák 92 8 

105. táblázat. (k52) Az adott helyszínen melyek a fiatalokat érintő legfontosabb problémák? 
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45,5
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Jellemző, egyéb problémák a fiatal, másodlagos célcsoportot kliensek életében: 

hivatalos intézményi abúzus, diszkrimináció, jogbizonytalanság; 

igazolatlan hiányzás, magatartásproblémák, motiválatlanság, 
megfelelő szocializáció hiánya; 

alacsony iskolázottság-tanulás nem érték, munkanélküliség, korai 
gyerekvállalás, negatív viselkedési minták, alkoholizmus, 
hajléktalanság, hitelcsapda, szociokulturális háttér, közeledési 
nehézség, távolság munkalehetőségtől; 

alkoholproblémák; 

szocializációs különbségekből adódó problémák; 

szülői elhanyagolás; 

antiszociális viselkedés; 

korai gyermekvállalás, lakhatási nehézségek; 

lakhatási problémák; 

bűnözés, rossz szociális körülmények; 

iskolázatlanság; 

iskolaelhagyás 

 

Kábítószer-használat jelenléte: 

 

12. ábra. Mennyire jellemző a helyszínen a kábítószerhasználat? 

11,6

31,3

27,7

9,8

2,7

17,0

nagyon jellemzo jellemzo is-is inkabb nem jellemzo egyaltalan nem jellemzo NT
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Kiemelkedően jelentős eltérés tapasztalható a kábítószer-fogyasztás jelenlétének romániai és 
magyarországi érzékelése között: a romániai szakemberek szerint 47%-ban egyáltalán nem jellemző, míg 
Magyarországon ez mindössze 2,7%, itt a jellemző érték került megadásra 31%-al, ami a romániai kollégák 
esetében mindössze 7%. 

 

 

             Kábítószerhasználat Százalék 

  

Nagyon jellemző 11,6 

Jellemző 31,3 

Is-is 27,7 

Inkább nem jellemző 9,8 

Egyáltalán nem jellemző 2,7 

Nem tudja 17 

Összes 100 

106. táblázat. Mennyire jellemző a helyszínen a kábítószerhasználat? (N=112) 

 

A vizsgált terepeken az esetek mintegy közel 43 százalékában találták a kábítószer-használatot 
jellemzőnek vagy nagyon jellemzőnek, az esetek közel felében egyáltalán nem jellemző. A szakemberek 
66%-ban a szerint a kábítószer-használatban érintettek az egyedülálló fiatalok, és a romániai értéknél 9%-
al több, 22,3 százalékuk említette a sokgyermekes családokat, más kategóriák említése ennél ritkább. 

 

13. ábra. Leginkább kik érintettek a kábítószer használat kapcsán a helyszínen? 
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Kábítószerhasználatban érintett 
csoportok -  Nem Igen 

Egyedülálló fiatalok 34 66 
Egyedülálló idősek 98,9 1,1 

Egyedülálló középkorúak 80 19,1 
Családok 1-2 gyerekkel 62,8 37,2 

Családok 3-nál több gyerekkel 77,7 22,3 
Idős házaspárok 100.0 0.0 

Egyéb 86,2 13,8 

107. táblázat. (k54) Leginkább kik érintettek a kábítószer használat kapcsán a helyszínen? 

 

Érintett csoportok, megjegyzések: 

 

nincs tapasztalatom; 
nem lehet szétválasztani, van, aki egyedülálló, családban élő; 

munkanélküliek, alkalmi munkát végzők, családon belüli problémák, 
rossz társaság; 
nem lehet kategorizálni, vegyes korosztály képzettség és anyagi háttér 
tekintetében motiválatlan iskolaelhagyók; 

befolyásoló kortárs csoport a fiatalokra; 
anyagi bizonytalanság, rossz kapcsolatok; 

minden kategóriára jellemző; 
a szülő egyedül neveli gyermekeit, a nagyobbk iskola helyett a városban 
csavarognak; 

fiatal felnőttek; 
munkanélküliek, szakképzetlenek, jövőkép nélküliek; 

unatkozó, munkanélküli roma fiatalok körében terjed a kábítószer... 
108. táblázat. Egyéb érintett csoportok 

 

Szerhasználat Nem Igen 

Fiatal korúak 38,5 61,5 
Fiatal felnőttek 22.9 77,1 

Középkorúak 82,3 17,7 
Idősek 100 0 
Minden korosztály 94,8 5,2 

Nem tudja 97,9 2,1 

109. táblázat. (K55) Leginkább melyik korosztály érintett a kábítószer használat kapcsán? 
(N=113) 
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A prostitúciót 23 százalékban említették, mint előforduló jellemző problémát, az mintegy 6,3 százalékában 
inkább vagy egyáltalán nem jellemző, ezzel lényegesen szignifikánsabb problémaként jelentkezik a 
magyarországi válaszadók kapcsán, mint a romániaiaknál, ahol 8%-al kevesebb említést rögzítettünk. A 
szakemberek többsége szerint itt is a fiatal korúak és a fiatal felnőttek körében figyelhető meg. Az 
uzsorakölcsönt 30 százalékuk említette, mint jellemző vagy nagyon jellemző problémát, ezzel a romániai 
válaszokhoz hasonló eredményt kaptunk. 

