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Az utcai hajléktalanok társadalmi integrációja az intézményrendszer átalakítását, új
innovatív szolgáltatások bevezetését, alternatív lakhatási megoldások kínálatát
jelenti. Székesfehérváron kb. 364 fő hajléktalan él életvitelszerűen, közülük közterületen
148 személy tartózkodik, ők projektünk elsődleges célcsoportja. Létszámuk további
csökkentéséhez szükség van intézményünk átmeneti elhelyezést nyújtó szállásainak
átalakítására is, mely figyelembe veszi speciális igényeiket. A programba bevont 30 fő
társadalmi kirekesztettségének csökkentését, mentális és fiziológiai állapotot javító
szolgáltatásokkal segítjük. A sikeres rehabilitációhoz, egymásra épülő, egymást
támogató rendszerekre (egészségügyi ellátás, lakhatás, képzésre alkalmassá tétel, képzés,
munkahely, stb.) és ezeket segítő eszközökre (fizikai, mentális állapot helyreállítása,
hátrányok kiküszöbölése, jogok gyakorlása, lakhatás lehetősége, stb.) van szükség.
A projekt célja:
Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése, a
lakhatás, képzés, foglalkoztatás segítés egymásra épülő komplex támogatásával.
A hajléktalan személyek társadalmi megítélésének javítása, kirekesztettségük
csökkentése.
Az önálló lakhatás lehetőségének biztosítása révén az intézmény rendszerből
történő végleges leválás előmozdítása.
A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon városunkban a hajléktalanság fokozatos
visszaszorításához, csökkentéséhez:

Olyan makro-környezet kialakításának szorgalmazása, mely a fedélnélküliek
társadalmi integrációját hatékonyan támogatja, összeegyeztetve a célcsoport,
valamint a társadalom igényeit.

A hajléktalan ellátás szemléletbeli változásának előmozdítása, melynek jellemzői a
munkaerő-piaci, társadalmi re-integráció, és a komplex, egymásra épülő
szolgáltatások nyújtásának rendszerszemlélete.

A hajléktalan ellátó szervezetek és a projekttel kapcsolatba került, illetve bevont
személyek, munkáltatók, intézmények közös érdekein alapuló kapcsolatrendszer
kialakítása, a hálózatépítés támogatása révén.
A hajléktalanok projektbe való bevonása élethelyzetükből, életmódjukból adódóan
különösen kockázatos. Ennek csökkentése érdekében az előkészítés szakaszában
felmértük 85 fő fizikai, mentális állapotát.
A projekt megvalósításának ideje alatt igénybe vehető további szolgáltatások voltak:

Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda működtetése

Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkaformák alkalmazása

Pszichológus, addiktológus-pszichiáter, életvezetési, tanulási, jogi tanácsadók
elérhetőségének folyamatos biztosítása

Szupervízió, addiktológiai képzés és esetmegbeszélés a megvalósítók munkájának
segítésére
A program teljes hossza 34 hónap (2018. 05. 01. - 2021. 02. 28.)
Az elnyert támogatási összeg: 205,11 millió Ft
A projekt 100%-ban az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával
valósul meg.

A projektben 40 fő számára készítettünk egyéni fejlesztési tervet.
A
vállalt
28740
vendégéjszakából
teljesült
28730.
Ebből
munkásszállón 9218, albérletben 7751, szociális bérlakásban 7066,
átmeneti szállón 2069, kiléptető lakásban 1901, hotelban 725.
A 126 órás „Életvezetési alapismeretek felnőtteknek” 12 képzéseket 24 főből 24 sikeresen befejezte.
A 180 órás „Alapkompetenciák fejlesztése” 1-2
képzéseket mind a 26 beiskolázott ellátottunk sikeresen elvégezte.
A 160 órás Betanított festő-mázoló (Engedély szám:
E-00001/2013/B079 SzPk-00113-16-09 2 07 1/1) és a
240
órás
Betanított takarító képzést
(Engedély
szám: E00001/2013/B085 SzPk-00118-16-19 1 09 1) is mind a 15-15 fő
sikeresen befejezte.
A 180 órás Kerti járdakövező (Engedély szám: E00001/2013/B073 SzPk-00088-16-09 1 07 1/1) képzést
11 fő sikeresen elvégezte.
A 320 órás Betanított parkgondozó képzés végén 12 fő sikeres
vizsgát tett.
Menhelyről: 1 férfi albérletben, 1 férfi az intézmény
nem normatívás külső lakásában él.
Közvetlenül utcáról: 3 házaspárt, 1 nőt és 3 férfit segítettünk
szociális bérlakáshoz jutni.
2 nő a Női átmeneti szállón talált elhelyezést. Jelenleg albérletben él
7 férfi, munkásszállón 4 nő és 4 férfi, intézmény nem normatívás
külső lakásában 1 férfi.
A program végén a 30 főből 15 fő határozatlan idejű
munkaszerződéssel rendelkezik, 3 fő alkalmi munkavállaló, 4 fő
regisztrált munkanélküli, 1 fő vállalkozó, 4 fő nyugdíjas lett, 1
fő GYED-en van. 2 fő nő jövedelem nélküli, ők a párjukkal
élnek.
A program ideje alatt összesen bevont 40 főből meghalt 4
komoly betegségekkel küzdő férfi.
Együttműködési problémák miatt kilépett vagy kiesett 6 fő.
A program után albérletben él tovább 5 fő, szociális bérlakásban 11 fő, motelban 2 fő,
munkásszállón 2 fő, kiléptető lakásban 2 fő, átmeneti szállón 8 fő.

