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Szükségletfelmérés 
 

A projekt gazdasági-társadalmi környezete 
 
A jelenlegi (világ)gazdasági helyzetben egyáltalán nem mindegy, hogy mi várható, hogyan 
alakulhatnak a fıbb gazdasági-foglalkoztatottsági mutatók a tervezett projekt idıszaka alatt. A 
kép ellentmondásos és meglehetısen bizonytalan. Mérsékelt optimizmusra adhat okot, hogy 
az elırejelzések szerint a gazdasági válság nem mélyül tovább, enyhe növekedés várható. 
Ugyanakkor a foglalkoztatottság ezzel párhuzamosan még nem indul általános növekedésnek, 
a munkanélküliség is inkább növekszik, viszont a munkaerıpiac 2008-2009. évi zsugorodása 
legalább megáll.  
Ez számunkra azt jelentheti, hogy van értelme (reális perspektívája) annak, hogy a 
munkaerıpiacról kiszorult ügyfeleinket felkészítsük a visszailleszkedésre – még ha rendkívül 
nehéz, kedvezıtlen külsı körülmények között is.  
Úgy is fogalmazhatunk, hogy: „A tolató mozdony lassan elindul elıre fele, az elıre döcögı 
vonatra sokan akarnak visszakapaszkodni, e tömegben ügyfeleink esélyeit kell 
megpróbálnunk növelni.” 
 

Az ország-elırejelzés fıbb összetevıi – Magyarország1 
Éves százalékos változás 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
GDP elızı évi árakon 4.0 4.1 1.1 0.9 -1.6 1.0 
Magánfogyasztás 3.4 1.7 0.6 0.7 -2.6 0.9 
Közfogyasztás 2.4 4.3 -7.4 -0.8 0.1 0.4 
GNI elızı évi árakon 3.5 3.5 -0.1 0.5 -0.5 1.1 
GDP alakulásához hozzájárulás:       
      Belsı kereslet 4.3 0.5 -1.0 -0.1 -1.8 0.8 
      Építıipar  -2.9 1.4 0.1 1.0 0.0 0.0 
      Külsı egyensúly  2.5 2.3 2.1 0.0 0.3 0.2 
Foglalkoztatottság  0.4 0.9 -0.1 -1.2 -2.0 -0.4 
Munkanélküli ráta  7.2 7.5 7.4 7.7 8.8 9.1 
Fogyasztói árindex   3.5 4.0 7.9 6.1 2.8 2.2 
Kereskedelmi egyensúly -2.5 -2.3 0.2 0.0 0.6 0.8 
Folyó fizetési mérleg  -7.5 -7.5 -6.4 -7.2 -5.5 -5.2 
Ált. költségvetési mérleg  -7.8 -9.3 -5.0 -3.3 -2.8 -3.0 
Államháztartási egyensúly  -8.9 -10.5 -5.3 -4.0 -2.8 -3.2 
Ált. költségvetési hiány  61.7 65.6 65.8 71.9 73.8 74.0 

 
Az Európai Bizottság ország-elırejelzése 
szerint 2009-2010 során a GDP 
csökkenésbıl enyhe növekedésbe fordulhat, 
a belsı fogyasztás hirtelen csökkenése 
megáll, lassan növekedésnek indul, a belsı 
kereslet növekedni kezd, ugyanakkor a 
foglalkoztatottság – ugyan lassuló ütemben, 
de – még továbbcsökken, a 
munkanélküliségi ráta enyhén továbbnı, 
meghaladhatja a 9 %-ot. A fogyasztói 
árindex várhatóan folyamatosan csökken, felülrıl megközelítheti az évi 2 %-ot. 
 

                                                 
1 Forrás: European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, 
Interim Forecast, January 2009 

A munkanélküliségi ráta év végi zárónapi alakulása-Budapest
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Budapesten2 a munkanélküliség alakulása évtizedek óta jóval kedvezıbb az országos 
átlagnál, s ez a tendencia inkább erısödni fog a jövıben, mint gyengülni. Budapesten a 
munkanélküliek száma (2008 végén) 24,5 ezer fı volt, ez 3,1 %-os rátának felel meg (kicsit 
több, mint az országos átlag 1/3-a). 
 
