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Munkaerő-piaci reintegráció 
a hajléktalanellátásban
(2005. 07. 01  –  2007. 12. 31.)

EGYÜTTES ERŐVEL
EQUAL projekt

Fővárosi Szociális KözalapítványMenhely Alapítvány BMSZKI 
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A PROJEKT TÁMOGATÓI:

 
Európai Szociális Alap Magyar Kormány

Az EGYÜTTES ERŐVEL partnerséget alkotó 
3 szervezet:

A partnerség vezetője a tájékoztatásért felelős tag:
Fehér Boróka
Tel: 2389-527

feher.boroka@bmszki.hu

PROGRAMSZINTŰ PARTNEREK

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
EQUAL Nemzeti Programiroda

1037 Budapest, Bokor utca. 9-11.
www.equalhungary.hu

Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás Operatív 
Program és EQUAL Irányító Hatóság

1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
www.fmm.gov.hu

2006

BMSZKI 
1134 Budapest,  

Dózsa György út 152.
www.bmszki.hu

Menhely Alapítvány
1082 Budapest, 

Vajdahunyad u. 3.
www.menhely.hu

Fővárosi Szociális Közalapítvány
1052 Budapest, Városház u. 9-11.



3

A PROJEKT CÉLJA

Projektünk célja, hogy a tartósan a hajléktalan rendszerben 
élő embereket, valamint magát az ellátó rendszert (ideértve 
a segítő szakembereket is) képessé tegye arra, hogy a haj-
léktalan emberek a rendszerből kilépve, a társadalom aktív 
részeseként önálló, önfenntartó életet éljenek.
Ma Magyarországon a romák, sérültek, alulképzettek mel-
lett a hajlékukat elveszített, egzisztencia-vesztett emberek 
jelentik a legveszélyeztetettebb csoportot munkanélküli-
ség szempontjából. Mivel a hajléktalan emberek többsége 
többszörös hátránnyal küzd (a lakhatási problémák mellé 
gyakran társul munkanélküliség, szenvedélybetegség, szo-
ciális elszigeteltség, pszichés problémák), egy komplex se-
gítségnyújtó rendszert kell számukra kialakítani.

1. ALPROGRAM: HAJLÉKTALAN EMBEREK KÉPZÉSBE, 
MUNKÁBA HELYEZÉSE

► Álláskereső Iroda kialakítása (két 
helyszínen álláskereső iroda működ-
tetése hajléktalan ügyfelek számára: 
segítség álláskereséssel kapcsolatban 
önéletrajz-írási lehetőség, álláskereső- 
és munkában tartó tréning, stb.).
► Szociális Információs Központ lét-
rehozása és működetése (hajléktalan 
emberek és szociális munkások szá-
mára széles körű tájékoztatás, jogi és 
pszichológiai tanácsadás).
► Szükségletfelmérés (hajléktalan ember szükségleteinek 
megismerése külön erre a célra kidolgozott összetett fel-
mérő lapok segítéségével).

1) A BMSZKI lakóiról készült felmérés (1411 fő) adatai alapján, 2005.

Mit lehet tudni a hajléktalan emberekről?1

○ 63%-uk 40–59 éves korú
○ 45%-uk csupán 8 általánost végzett
○  46% magát egészségi szempontból 

munkaképesnek tartja
○ 57%-nak van munkajövedelme
○  többen vannak azok, akik alkalmi munkával, 

mint azok, akik rendszeres munkával 
rendelkeznek
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► Képzések (toborzás, kiválasztás OKJ-s képzésekre, va-
lamint az OKJ-s képzésekkel összehangolva a képzés előtt, 
alatt és után egyéni ill. csoportos támogatás, mentorálás).
► Teleszobák kialakítása és működtetése (Internet kapcso-
latos számítógép park létrehozása, számítástechnikai fel-
használó szintű ismeretek átadása).
► Fedél Nélkül hajléktalan emberek lapjának a meg-
erősítése, kéthetente melléklet a projekt eseményeiről
(www.fedelnelkul.hu).
► Szervezetfejlesztési és pályázatírási tréning egy újonnan 
létrejövő hajléktalan érdekképviseleti egyesülete számára.

Programban részt vevő 
hajléktalan emberek száma

Tervezett 
2007. 12. 31-ig

(fő)
2006. 06. 30-ig

(fő)

Szükségletfelmérés 1400 900

Tájékoztatás OKJ-s képzésekről 
(toborzás) 350 192

Képzés előkészítő csoporton részt 
vesz 175 119

OKJ-s képzésen ill. képzésben 
tartó csoporton/mentorálásban 
részt vesz

125 104

Álláskereső tréning 100 n.*

Munkában tartó tréning 140 n.*

Számítástechnikai ismeretek 
átadása 60 22

2 álláskereső irodában megforduló 
álláskereső

Nem volt 
tervezve 1050

Fedél Nélkül EQUAL melléklet 
készítők 3 4

Fedél Nélkül kiemelt terjesztők 40 22

Szervezetfejlesztési és 
pályázatírói tréning 15 n.*

* még nem kezdődött el
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2. ALPROGRAM: SZERVEZETFEJLESZTÉS, 
SEGÍTŐK KÉPZÉSE

