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AZ UTCÁN ÉLŐK TÁRSADALMI VISSZAILLESZKEDÉSÉT SEGÍTIK

Támogat-lak néven 59 millió forintból valósíthatja meg programját a Krízisközpont annak érdekében, hogy segítse az utcán

élők visszailleszkedést a társadalomba. A cél érdekében 18 fő utcai hajléktalan, valamint átmeneti szállásokon élő 7 fő

lakhatását biztosítják, akiknek tréningeken, képzéseken kell résztvenniük egészen 2015 júliusáig. A város közterületein élő

fedélnélküliek létszámának 12 %-os csökkentését várják a programtól.

Zsabka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője elmondta, hogy Székesfehérváron kb. 430 fő hajléktalan él életvitelszerűen, közülük

közterületen 148 személy tartózkodik, ők a projekt elsődleges célcsoportja. Létszámuk további csökkentéséhez szükség van az intézmény

átmeneti elhelyezést nyújtó szállásainak átalakítására is, mely figyelembe veszi speciális igényeiket. "Projektünk közvetlen célja

Székesfehérvár közterületein élő fedélnélküliek létszámának 12 %-os csökkentése társadalmi integrációjuk elősegítésével,

foglakoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási esélyeik növelésével, önálló életvitelük erősítésével." - emelte ki Zsabka Attila.

A cél érdekében 18 fő utcai hajléktalan, valamint átmeneti szállásokon élő 7 fő lakhatását biztosítják. Ez alternatív lakhatási lehetőségek

keresését és felkínálását jelenti. A lakhatási módok kiválasztásának tervezésekor célként fogalmazták meg, hogy összehangolják a

projektbe bevonni kívántak igényeit és a társadalmi környezet valamint a projekt adta lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan motivációt,

önálló életvitelt segítő és támogató szolgáltatásokkal biztosítják a társadalomba való ismételt beágyazódásukat, kirekesztettségük

csökkentését. Az utcás hajléktalanokkal szemben meglévő előítéletek lebontása a projekt sikerének egyik sarkalatos pontja lehet. A

projekthez hozzátartoznak pszichiátriai, addiktológiai, pszichológiai, tanulást segítő tanácsadások, jogi tanácsadás és érzékenyítő
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