2006 óta Budapesten is nıtt mind a 
munkanélküliek, mind a regisztrált 
álláskeresık száma, utóbbiak ugrásszerő 
tömegesedése következett be a fıvárosban is 
a 2008. év végi gazdasági válság 
következtében: 2009 elsı negyedévében 
számuk öt ezer fıvel gyarapodott!  
 
A regisztrált álláskeresık többsége (57 %-a) 
részesül valamilyen álláskeresési pénzbeli 
ellátásban, 11 %-uk rendszeres szociális segélyt vesz igénybe, viszont 1/3-uk semmilyen 
ellátásra nem jogosult.  

Az ún. aktív eszközök a tavalyi év során 
a 24 ezer regisztrált álláskeresıbıl 
mintegy 6500 emberhez jutottak el: ebbıl 
2800 ember képzésben részesült, 2400 
ember közhasznú foglalkoztatásban vett 
részt, 600 ember támogatott 
foglalkoztatáshoz jutott, 400 ember 
vállalkozóvá válási támogatásban 
részesült.    
 
A regisztrált álláskeresık több, mint 

felét a 36-55 éves közép koru korosztály teszi ki, de jelentıs a 26-35 évesek aránya is. 
Többségük közép foku végzettséggel rendelkezik, de mintegy 8 ezer fıvárosi álláskeresınek 
nincs magasabb iskolai végzettsége, mint a 8 általános. 
 

 
 
Az eddigi passzív eszközök visszaszorulásával párhuzamosan várható a képzések, 
átképzések szerepének további növekedése, melyet nekünk is figyelembe kell vennünk a 
projekt során. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy Budapesten a Munkaügyi Központok 

                                                 
2 A statisztikailag mérhetı tendenciákra vonatkozó adatok forrása: 
http://kmrmk.afsz.hu/engine.aspx?page=kmrmk_stati_fovaros 
 

Regisztrált álláskeres ık ellátása, Budapest, 2009
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szerepe a hagyományos álláskeresés, munkaközvetítés terén radikálisan csökkent az elmúlt 
években (korábban sem volt nagyon jelentıs).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hajléktalanok a budapesti munkaer ıpiacon – a BMSZKI ügyfeleinek 
munkaer ıpiaci helyzete 
 
A célcsoport munkaerıpiaci helyzetét folyamatosan figyelemmel kísérjük. 1999 óta minden 
évben, február 3-án megszámláljuk a Budapesten3 élı hajléktalan embereket, és egy rövid 
kérdıív segítségével életmódjuk különbözı szegmenseit megpróbáljuk behatóbban is 
megismerni. A munkaerıpiaci részvételt valamilyen formában minden évben mértük, 
legutóbb, 2009-ben ezt a témát helyeztük a vizsgálat fókuszába. Az önkitöltıs kérdıívben 
számos kérdést tettünk fel, köztük az alábbiakat is:  
 

� Akadályozza-e valami abban, hogy munkát végezzen?  
� Mi a legmagasabb iskolai végzettsége?  
� Milyen szakmája van?  
� Jelenleg dolgozik-e?  
� Jelenleg mit dolgozik? Utoljára mit dolgozott?  
� Jelenleg mennyit keres havonta munkájával? Utoljára mennyit keresett munkájával?  
� Jelenleg a szakmájában dolgozik? Utoljára a szakmájában dolgozott?  
� Jelenlegi munkáját hogyan találta? Utolsó munkáját hogyan találta? 
� Jelenlegi munkája állandó / alkalmi / idıszakos / vállalkozói / egyéb? Utolsó munkája 

állandó / alkalmi / idıszakos / vállalkozói / egyéb volt? 
� Jelenleg szóbeli megállapodással / írásbeli szerzıdéssel dolgozik? Utoljára szóbeli 

megállapodással / írásbeli szerzıdéssel dolgozott? 
� Keres-e munkát jelenleg? 
� Mennyi pénzért vállalna munkát? 
� Volt-e a munkaügyi központban az elmúlt egy évben? 
� Mibıl élt meg 2009 januárjában? 