► Szociális Információs Központ létrehozása és működe-
tése (hajléktalan emberek és szociális munkások számára 
széles körű tájékoztatás, jogi és pszi-
chológiai tanácsadás).
Ezen belül 4 specializálódott segítő 
hálózat (ún. referensi hálózat) létre-
hozása szociális munkásokból, a kö-
vetkező témakörökben:
 1. Foglalkoztatás
 2. Lakhatás
 3. Addiktológia
 4. Szociális otthoni elhelyezés
A négy referensi hálózat tagjainak havi 
rendszerességű szakmai műhely.
► Gyakorlatorientált képzések szoci-
ális munkásoknak (számítástechnikai 
és módszertani továbbképzés, rend-
szeres szupervízió, számítástechnikai ismeretek tovább-
adása, csoportvezetői készségek elsajátítása – 150 fő).
► Álláskereső irodák munkatársainak kiképzése (többéves 
tapasztalattal rendelkező hasonló tevékenységű iroda ké-
pezte ki az irodák 8 munkatársát).
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3. TÁRSADALMI CÉLÚ KOMMUNIKÁCIÓ

Az alprogram célja:
► a hajléktalan emberek véleményének a programba építése
► a társadalom (és a munkáltatók) előítéleteinek csök-
kentése
► a jó gyakorlatok és példák bemutatása mind a szakmának, 
mind a hajléktalan embereknek, mind a munkáltatóknak

Hogyan?
► csoportos beszélgetések (résztvevői kontrollcsoport, fó-
kuszcsoport, hajléktalan szállón közösségi fórum, „Hallasd 
a hangod” műhelybeszélgetés sorozat)
► „Szolidáris város” konferencia – Tematikus Innovációs 
Fórum – Budapest, 2006. szeptember
► interjú sorozat segítőkkel és segítettekkel
► tanulmány a jelenleg érvényben levő jogszabályi lehető-
ségekről (munkáltatók és munkavállalók számára)
► szórólapok (munkáltatók és hajléktalan munkavállalók 
számára)
► Fedél Nélkül EQUAL melléklet (megjelenik kéthetente)
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4. NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

A nemzetközi együttműködésben három további, hason-
ló tevékenységű londoni, párizsi és madridi projekt vesz 
részt.
► közös workshopok a nemzetközi 
partnerekkel:
 ○  „Új utak a munkaerőpiacra” 

– Párizs, 2005. október
 ○  „Új utak az aktív élet felé” 

– Madrid, 2006. május
 ○  „Új megközelítések a halmo-

zottan hátrányos célcsopor-
tokkal végzett reintegrációban” 
– Budapest, 2006. október

 ○  „Empowerment” 
– London, 2007. április

► kölcsönös tanulmányutak, intéz-
ménylátogatások – szociális munkások és hajléktalan em-
berek részvételével
► közös zárókonferencia – Budapest, 2007. október
► kisebb szakmai rendezvények a nemzetközi tapasztala-
tok átadására

A nemzetközi együttműködésről 
további információk érhetők el a 
www.4inclusion.org weblapon.



SZIK iroda

BMSZKI
1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Tel: 2389-563, 2389-575
Nyitva tartás:
Hétfő: 900 – 1500 – lakhatási tanácsadás
Kedd:  900 – 1500 – addiktológiai tanácsadás
Szerda: 900 – 1300 – pszichológiai tanácsadás
 1400 – 1800 – jogi tanácsadás
Csütörtök: 900 – 1500 – foglalkoztatási tanácsadás
Péntek:  900 – 1500 – szociális otthoni tanácsadás

Vezető: Molnár Zsuzsanna
molnar.zsuzsanna@bmszki.hu

Menhely Alapítvány Álláskereső Iroda

1083 Budapest, Práter u. 29/B
Tel: 333-5998
Nyitva tartás:
Kedd:  730 – 900, 1500 – 1700

Szerda: 730 – 900

Csütörtök: 730 – 900, 1500 – 1700

Vezető: Aknai Zoltán
euroom@t-online.hu

BMSZKI Álláskereső Iroda

1134 Budapest, Dózsa György út 152.
Tel: 2389-500
Nyitva tartás:
Hétfő: 900 – 1400 
Kedd:  900 – 1400

Szerda: Zárva
Csütörtök: 1300 – 1700

Péntek: 900 – 1200

Vezető: Matók Lajos
bmszki.allaskereso@freemail.hu

Fedél Nélkül Szerkesztőség

1073 Budapest, Kürt utca 4.
Tel/fax: 322-3423
Kapcsolattartó személy: Nagy István
www.fedelnelkul.hu


