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TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0013 „ÚT-MUTATÓ” 
 
A fedélnélküliek száma a ráfordított erőforrások és az elmúlt 21 év erőfeszítése ellenére 
sem csökkent, bár összetételében folyamatosan változik. A társadalom és a politika 
részéről egyaránt érkező igény, hogy a közterületen életvitelszerűen élő fedélnélküliek 
helyzetével, létszámuk radikális csökkentésével kiemelten kell foglalkozni. A 
hajléktalanságból kivezető út két alapvetően fontos területe a lakhatás támogatása, a 
foglalkoztathatóság javítása. Az utcai hajléktalanok társadalmi integrációja az 
intézményrendszer átalakítását, új innovatív szolgáltatások bevezetését, alternatív 
lakhatási megoldások kínálatát jelenti. Székesfehérváron a 2011. 10. hóban végzett 
népszámlálási adatok szerint 430 fő hajléktalan él életvitelszerűen, közülük közterületen 
166 személy tartózkodik, ők projektünk elsődleges célcsoportja.  
A programba bevont 35 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, munkabér támogatás, 
jövedelem, albérlet, stb.) van szükség. 
Az állapotfelmérések után a multidiszciplináris team, melynek tagjai az 
állapotfelméréseket végző szakemberek és a megvalósítók (menedzsment, szociális 
munkások), közösen meghatározták, hogy lakhatási támogatásban részesítettek közül 
kinek milyen egyéb a projekt keretében nyújtható támogatásra van szüksége a sikeres 
továbblépéshez. A tervek a multidiszciplináris team keretein belül minden hónapban 
áttekintésre és szükség esetén korrekcióra kerülnek. 
Eddig 36 fő bevonása valósult meg, mert 1 fő kiesett és helyette tudtunk az Átmeneti 
Szállóról 1 főt támogatni, aki ez év májusában szociális bérlakást kapott. 
Átmeneti szállókról: 2 nő albérletbe került, 3 férfi az intézmény nem normatívás külső 
lakásában került elhelyezésre 6-6 hónapos szerződéssel és 1 fő szociális bérlakást 
kapott. 
Közvetlenül utcáról: 4 férfi az átmeneti szálló befogadó szobájába, 3 férfi a menedékhely 
felújított lakókonténerébe, 1 férfi és 8 pár albérletbe, 2 pár a női átmeneti szálló 
befogadó szobáiba. Szerződéseik 6 hónapra szólnak, de kétszer hosszabbíthatók. 3 párt 
és egy férfit a Mazsi Panzióban, fürdőszobás, felújított szobákban, közös konyha és 
mosókonyha használattal, 4 párt a Ráchegy hotel 2 ágyas apartmanjaiban és 1 családot 
a közeli Inotán tudtunk albérlethez juttatni. 
Mentális állapotjavító és a tanulási és munkamotiváció erősítését szolgáló tréningek célja 
a célcsoport pszichológiai és szociális hátrányainak leküzdése, sajátos igényeikhez való 
igazodás nem hagyományos szerkezetű munkaerő-piaci tréningmódszerek 
alkalmazásával, a képzési napokra képzési támogatást, reggeli szendvicset és ebédet 
biztosítottunk. 
A tréningekről a trénerektől és a résztvevőktől is a vártnál sokkal pozitívabb 
visszajelzéseket kaptunk, melyre szükségünk is van, hiszen szinte folyamatosan több 
problémás helyzetet kell kezelni. 
A tréningek befejezte után az utcáról programba került ellátottaink közül jelenleg heten 
határozott idejű és hárman határozatlan idejű munkaviszonyban dolgoznak, két fő 
rendszeres alakalmi (idény) munkát végez. Jelenleg további öt fő FHT és egy fő RSZS 
ellátásban részesül. 
Háttérszolgáltatásként működtetjük tanácsadásainkat, melyek kiemelendő jelentőségűek 
a célcsoportban tapasztalható problémák gyakorisága miatt. Ezek pszichológiai, 
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pszichiátriai, munkaügyi, karrier, jogi tanácsadások a programban résztvevő ellátottak 
részére 2012.09.01-től az egyeztetett időpontokban folyamatosan biztosítjuk. 
A tervezett társadalmi integrációt segítő közösségi programok közül a kirándulást 
júliusban ideális időjárási körülmények között változatos és érdekes programmal 
tartottuk meg. A visszajelzések is egyértelműen sikeresnek minősítették. A csoportos 
szabadidős tevékenységekhez az igényfelmérés megtörtént, a sport és kulturális 
eseményekre az igényelt számú bérletet beszereztük. 
Sajtótájékoztatót 1 alkalommal tartottunk. 
Helyi szakmai együttműködési hálózatot külön megállapodás alapján működtetünk, 
különös tekintettel a téli krízisidőszakra. Szakmai napot kétszer tartottunk a régió más 
megvalósítóival. 
A megvalósítók munkáját támogatja az igényekhez és a megvalósítás során felmerült 
problémákhoz alkalmazkodó szupervízió. 
Egyéni és csoportos esetkezelés és annak dokumentálása, személyes segítség, 
tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására a társadalomba való be-
/visszailleszkedés segítése, a bevontak foglalkoztathatóságának fejlesztése és/vagy 
képzésbe irányítása és/vagy foglalkoztatásának elérése és/vagy munkahelye 
megtartásának segítése, személyes vagy/és csoportos tanácsadással az esetfelelős 
szociális munkások állandó feladata. 
Önkéntes munkát 2 fő végzett eddig a tervezett 30 óra időtartamban, de többen már 
részben teljesítették azt. 
Utcai hajléktalanok elhagyott életterének megtisztításáért is részt vettek már több 
megmozdulásban. 
Változás bejelentőt háromszor adtunk be az időszakban, az első kettő részben formai 
hibák miatt elutasításra, a harmadik elfogadásra került. 
Összefoglalva elmondható, hogy a megvalósítás a tervezett ütemben zajlik. 
 
 
 
 
A program teljes időtartama 2 év (2012. 07. 01. - 2014. 06. 30.) 
 
Az elnyert támogatási összeg: 67 604 664 Ft. 