 
A BMSZKI ügyfeleinek helyzetére vonatkozóan – a szociális munkások gyakorlati 
tapasztalatai mellett – számszerősíthetı adatok is rendelkezésünkre állnak. A 2005 és 2009 
között zajlott EQUAL program keretében kidolgoztuk az un. szükségletteszteket, amelyek 
segítségével négy területen,   

                                                 
3 2004 óta több településen folytatja a „Február 3-a” Munkacsoport a vizsgálatot. 
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• a foglalkoztatás,   
• a lakhatás,   
• az egészségügy-addiktológia, és  
• szociális otthoni elhelyezés területén 

mérjük fel és rögzítjük elektronikus formában is ügyfeleink múlt- és jelenbéli státuszát, 
speciális szükségleteit, a szociális munka lépéseit. A szükségletfelmérés képezi az 
intézményeinkben folyó szociális munka alapját, erre épül a szociális munka terve és az 
ügyfél és a szociális munkás között megkötött együttmőködési megállapodás is. 
Az alábbiakban erre a két forrásra támaszkodva mutatjuk be ügyfélkörünk foglalkoztatási 
helyzetét. Legelıször az iskolázottságot, szakképzettséget, majd a munkaerıpiaci részvétel 
mértékét és módját, végül a munkakeresık helyzetét, stratégiáit. 
 

Iskolai végzettség, szakképzettség 
 
A BMSZKI szolgáltatásait igénybe vevı hajléktalan emberek 4%-a rendelkezik felsıfokú 
végzettséggel, 18%-a érettségizett, a szakmunkások aránya 38%, 30%-uk azonban csupán 
általános iskolát végzett, 11%-uk pedig még azt sem.  
Ügyfeleink 15%-a hagyta félbe (általános iskolai, közép- vagy felsıfokú) tanulmányait. 
 

A szakképzettség koránt sem jelent „zöld 
utat” a munkaerıpiac felé, ugyanakkor 
gyakorta ez a belépı – amellyel a 40-49 
év közötti hajléktalanok fele, a 30-39 év 
közöttiek 42%-a nem rendelkezik, a 
legfiatalabb, 20-29 év közöttiek körében 
pedig még ennél is rosszabb a helyezet: 
54%-uknak van legfeljebb általános 
iskolai végzettsége. 

 
 

Korcsoportok 

 
20 - 29 
éves 

30 - 39 
éves 

40 – 49 
éves 

50 - 59 
éves 

60 - 69 
éves 

70 ---- 
éves 

Összesen 

fı 4 14 36 36 18 3 111 
8 általános alatt 

% 8,7 9,4 14,3 8,9 11,5 13,6 10,8 
fı 21 49 88 110 30 7 305 

8 általános 
% 45,7 32,9 35,1 27,1 19,1 31,8 29,6 
fı 20 63 83 163 55 4 388 

szakmunkás 
% 43,5 42,3 33,1 40,1 35,0 18,2 37,6 
fı 1 20 33 76 46 7 183 

érettségi 
% 2,2 13,4 13,1 18,7 29,3 31,8 17,7 
fı 0 3 11 21 8 1 44 

fıiskola, egyetem 
% 0,0 2,0 4,4 5,2 5,1 4,5 4,3 
fı 46 149 251 406 157 22 1031 

Együtt 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Iskolai végzettség 
BMSZKI (2009) 

 
Fı % 

kevesebb, mint 8 általános  111 10,7 
8 általános 306 29,5 
szakmunkás 391 37,6 
érettségi 187 18,0 
felsıfokú 44 4,2 
összesen 1039 100,0 
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Hasonló mértékő hátrányok 
jellemzik a hajléktalan nıket 
is: 16%-uk hagyta félbe 
általános iskolai 
tanulmányait, további 
37%-uk befejezte ugyan, 
de nem tanult tovább – s 
ez így együtt 53%! 
 
