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„Elsőként 

Lakhatást!”

Utcáról…

…Lakásba?



A program előzményei

 PHARE program – foglalkoztatás segítése

 Foglalkoztatási – Lakhatási program kidolgozása

 SZCSM pályázat - Lakásvásárlás

 ÖKA Lakhatási Program

 Önkormányzati együttműködés

 Fővárosi Hajléktalanügyi Konzorcium
 Albérleti támogatás program

 KHEK program

 Sarokház program



Új feladatok, új 
kihívások…



„Albitám” alapfeltételek

 A) Lakhatási támogatás annak a programba bevonható/bevont 

személynek nyújtható, aki

 rendszeres jövedelemmel rendelkezik

 akinek a havi nettó jövedelme, vagy az együtt költözők egy főre jutó havi 

nettó jövedelme nem haladja meg a bruttó minimálbér 150%-át,

 vállalja a program keretében, annak teljes idejére a támogató 

intézménnyel való együttműködést, és együttműködési megállapodást köt.

 B) Lakhatási támogatás annak a Szociális Törvény szerint hajléktalan 

személynek is nyújtható, aki

 esetében a szervezet vállalja, hogy „helyére” a szervezeten belül a 

programba bevont, közterületen élő ember(eke)t helyez el és 

 legalább 120 napja folyamatosan hajléktalanszálláson, vagy a Bónos

program keretében munkásszáláson lakik

 + Lásd az A) pontot



Mitől más ez, mint korábban?

 A közterületen, utcán élő hajléktalan embereket 

teszi az elhelyezés középpontjába.

 Rugalmasan próbálja kezelni az szálló vs. külső 

lakhatás problémáját – ösztönöz(het).

 A konzorciumi program részeként rugalmasabban 

kezelhető az egy főre jutó támogatási összeg.

 A szociális munkások ösztönzése jobban 

érvényesülhet.



Finanszírozó

Budapest Főváros 

Önkormányzata

Egy főre jutó támogatási összeg (átlag):

300 000 Ft/év.

2015-16-ban a Menhely Alapítvány 4,2 millió 

Ft-ot fordított erre.

Önálló lakhatáshoz jutott 19 támogatott,

együtt költözőkkel összesen, 23 fő



Nehézségek

 a konzorcium által nyújtott havi 20 000 Ft 

támogatás kevés

 a támogatás lejárta után az ügyfelek többsége 

nem tudja önállóan fenntartani a lakhatását és 

visszakerül a hajléktalan ellátó rendszerbe vagy 

az utcára.

 A bérlemények kauciójának kifizetése gondot 

jelent az ügyfelek számára, ez sok esetben 

ellehetetleníti az albérletbe költözést.



A pályázat célja

— közvetlen támogatás nyújtása utcán élők elhelyezéséhez

— egy nehezen elérhető célcsoport bevonása a programba

— az utógondozás, az esetkezelés folyamatosságának biztosítása

A pályázat lényegesebb elemei

— utcai szociális munkások pályázhattak ügyfeleik elhelyezésére

— nem vártunk feltétlenül minden részletre kiterjedő gondozási 
tervet, elég volt megjelölni a főbb célokat, irányokat

— a program lebonyolítására a Fővárosi Önkormányzat 
támogatásából elkülönített 10 mFt. állt rendelkezésre

— egy ember elhelyezésére és legfeljebb 6 havi utógondozására 
legfeljebb 200 eFt volt fordítható

Közterület Helyett Emberibb Körülmények (KHEK)

pályázati program



KHEK támogatási konstrukció

A támogatási összeg:

 1 személy elhelyezése esetén legfeljebb: 200 000 Ft,

 2 személy elhelyezése esetén legfeljebb: 360 000 Ft,

 minden további személy elhelyezése

esetén további 140 000 Ft/fő.