 

     Prostítúció jellemzően Százalék 

  

Nagyon jellemző 5,4 
Jellemző 23,2 

Is-is 24,1 
Inkább nem jellemző 19,6 

Egyáltalán nem jellemző 6,3 
Nem tudja 21,4 

Összes 100.0 
110. táblázat. Mennyire jellemző a prostitúció a helyszínen? (N=112) 

 

 

    Prostítúció korosztály Százalék 

  

Fiatal korúak 16,5 
Fiatal felnőttek 63,6 

Minden korosztály 3,5 
Nem tudja 3,5 

       Összes 100 
111. táblázat. Leginkább melyik korosztály érintett a prostitúcióban? (N=85) 

 

    Uzsorakölcsön Százalék 

  

Nagyon jellemző 4,4 
Jellemző 30,1 

Is-is 15 
Inkább nem jellemző 9,7 

Egyáltalán nem jellemző 3,5 
Nem tudja 37,2 

          Összes 100 

112. táblázat. Mennyire jellemzők a helyszínen az uzsorakölcsönök? (N=113) 
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    Érintettek Százalék 

  

Egyedülálló fiatalok 8,7 
Egyedülálló középkorúak 11,6 

Családok 1-2 gyerekkel 29 
Családok 3-nál több gyerekkel 24,6 

Idős házaspárok 1,4 
Egyéb 11,6 

                 Összes 100 

113. táblázat. Leginkább kik érintettek az uzsorakölcsönök kapcsán? 

 

    Egyéb válaszok 

  

egyedülálló középkorúak 
idős házaspárok 
fiatal szerhasználó felnőttek 
mindenki 
nem családi helyzet függő, bárkit ér 
nem tudja megítélni 
bárki, akinek kevés, vagy nincs jövedelme 
anyagi bizonytalanság, nehéz szociális helyzet 
bármelyik korosztály 
alacsony jövedelem, vagy munkanélküliség 

114. táblázat. Uzsorakölcsönökben érintettek – egyéb válaszok 

Az egészségügyi szolgáltatások kapcsán elmondható, hogy a szociális szakemberek szerint háziorvos 94% 
szerint naponta hozzáférhető, kórházi szolgáltatás is akár naponta igénybe vehető 83%-uk részére, 
mindössze több mint egynegyedük számára ez ritkábban, vagy nem áll rendelkezésre. A szociális 
szakemberek szerint a terepek mindössze 17 százalékán a koraszülés jellemző, valamilyen fogyatékosság 
nagyobb előfordulását a terepek 28%-a esetében említették a szakemberek, a konkrét esetek itt is 
szóródnak. Ezzel együtt a magyarországi intézményi háttér a szolgáltatások kapcsán szignifikánsan jobb 
és elérhetőbb, mint a romániai válaszadások kapcsán10-20%-al jobb elérhetőségeket rögzített a kutatás. 

 

14. ábra. egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetősége 
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Egészségügyi szolgáltatás Háziorvos Kórház Védőnő Egyéb 

Nem áll rendelkezésre 2.0 15,8 2 6,8 

Ritkábban hozzáférhető 1.0 0 0 3,4 

Havonta hozzáférhető 0 0 2 1,7 

Hetente hozzáférhető 2,9 1.1 4,9 6,8 

Naponta hozzáférhető 94,1 83,2 91,2 81.4 

Összes 100.0 100.0 100 100.0 

115. táblázat. Milyen típusú egészségügyi szolgáltatás áll rendelkezésre a helyszínen, vagy 
a közelben? A rendelkezésre álló szolgáltatások milyen gyakorisággal érhetők el? (N=102) 

 

    Koraszülés Százalék 

  

Nagyon jellemző 0,9 

Jellemző 17 

Is-is 22,3 

Inkább nem jellemző 15,2 

Nem tudja 44,6 

Összes 100.0 

116. táblázat. Tapasztalatai szerint mennyire jellemző a helyszínen a koraszülés? (N=112) 

 

Fogyatékkal élők Százalék 

  

Igen 27,7 

Nem 71,3 

Nem tudja 1 

         Összes 100 

117. táblázat. Jellemző-e a helyszínre valamilyen fogyatékosság gyakoribb elõfordulása? 
(N=101) 
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Egyéb válaszok: 

 

értelmi 

asztma 

értelmi képességek csökkenése 

szellemi 

mentális eredetű 

mentális retardáció 

értelmi fogyatékosság 

értelmi, szervi fogyatékosság 

értelmi, látás, hallás 

alul szocializáltság 

értelmi fogyatékosság 

autizmus 

 

A másodlagos célcsoport kapcsán felvetődött problémák összefüggésben a különböző problémák 
előfordulása a romániai vizsgálathoz hasonlóan a szakképzettség, iskolai végzettség hiányának 
dominanciáját mutatta 47%-al, ez alacsonyabb a romániai válaszadók 61%-ánál. Közel 70 százalékban 
jellemző vagy nagyon jellemző a szociális segítők szerint az iskolai kimaradás, a munkanélküliséggel együtt 
nagyságrendileg a határon túli képhez hasonló helyzetet mutat. 

