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Megvalósításidőtartama: 2018. július 1 - 2020. június 30. 

Projekt célja: 

Az „Elsőként lakhatás” projekt újszerű megközelítése abból indul ki, hogy az utcán élők 

sikeres és eredményes társadalmi integrációjához széles körű szociális segítés, egészségügyi 

ellátás, képességbeli és mentális fejlesztés, a foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása 

szükséges - ezek azonban csak akkor alkalmazhatóak sikerrel, ha a biztonságos lakhatás 

iránti alapvető emberi igényt ki tudjuk elégíteni. A segítségnyújtás első lépése tehát a 

biztonságos (nem intézményi keretek között biztosított) lakhatás megteremtése kell, hogy 

legyen.  

Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának alappillére az önálló lakhatás 

megteremtése, a foglalkoztathatóság és foglalkoztatottság elérése és hosszú távú fenntartása. 

Az önálló életvitelre nem képes célcsoporttagok részére állapotuknak megfelelő intézményi 

elhelyezés és ellátás biztosítása. 

 

A tervezett megvalósítás összegzése: 

A projekt első hónapjában a toborzás során 90 főt tervezünk megszólítani és 

leszűrni.Hangsúlyos szerepet szántunk a személyes megkeresésnek a bizalomépítésnek.  

A projektben bevonásra kerülő 30 főből, 24 fő a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét 

kihagyva közvetlenül az önálló lakhatás lehetőségét biztosítjuk. Lakhatási támogatás, 

krízisügyelet és intenzív szakmai segítségnyújtás mellett. 

Intézményi elhelyezés és komplex szociális-egészségügyi, illetve intézményi befogadó 

szolgáltatások biztosítása a mentális, fizikai állapot miatt önálló lakhatásra még vagy már nem 

képes célcsoporttagoknak átlag 6 fő esetében. 

A célcsoport alkohol-, illetve pszichiátriai problémáinak kezelésére addiktológus, 

pszichiáter és pszichológus, egészségügyi szakdolgozó kerül bevonásra. 

A célcsoport képzettségi szintjének növelése érdekében gépi takarító képzés indítását 

tervezzük. A foglalkoztathatóság javítása, munkaképesség felmérése, munkához 

szoktatásérdekében egyszerűsített- és bér és járuléktámogatással történő 

foglalkoztatásttervezünk. 

Lakhatás biztosítása (Elsőként lakhatás) 

Utcán élők részére tervezett program esetében kiemelten fontosnak tartjuk a helyi 

önkormányzati bérleti lehetőségeket. Ezek a piaci bérleteknél alacsonyabb bérleti költségeket 

és biztonságosabb, toleránsabb lakhatást is kínálnak.  

Korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a helyi önkormányzat és a szervezet között 

kötött hosszú távú lakásbérleti szerződést, úgy, hogy a (al)bérlőkijelölési jogot átadja a 

bérlőnek (az intézménynek), az egyrészt garanciát jelent a bérbeadó önkormányzatnak (biztos, 

hogy nem keletkezik lakbér, illetve közüzemi tartozás), másrészt nagyobb rugalmasságot jelent 

a megvalósító szervezetnek (pl. bérlet időtartama,esetleges bérlőcsere).  

 



 

Jelen programba 18 főnek, akik a hajléktalan ellátással szemben bizalmatlanok, de a 

szükségletfelmérés eredményei alapján motiváltak az együttműködésre önálló lakhatásuk 

megteremtése érdekében a hajléktalan ellátás lépcsőzetes rendszerét kihagyva közvetlenül az 

önálló lakhatás lehetőségét biztosítjuk, legalább 20 hónapon keresztüli lakhatási támogatás és 

intenzív,komplex segítségnyújtás mellett.  

 