Felhasználás módja:

 Az elhelyezési (lakbér, szállódíj, rezsiköltségek, stb.) és az 

ügyfél létfenntartását célzó (élelmiszer, gyógyszer, stb.) 

költségek az utógondozás időszakában az ügyfél 

önerejének várható növekedését figyelembe véve kizárólag 

csökkenő összegben pályázhatók.

 „Futamidő”: 6 hónap



„Specialitások”

 A támogató a szociális munkással köt szerződést, 

nem a szervezettel.

 Személyes felelősség

 A támogatás rugalmas felhasználása

 Módosítás lehetősége (igények szerint)

 Havi Team-megbeszélések 



KHEK eredmény

- 2015 július - 2016 március között 27 pályázat érkezett, összesen 

45 ember elhelyezésére

- A bírálatot követően ebből  24 gondozási terv kapott támogatást, 

42 ember elhelyezéséhez biztosítva forrást

- A megvalósításban a BMSZKI, a Keresztény Advent Közösség, a 

Magyar Vöröskereszt, Twist Olivér Alapítvány, és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat szociális munkásai működtek közre.

- Az elhelyezések iránya egyre inkább az intézményi elhelyezések 

felé tolódott el. (Éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, egészségügyi 

intézmény: kórház és lábadozó.)



Finanszírozó:

 Budapest Főváros Önkormányzata

Megvalósítók:

Menhely Alapítvány – Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Egyesület

Külön-külön (Pest-Buda) viszonylatban.

Nehézségek:

 Egyre kevesebb a potenciális pályázó

 Egyre kevesebb a potenciális (önálló 

lakhatásba elhelyezhető) ügyfél

 Egyre nehezebb az önálló elhelyezés



Sarokház

Komplex integrációt segítő program 

megvalósítása 

12 fő tartósan közterületen élő,

hajléktalan ember számára Budapesten



Sarokház

Megvalósítás időszaka:

2014.04.15.- 2015.09.30.

Előkészítés: 2014.08.31-ig

Megvalósító szakasz: 2014.09.01.-2015.06.30., a 

szállásnyújtás, és a komplex szolgáltatások 

időszaka

Lezáró szakasz:

2015.07.01.-2015.09.30.



A Lényeg

 Komplex támogatás

 Szállás biztosítása

 Anyagi támogatás nyújtása

 Szociális szolgáltatások biztosítása

 Civil patrónusok, szponzorok, támogatók megtartása

 Önkéntesek bevonása

 Tervezett adomány szolgáltatások szervezése

Sarokház

Program



 Komplex szolgáltatás a szállásnyújtáson túl

 Egyéni esetkezelés

 Csoportok, közösségépítés: Napindító, Nagycsoport, 

Dinamikus, Élményfeldolgozó kézműves, háztartás-

gazdálkodás, közös főzés

 Egyéb csoportok önkéntesek által, pl.: kertészkedés, 

filmklub, színjátszókör

 Lehetőség a patrónusok megtartására, újak szerzésére, 

a kapcsolatok elmélyítésére

Sarokház Program



 Minimális cél: A résztvevők perspektívát találjanak a hosszú távú
boldogulásukra. Tudatosan, szabadabban döntsenek segítségek
elfogadásáról.

 Optimális cél: induljanak el a kialakított perspektívának, tervnek
megfelelően és jussanak minél messzebbre. Ehhez minél több rutint
szerezzenek, gondolkodásban és cselekvésben.

 Patrónusok, civil támogatók integrálása

 Másodlagos, nem kevésbé fontos várt eredmények: új működésmódok
közelebb hozása a mindennapi „szokásos” szociális munkánkhoz

Sarokház - célja



Sarokház finanszírozása

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 12 507 000 Ft 

összeggel támogatta a programot, a Hajléktalanokért 

Közalapítvány „Vissza az utcáról 2014.” című 

pályázatán keresztül.

A Menhely Alapítvány a Konzorciumi forrásból 

(Fővárosi támogatásból)

3 456 500 Ft fordított a programra.



Köszönöm 

a figyelmet!