 
 

egyáltalán 
nem 
jellemző 

inkább 
nem 
jellemző 

is-is jellemző nagyon 
jellemző 

nem 
tudja, 
nem 
válaszolt 

összesen 

eladósodás 0 2,9 25,5 42,2 27,5 2,0 100 

szakképzettség 
hiánya 

0 3,9 11,8 37,3 47,1 0,0 100 

lakhatási 
nehézség 

0 7,8 13,7 46,1 32,4 0,0 100 

munkanélküliség 0 0,0 21,6 43,1 35,3 0,0 100 

fizikai 
veszélyeztetettség 

0 18,8 54,5 19,8 5,9 1,0 100 

iskolai kimaradás 0 5,9 19,6 38,2 34,3 2,0 100 

118. táblázat. Mennyire jellemző a következő problémák előfordulása a közösség életében? 
(N=102) 
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    Megkülönböztetés Százalék 

  

Nagyon jellemző 8 

Jellemző 31,3 

Is-is 27,7 

Inkább nem jellemző 12,5 

Egyáltalán nem jellemző 6,3 

Összes 100.0 

119. táblázat. Mennyire jellemző a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetése a 
származásuk miatt? 

 

A romániai roma telepek lakóinak hátrányos származásuk miatti megkülönböztetése a szociális segítők 
17%-a szerint nagyon jellemző, 28%-a szerint pedig általában jellemző, ez a magyar válaszok szerint 8% 
és 31%, ami a maga módján hasonló mintázatot ad. A magyarországi roma helyzetet is jellemzi, hogy 
életmódjuk szerint is nagyvonalakban ugyan ennyien látják őket hátrányosan megkülönböztetve, 
öltözködésük miatt kevesebben látják hátrányosan megkülönböztetettnek őket. 

 

   Életmód miatti megkülönböztetés Százalék 

  

Nagyon jellemző 5,4 
Jellemző 35,7 

Is-is 25,9 
Inkább nem jellemző 13,4 

Egyáltalán nem jellemző 5,4 
Nem tudja 14,3 

                Összes 100 
120. táblázat. Mennyire jellemző a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetése az 
életmódjuk miatt? (N=112) 

 

   Öltözködésük miatt Százalék 

  

Nagyon jellemző 1,8 
Jellemző 10,8 

Is-is 23,4 
Inkább nem jellemző 37,8 

Egyáltalán nem jellemző 9 
Nem tudja 17,1 

                 Összes 100 
121. táblázat. Mennyire jellemző a helyszínen lakók hátrányos megkülönböztetése az 
öltözködésük miatt? (N=111) 
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A romániai szociális szakemberek véleménye szerint a telepeken lakók mintegy 35,4 százalékban 
egymástól kérnek anyagi segítséget, ez a magyar viszonyok között 48,6%. A romániai célcsoport-
tagok véleménye szerint közel 15 százalék a közösség egyes, tehetősebb tagjaitól (ezek lehetnek 
uzsorások is), egyötödük (20,8%) a hivatalos szervektől (önkormányzatok), kevesebb mint 10 
százalékuk a szociális munkástól kér anyagi segítséget, ez a magyar viszonyokra vetítve: 10,8, 
20,7 és 4,5%, ami korrelál.  

 

Anyagi segítség Százalék 

  

Egymástól 48,6 

A közösség egyes tagjaitól 10,8 

Hivatalos szervektől 20.7 

Szociális munkástól 4,5 

Mástól 11,7 

                 Összes 100 

122. táblázat. Jellemzően kitől kérnek anyagi segítséget? (N=111) 

 

Egyéb megjegyzések: 

 

egymástól 

önkormányzattól 

polgármesteri hivatal 

egyház, családsegítő, caritas, vöröskereszt 

uzsorásoktól 
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4.5. A magyarországi szakértői csoport adatai a szükséges 
szolgáltatásokról 

 

A kutatás záró szakaszában összetett kérdéssorral monitoroztuk, hogy a vizsgált hátrányos helyzetű 
közösségben milyen szolgáltatásokra van szükség, kapnak-e segítséget. A válaszokból megtudhatjuk, hogy 
a romániai válaszadások kapcsán szükségük van, és kapnak is segítséget 80%-ban a szociális ellátásokkal 
kapcsolatban, ez azonos a magyarországi válaszokkal. Hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos 
tanácsadásra, 79,2% - Magyarországon 94%-an reagáltak, tanulásban segítésre 75%-ban, Mo.-n 65%-ban, 
egészségügyi tanácsadásra 72%-ban, Mo.-n 87%-ban, nevelési tanácsadás kapcsán 70,4%, Mo.-n 87%-
ban reagáltak.  

 

  

Szükség 
van és 
kapnak 
is 
segítsé-
get 

Szükség 
van, de 
nem 
kapnak 
segítsé-
get 

Nincs rá 
szükség 

Összes 

Szociális ellátásokkal, 92,5 4,3 3,2 100.0 

Jogi tanácsadásra 87,4 7,4 5,3 100.0 

Nevelési tanácsadásra 87 9,8 3,3 100.0 

Egészségügyi tanácsadásra 87,1 9,7 3,2 100.0 

Testi, vagy értelmi sérültek fejlesztésére 67,4 20,7 12 100.0 

Munkaközvetítésre 86 9.7 4,3 100.0 

Pénzügyi tanácsadásra 71,6 18,2 10,2 100.0 

Hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos 
tanácsadásra 

79.2 17.7 3.1 100.0 

Tanulásban segítésre 65,2 27,3 7.6 100.0 

Önmaguk ellátásában (fürdés, hajmosás, 
öltözködés) 

61,8 10,1 28,1 100.0 

Otthoni tevékenység ellátáshoz (pl. takarítás, 
főzés) 

57,8 12,2 30 100.0 

Vásárlásban 48,9 7,8 43,3 100.0 

Lakhatási problémák megoldásában 80,7 18,2 1,1 100.0 

Lakáson kívüli közlekedésben 49,4 9 41,6 100.0 

Orvoshoz, kórházba való szállításra 65,6 10 24,4 100.0 

Hideg-meleg ételre 80,9 7,9 11,2 100.0 

123. táblázat. Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? (N=95) 
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Szolgáltatások szükségessége 
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Szociális ellátásokkal, 5,5 2,2 90,1 2,4 0 100.
0 

Jogi tanácsadásra 2,2 0 86,7 5,6 5,6 100.
0 

Nevelési tanácsadásra 2,3 2,3 88,4 2,3 4,7 100.
0 

Egészségügyi tanácsadásra 3,6 1,2 83,3 2,4 9,5 100.
0 

Testi, vagy értelmi sérültek fejlesztésére 1,3 1,3 81,6 3,9 11,8 100.
0 

Munkaközvetítésre 2,4 3,6 85,7 0 8,3 100.
0 

Pénzügyi tanácsadásra 10,3 5,1 71,8 1,3 11,5 100.
0 

Hivatalos dokumentumokkal kapcsolatos 
tanácsadásra 1,1 1.1 94,3 1,1 2,3 100.

0 

Tanulásban segítésre 5,1 3,8 72,2 2,5 16,5 100.
0 

Önmaguk ellátásában (fürdés, hajmosás, 
öltözködés) 23,3 0 56,2 2,7 17,8 100.

0 

Otthoni tevékenység ellátáshoz (pl. 
takarítás, főzés) 19,4 2,8 56,9 8,3 12,5 100.

0 

Vásárlásban 21,1 4,2 52,1 2,8 19,7 100.
0 

Lakhatási problémák megoldásában 4,9 6.2 79 4,9 5,0 100.
0 

Lakáson kívüli közlekedésben 14,5 2,9 59,4 2,9 20,3 100.
0 

Orvoshoz, kórházba való szállításra 6,8 4,1 64,9 5.3 19 100.
0 

Hideg-meleg ételre 3,8 5,1 73,4 6,3 11,4 100.
0 

124. táblázat. Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? Ha kapnak-e 
segítséget, és kitől kapnak? (N=92.) 
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125. táblázat. Szükség van-e a közösségben a következő szolgáltatásokra? Ha kapnak-e 
segítséget, és kitől kapnak? Ha nem kapnak segítséget, miért nem? (N=46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Problémá-
ikkal nem 
szeretnek 
máshoz 
fordulni 

Lakóhelye
n nem 
elérhető a 
szolgáltatá
s 

Lakóhelye
n nem 
megfelelő 
gyakorisá
ggal 
érhető el a 
szolgáltatá
s 

Nem 
jogosult 
rá 

Nem 
ismeri az 
ezzel 
kapcsolato
s 
szolgálta- 

tásokat 

Nem 
tudja, 
hogyan, 
hol kell 
igényeln
i 

Valamily
en 
hátránya 
származ
na belőle 

Nem 
relevá
ns 

Össze
sen 

Szociális 
ellátásokkal, 27,5 2,5 2,5 12,5 7,5 7,5 0 40 100.

0 

Jogi  

tanácsadásra 
22 2,4 4,9 2,4 22 12,2 2,4 31,7  

Nevelési 
tanácsadásra 30 5 0 0 15 7,5 2,5 40 100.

0 

Egészségügyi 
tanácsadásra 27 2,7 8,1 2,7 10,8 5,4 0 43,2 100.

0 

Testi, vagy 
értelmi 
sérültek 
fejlesztésére 

19,6 13 6,5 2,2 26,1 6,5 0 26,1 100.
0 
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5. A PARDOGYI projekt magyarországi, kvalitatív, összehasonlító 
eredményei 

 

A projekt megvalósítása során mélyinterjúkat és fókuszcsoportos interjúkat készítettünk szociális 
szakemberekkel. Ezek elkészítésének célja kettős volt: a kvantitatív kutatásokat megelőző interjúk révén a 
kérdőív összeállításához, teljesebb szakmai átláthatóság megvalósításához szükséges információk 
megszerzésére volt szüksége a szakértői csapatnak a projektbe bevont szakmai intézmények kiemelkedő, 
több évtizedes szakmai múltjának relevanciájában. A másik cél a módszertani mixben említett részvételi 
akciókutatás megvalósítása volt, ami csoportos interjúk elkészítésével és belső elemzésével realizálódott. 
A kvalitatív összegző fejezetben a tucatnyi beszélgetés több órányi rögzített formájából – a felismerhetőség 
veszélyének elkerülésével – interjú-szemelvények révén végzünk összehasonlító analízist. 

 

5.1. Részvételi akciókutatás a PARDOGYI projektben 
 

A program intézményeibe bevont, hátrányos helyzetű fiatalok jelentős része súlyos traumáktól: mentális 
betegségektől és szerhasználati problémáktól szenved. Ennek belső terminális megjelenése a kettős 
diagnózis. 

- Kérdező (K): mit jelent az, hogy kettős diagnózis? 

- Válaszadó 1 (V1): valamilyen pszichotikus állapot, és még a szenvedélybetegség együttes 
jelenléte. Többnyire szipus fiataljaink voltak, akik szerves oldószert inhaláltak, és elvétve akadt 1-
1, aki valamilyen régi klasszikus drognak a használója volt. Kisebb létszámmal –még egyszer 
hangsúlyozom, szinte pszichiátriai megbetegedés, vagy diagnózis nélkül- egy egészen más 
dinamikával tök jól lehetett velük dolgozni, haladni. Betyárok voltak, csibészek voltak, nem volt az 
intellektus sem rendben, de ez egy ilyen világ volt akkor. És aztán folyamatosan, de különösen 
2007-2008-ban, amikor a nagy pszichiátriai osztályok bezártak, és elkezdtek megjelenni a 
mindenfajta dizájner drogok, akkor átcsúsztunk abba, hogy az ellátatlan réteg az már nem csak 
elsősorban a volt állami gondozott hajléktalan, hanem a kettős diagnózisú beteg, már akik kaphattak 
gyógyszert. Most ez odáig ért, hogy a lakóink 95%-a gyakorlatilag valamilyen masszív pszichiátriai 
nagykórképpel bír, és még mellé függő is. És nem csak intézetből jöttek, és teljesen ellátatlanok 
egyébként. 

A hospiatlizáció folyamata is a vizsgálati körbe került: 

- K: értem! Akkor másként teszem fel a kérdést! Hogy kerül ide be valaki? Mi annak a módja, hogy 
az intézmény bentlakója lesz valaki, és ez rá milyen kötelezettségeket ró? Tehát hogy van-e olyan 
megszabott idő, amit itt el kell tölteni, vagy mi az optimális, vagy ti ezt hogy kezelitek? Bemenet, 
kimenet kérdése? 

- V2: hogy hogy kerül be ide! Egyrészt a 16 év alatt –csúnyán mondom- kifoglaltunk egy helyet a itt 
magyar rehabilitáció ellátás seregéből, történetéből, helyeiből. Tudják, hogy melyik rehabilitációs 
otthon, ellátóhely, melyik kezelőhely milyen kliensekkel foglalkozik, és ennek megfelelően a 
mindenféle társintézmények keresnek minket. Arra vonatkozóan, hogy meddig kell, hogy itt legyen, 
ez nem egy kötelező, hanem egy önkéntesen választott –és ezt akkor is próbáljuk tartani, hogy ha 
valakinek gondnoka van-, ez az ő dolga, hogy meddig van itt. Nyilván megpróbáljuk megértetni, és 
valamiféle felelősségteljes belátásra bírni a tekintetben, hogy az ő életében mi a legcélszerűbb, 
leghelyesebb döntés, ami akár az ő, akár a környezete számára a legkevesebb pusztítással, és a 
legkevesebb szenvedéssel járna. Ilyen egyszerűen. És akkor nyilván a szociális törvény értelmében 
ez a 3+2 év, amit a rehabilitációs otthonban tölthet, tehát maximum 5 év. 
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A súlyosan deprivált helyzetben lévők roma származására nézve történt részletes előtanulmány. A RAK 
révén ennek realizálása és finomítása is megvalósult. 

- V3: Nem tudom. Ezeken a helyeken általában a populációhoz képest felülreprezentált a számuk. 
De most pont az volt, mikor elmondtad ezt a bevezetőben, hogy nézzünk rá egy névsorra, mert én 
már megbecsülni sem tudom. Nekem itt már elmúlt a roma, nem roma kérdés. 

- K: Egyértelmű, azért is kérdezzük mi így. 

- V3: Nézzünk rá a névsorra, és akkor össze tudom rakni, hogy ki roma, és ki nem roma. De azért 
azt gondolom, hogy az 50 % az mindig, kezdetekben 90%- 100% volt.  

- K: Ez így alakul, vagy ez csak most így van? 

- V3: Ez egy érdekes kérdés, hogy roma-e az, akinek olyan a színe, vagy az, aki annak tekinti magát. 

- K: Igen, ez a legkényesebb módszertani. Mitől roma? 

- V3: Van egy csomó roma, aki nem tartja magát romának, mert nem ismeri el. És hát egyre többen, 
aki nem roma, csak hát a dizájner drogoktól lepukkant, lecsúszott, szétesett. Az ellátórendszerből, 
a hálóból kieső, teljesen reménytelen helyzetbe süllyedt senkik. 

 

A hátrányos helyzetű háttér a másodlagos célcsoport számára sokszor egyenes út a deviancia és a 
kábítószer-használat irányába, ahogy azt a kvalitatív kutatás is igazolta. Ennek folyamat került rögzítése az 
akciókutatás keretében szakértői részről. 

 

- V4: (…) ahhoz, hogy valaki a függőségével valamit kezdjen, ahhoz egy karriert be kell hogy fusson. 
Van drogos karrier, alkoholista karrier, nyilván az hosszabb karrier, a drogos rövidebb. A Rácz 
doktor fogalmaz úgy, hogy először él, és anyagozik, aztán azért él, hogy anyagozzon, aztán azért 
anyagozik, hogy éljen, végül azért, hogy meghaljon, és amikor ez mind megtörtént, akkor felmerül 
a váltás. Na, most 18 év alatt ezek a karrierek nem szoktak megtörténni. 18 év alatt az van, hogy a 
szülők, a nevelőbácsik, a nevelőnénik, a tanítónénik azt mondják, hogy menjél, és álljál le, mert ez 
nem jó. Ez így nem annyira működik. Többnyire ez nem egy saját belátás, hanem egy külső 
kényszer hatására történő, de erről biztos sokkal többet tudna mondani Ráckeresztúr, meg 
Szatymaz, ahol vannak a tinik. Hogy ez hogy működik, vagy hogy nem.  Vagy hogy ez mennyire 
járható út, vagy mennyire nem. 

- K: Még egy ilyen származásos kérdés jellegű dolog. Hogy a gyámügyi körből kikerültek 
száma szignifikáns-e, hogy ezt hogy látjátok? Aki állami gondoskodásban volt, vagy ez 
esetleg változott-e az évtizedek alatt. 

- V5: jelentős 
- K: Tehát jelentős eleve az arányuk, és hogy ez változik-e? 
- V4: Régen kizárólagos volt, és akkor azt mondtuk, hogy még becsúsznak azok, akik 

családban nőttek fel. A családot abban az értelemben használták, hogy hím és nőstény, 
és azok szaporulata egy helyen. Na,most ez nem egy család, ettől azért több kell. Tehát 
ott is lehet károsodás, hospitalizáció, bármi. És akkor ő jött, és gyakorlatilag élte azt az 
életet, vagy mutatta azokat a tüneteket, amit az intézményekben felnőtt emberek. Most 
egy kicsit többen vannak közülük, mert szétestek, és nem tudnak hova menni, abszolút. 
És most nem csak a hospitalizáltakra gondolok. Tehát most itt 50-50% , aki intézet, és 
nem intézet? 
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A súlyos depriváció, a szociális körülmények együtt állása szétesett egzisztenciát eredményezhet már a 
legfiatalabb korosztályok tagjainak számára is. Itt már sokszor nem is számít a származás, a hajléktalanság, 
az anómia jellegzetes formái és számtalan más elem kerül ilyenkor az előtérbe. A szociális szakértő, aki 
ilyen állapotban lévő klienshez jut, kénytelen valamiféle szakmai besorolást végezni, aminek az alapja 
egyfajta állapotfelmérés. Ennek szakmai protokollja rögzített, az élet sokfélesége és az egyedi esetek 
jelentős eltérései azonban jellemző alternatívákat nyitnak. 

 

- K: Mennyit kell várni, hogy bekerüljön? 

- V3: tehát, hogy kiderül róla, hogy ő nem lesz önmagáról soha az életben gondoskodni, nagy 
valószínűséggel vagy megdöglik, megöl valakit, sittre kerül, kórházba kerül, akárhova kerül, akkor 
nyilván mint szakember ennek megfelelően megpróbálom abba az ellátási helyre juttatni, ahol az ő 
életéről gondoskodni fognak tudni a későbbiekben. 

- K: viszont akkor van egy ilyen egyfajta puffer jellege is ennek az intézménynek? Aki pedig még 
nem tudja magáról, hogy be akar-e kerülni egy ilyen szociális intézménybe, vagy még bizonytalan… 

- V3: itt bonyolult az állapotfelmérés. Azért bonyolult az állapotfelmérés, mert ezeknek az 
embereknek ez a rehabilitáció ez egy hazugság, sose volt működő része az életének, nincs mit 
visszaállítani. 30 évesen, 20 évesen, 40 évesen jön, hogy ő valamit szeretne, azt se tudja, hogy mit 
szeretne, csak azt, hogy azt a sok szart, ami eddig volt, azt nem, mert az már tarthatatlan. Belül, 
akárhogy…Nem tudom, hogy ez az életösztön, vagy a rendőrök gumibotja, vagy a drogok szarsága, 
fogalmam sincs. De valami arra hajtja, hogy változtasson. Azt sem tudja, hogy miért érdemes 
változtatnia, hogy majd mi lesz a későbbiekben, homályos fantáziái, álmai, és olvasott történetei 
vannak arról, és ez néha jó is, hogy család, meg ház, meg autó, meg bármi. Azt is meg kéne tudni 
tanítani, hogy miért érdemes életben maradni, hogy miért érdemes felkelni, hogy miért érdemes 
megismételni a napot, hogy mik azok a kurva bevételek, érzelmi bevételek, örömök az életben, 
amik megtartanak. Mert hogy hospitalizáltak, motiválatlanok, apatikusak, örömképtelenek, a 
szociális kapcsolataik azok hiányoznak, egyébként meg sokszor asszociálisak, vagy szociopátiás 
módon tudnak viselkednek pont azért, mert kényszerközösségekben éltek mindig, nem csak az 
intézetet beleértve, hanem később a szállót, a sittet, a pszichiátriát, és a nem tudom mit. 

 

A RAK lényeg, hogy a bevont elsődleges célcsoport-tagok maguk is elemzőként hatnak vissza a projekt 
kutatási eredményeire, egyben reflekívek saját munkakörülményeik és feltételeik viszonylatában. A kutatás 
kvalitatív része ebben is áttörő eredményt hozott: 

- K: A ti munkakörülményeitek, munkafeltételeitek- az anyagi részével nyilván tisztában vagyok- 
ebben mennyire működőképes a rendszer, mi az, amit ti a józanság határain belül javaslatként meg 
tudnátok fogalmazni? Mi az, amiből több kellene nektek, mi az, ami túl szigorú, vagy túl engedékeny 
a szabályzás tekintetében? Van-e ilyen elem, vagy ez így működőképes, ezek megfelelő 
munkakörülmények? Ami a ti munkavégzésetek feltétele, akár jogilag szabályozva, akár a fenntartó 
által szabályozva, akár a munkaeszközeitek kapcsán.  

- V1: Jogilag, és a fenntartó által nincs. Amit ez az alapítvány csinál, az egy abnormális vállalás. Ez 
egy nagyon szép, érdekes, fantasztikus kaland, és kihívás, és akármi.. 

- K: az abnormalitásnak mi a magva? 

- V1: az abnormalitáson azt értem, hogy gyakorlatilag a 23 férőhelyen összezárva 23 hospitalizált, 
traumatizált pszichiátriai és szenvedélybeteg, akiknek 1 helyen van a vakfoltja, akiknek a 
teljesítményei és maradványképességei meglehetősen szélsőértékek között ingadoznak, ami 
nagyon megnehezíti azt, amit szeretnénk csinálni. Túl azon, hogy ahhoz, ahogy dolgozunk nagyon 
nehéz olyan rugalmas attitűdű kollégát találni, aki képes ebben részt venni, és beilleszkedni, mert 
ez csak úgy működik, nagy részében az egészhez, vagy a világhoz, vagy a lakókhoz való 
viszonyunk az hasonló 
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- K: a potenciális munkakörök most föl vannak töltve? Utánpótlás az hogy néz ki? 

- V1: fel vannak töltve, utánpótlás nincs. Nagyon nehéz.  

- K: gyakornok programotok van egyébként? Önkéntes segítők? 

- V1: gyakornok program nincs. Önkéntes nincs, nekünk épp elég a kliens. Épp elég, amikor beesik 
1-2 önjelölt megváltó munkavállaló. Amíg ezt felismerjük, leszereljük, jogilag körbejárjuk.. 

- K: ez milyen kör ez, ezt hogy kell elképzelni? Ezt az önjelölt megváltót? Tehát ez vallási? 

- V1: vannak itt lelkészek, meg nem lelkészek, meg leállt szenvedélybetegek, olyanok, akik 
mindenféle diszfunkcionális indokból lesznek segítők, és ezt megpróbálják valahogy kiélni 
szerencsétleneken. Rugalmasok vagyunk mi is, ha tanulni szeretnél, elmondjuk, hogy mi van, 
körbejárjuk, beszélgessünk. De ha ezt valaki nem követi, és megpróbál a saját koordináta rendszere 
helyességéről győzködni, és itt szétcseszni és átalakítani a saját tudásának megfelelően a helyet, 
akkor azt nem. Ha azt látnánk, hogy ez egy nagyon jó, és nagyon működő, akkor az rendben 

- K: akkor itt van egy bevett gyakorlat, ami működőképes, és valaki más elképzeléssel jönne. 

- V1: az nem baj, csak vitassuk meg, nézzük meg. Az a baj, hogy mindig kibukik, hogy valami baj 
van az adott munkavállaló mentálhigiénéjével kapcsolatban. Ahhoz, hogy önmegvalósítsam 
magam, ahhoz nincs jogunk. Ez energiaigényes, mert nem az első 2 szó után mondod neki, hogy 
menj a fenébe, hanem megpróbálod meg, megpróbálod még, kezeled. Nehéz ezt körbeírni, amit 
Hajnitól kérdezel. Náluk nem működik a klasszikus terápia, hogy asztal egyik oldalán, másik oldalán 
ülök. Ezt régen úgy hívták, hogy miliő terápia. Itt úgy adódnak át információk és értékek, hogy együtt 
élünk, és együtt csinálunk mindent. És ebben tiszta szándékkal szakmai személyiségedet előtérben 
tartva vagy jelen, és az az, ami hat. 

- K: Ebben tudod, mi az érdekes? Hogy a PardoGyi azt jelenti, hogy Tiszta lélekkel, teljes lélekkel. 
Ezért lett ez a projekt címe.  

- V1: nehéz ezt klasszikus módon felosztani, hogy kinek mi a feladata. Mindenkinek ez a feladata.  

 

5.2. Mélyinterjúk a PARDOGYI projektben 
 

Az akciókutatás keretein túl a program eredményességének záloga az a szakmai alátámasztás volt, amit a 
szakellátók stakeholdereivel készített mélyinterjúk alapoztak meg. A reflektív adatközlések sajátossága, 
hogy az elsődleges célcsoport mellett a másodlagos célcsoport részére is tettünk fel szakmai kérdéseket. 
Ezek megválaszolásával biztos lábakra helyeződhetett a módszertan csakúgy, mint az adatfelvétel. Az 
elemzési szakasz hosszú távon biztosít majd tudományos muníciót a szakma iránt érdeklődő kutatóknak. 
Az alább idézésre kerülő interjú-részletek a további értékelési folyamatok sikerességének alátámasztását 
szolgálják. 

 

- K: Mióta végez szociális segítő tevékenységet, és milyen indíttatásból csinálja ezt? 

- V1: 2009-ben mentem el iskolába, és utána dolgoztam idősotthonban, és itt vagyok június óta. 
Végülis ez úgy indult, hogy én mechanikai szerelőként dolgoztam, ott nagy leépítés volt, nagyon 
sok munkát elvittek külföldre, nem volt munkánk, és nagyon sok embert elküldtek. És akkor 
unkaügyön keresztül jutottam be ebbe a szociális gondozói képzésbe, ami 13 hónapos volt, ide 
jártunk Tabra a szociális otthonhoz iskolába, minden nap jöttünk. Voltunk gyakorlaton kórházba is 
2x2 hetet, idősek otthonába, házi segítségnyújtásban, és a nagy részét a pszichiátrián töltöttem, 
gyakorlatot ott töltöttem, ott voltam legtöbbet. Végülis így kerültem bele.  De szeretem. 

- K: mennyire érzi biztosítottnak az intézmény működését? Főként anyagi értelemben. 
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- V1: Én megmondom őszintén, jóval többet keresek, mint az idős otthonban, ahol voltam eddig. 

- K: Úgy értem, hogy magának az egész intézetnek a fennmaradásával kapcsolatban milyen 
jövőképet lát? 

- V1: én még annyira sok mindenbe nem látok bele. Próbálok figyelni dolgokra, de még igazán 
tapasztalataim nem igazán vannak. Mint bent is mondtam, jól érzem magam itt, szeretek itt lenni, 
nagyon jó kis csapat van, ez nagyon fontos. Meg tudunk mindent beszélni, ami nagyon fontos. De 
így igazán nincsenek tapasztalataim, de nagyon bizakodó vagyok, bízom benne, hogy a 
továbbiakban is működni fog. 

 

- K: személyes véleménye szerint mi számít sikeresnek egy ilyen rehabilitációs tevékenységsorozat 
után? Mikor érzi azt, hogy az itt töltött idő sikerrel zárul? 

- V2: ha a társadalomban meg tudja találni a helyét, és önállóan tudja élni az életét. Munkahelyet 
talál, meg otthont. Ha albérletet, akkor albérlet. Mert örülünk annak is. Vagy ha elmegy egy 
munkahelyre dolgozni, és kap egy szolgálati lakást. Hogy meg tudja oldani a társadalomban az 
életét. Dolgozik, keres, meg tud élni, minden nap elmegy dolgozni, és nem nyúl semmihez. Akkor 
mondhatjuk azt, hogy sikeres.  

- K: Az itt ellátottak hogyan fogadják a segítő tevékenységet, és mennyire együttműködőek? 

- V2: Szerintem jól, szerintem szeretik. Ha valamit kérek, jönnek, és segítenek. De szerintem 
ugyanúgy a többieknek is. Persze, nekik is vannak holtpontok, hogy most nincs kedvem annyira, 
meg most akkor pihenek. De én mindig azt mondom, hogy egy szép szóval sokkal több mindent el 
lehet érni. Ha odamegyek, és szépen megkérem, hogy legyen szíves, vagy nagyon szépen 
megkérem, és akkor jön, és segít. Udvart takarítani, vagy tegye rendbe a szobáját, vagy cseréljen 
ágyneműt. Én nem mondhatom azt, hogy nem segítőkészek. Konyhába is. Akik nincsenek 
beosztva, ők is jönnek, és segítenek. 

 

- K: Mit gondol, mi vezet oda, mik azok az okok, aminek az eredményeként itt kötnek ki az 
érintettek? 

- V3: a mi klientúránk, a volt állami gondozott fiatalok. Ha valaki úgy születik, hogy sehova sem kell 
már, vagy akkor sem kell már sehova, vagy senkinek, legfontosabb volna, hogy a szüleinek, az 
eleve elrendeltetett valamilyen sors iránt. Én azt gondolom! 

- K: Hogy kerülnek ide? Önállóan jelentkeznek? 

- V3: Valaki önállóan jelentkezik, de általában vagy másik intézményekből, pszichiátriáról, utcai 
szociális munkások által. Leginkább így. 

- K: akkor mondhatjuk, hogy ismerik ezt a helyet?  

- V3: van, aki ismerősök által. De leginkább pszichiátriákon, szociális munkások, ők inkább ismernek 
minket, és ők segítenek neki az idekerülésben. 

- K: milyen jellemző fizikai, vagy egészségügyi mentális problémákkal találkozik a munkája során? 

- V3: szinte kivétel nélkül mindenki pszichiátriai beteg, mindenki gyógyszert szed. És ez mindenféle 
pszichiátriai baj. Most nem akarom sorolni, rengeteg félével találkozunk. És mit kérdeztél még, 
bocsánat? 

- K: milyen egészségügyi, mentális problémák. 

- V3: hát ugye egészségügyileg ugye ellátatlanok, mindenféle, a fogászati, a bőrbetegségek, 
mindenféle, vagy sokféle testi tünetekkel is a mentális bajokon felül. 
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- K: és ami a mentális bajok gyógyszeres kezelésén túl van, abban hogyan tudnak hozzájárulni? 
Milyen segítséget, vagy támogatást tudnak nyújtani? 

- V3: nagyon sok beszélgetéssel, csoportokkal, odafigyeléssel. Nagyjából ennyit tudunk tenni, mást 
nem. Ugye a gyógyszeren felül, azt mondtad. Elsősorban a gyógyszeres..vagy nem elsősorban, 
inkább úgy mondom, hogy párhuzamosan a kettő. 

- K: akkor vannak olyan szabvány programok, közösségi vagy egyén szinten olyan eljárások, amiket 
tudnak alkalmazni? 

- V3: szabvány nincs, mert mindenki egyedi, és mindenkit máshogy lehet, más hangnemben vagy 
más módon megközelíteni, vagy eljutni a bajok forrásáig.  

- K: és akkor az úgy működhet, hogy megismerik egymást, és annak megfelelően próbálnak 
segíteni? 

- V3: igen, és ez a megismerés nagyon hosszú idő. Mire kibontakozik valaki, hogy milyen a 
személyisége, milyen defektekkel küzd. ez egy elég hosszú idő van, nem úgy van, hogy 1 hét után 
már tudjuk, hogy hívják, milyen levest szeret, milyen kv-t iszik. Hanem ez egy több hónapos 
folyamat, vagy dolog, mire megismerjük, kibomlik a személyisége, hogy ki ő, vagy mi ő. Mert a 
betegségéből is, meg a szenvedélybetegségéből is adódóan nem mindig látszanak a 
személyiségjegyei. 
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