Ügyfeleink szakképzettségét 
nézve – függetlenül attól, 
hogy dolgoznak-e vagy sem 
– úgy tőnik, nem az a 
jellemzı, hogy eleve 
„haszontalan”, elavult 

szakmákkal rendelkeznének, bár az könnyen meglehet, hogy szakmájukat egy mára már 
meghaladott technológiai környezetben sajátították el. Inkább arról van szó, hogy abban az 
élethelyzetben, mentális és fizikai állapotban, amelyben éppen vannak, nem tudják tanult 
szakmájukat őzni – fájós derékkal nem lehet tetıt ácsolni vagy esztergálni, alkoholfüggıként 
autóbuszt vezetni… 
 

Foglalkoztatottság 
 
2009. február 3-án ügyfeleink 30%-a válaszolt igennel a „Jelenleg dolgozik-e?” kérdésre. 
Ennél azonban többen mondták azt, a válaszadók majdnem 40%-a, hogy az elızı hónapban 
volt valamilyen, többnyire alkalmi munkából származó jövedelmük. Ügyfeleink 60-70%-a 
tehát nincs jelen a munkaerı-piacon.  
A budapesti hajléktalanok összességének körében alacsonyabb a foglalkoztatottak (25%) és a 
rendszeres munkából élık aránya (14%). Korábbi évek tapasztalataival összevetve egyre 
csökken a dolgozó hajléktalanok aránya! 
   

 
Budapest  

(%) 
BMSZKI 

(%) 
Jelenleg dolgozik-e? 25,2 29,2 

Mibıl élt meg 2009 januárjában? – Rendszeres munkából 13,7 17,4 

Mibıl élt meg 2009 januárjában? – Alkalmi munkából 29,0 21,5 

 
Az életkor elırehaladtával 
csökken a foglalkoztatottak 
aránya: az 50-59 év közötti 
korcsoportban 26%, a 40-49 
évesek között 35%, a 30-39 
évesek között 37%, s még a 
legfiatalabb, ugyanakkor a 20-29 
év közötti korcsoportban 
meghaladja a 60%-ot (62%). 
 
Az érettségivel és a felsıfokú 
végzettséggel rendelkezık 

Neme 
 férfi nı Összesen 

fı 63 46 109 
8 általános alatt 

% 8,5 16,3 10,6 
fı 194 105 299 

8 általános 
% 26,1 37,1 29,2 
fı 327 61 388 

szakmunkás 
% 44,1 21,6 37,9 
fı 130 56 186 

érettségi 
% 17,5 19,8 18,1 
fı 28 15 43 

fıiskola, egyetem 
% 3,8 5,3 4,2 
fı 742 283 1025 

összesen 
% 100,0 100,0 100,0 

Dolgozók aránya korcsoportonként
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körében az átlagosnál magasabb a dolgozók aránya, a szakmával és általános iskolai 
végzettséggel rendelkezık körében ugyanakkor érzékelhetıen alacsonyabb. Az adatok is 
alátámasztják azt az evidenciát, miszerint szakképzettség nélkül nehéz érvényesülni a 
munkaerıpiacon.   
 

Jelenleg dolgozik-e? 
 Igen Nem 

Összesen 

fı 27 79 106 
8 általános alatt 

% 9,2 11,2 10,6 

fı 77 217 294 
8 általános 

% 26,2 30,7 29,4 

fı 104 271 375 
Szakmunkás 

% 35,4 38,3 37,5 

fı 69 113 182 
Érettségi 

% 23,5 16,0 18,2 

fı 17 27 44 
fıiskola, egyetem 

% 5,8 3,8 4,4 

fı 294 707 1001 
Összesen 

% 100,0 100,0 100,0 

 
Tanult szakmájában a munkával rendelkezık alig egynegyede dolgozik. A férfiak bı 
harmada valamilyen építıipari szakmával (kımőves, festı-mázoló, villanyszerelı stb.) 
helyezkedett el, szőkebb harmada egyéb ipari tevékenységet végez (hegesztı, lakatos, gépész 
stb.), és sokan a harmadik szektorban (pék, eladó, ápoló, kertész stb.) dolgoznak. A nık 
jobbára a hagyományos „kiszolgáló” munkakörökben (gondozó, ápoló, eladó, szakács, 
felszolgáló – szakmánként 2-3 fı) tudtak elhelyezkedni szakképzettségüket használva, de 
vagyonır, könnyőgépkezelı is van közöttük. 

Munkanélküliség - munkakeresés 
 
Ügyfeleink 48%-a keresett munkát a 
felmérés idıpontjában – minden második 
azok közül, akik nem dolgoztak éppen, a 
foglalkoztatottak közül pedig minden 
harmadik.  
A munkaügyi központot ügyfeleink 40%-a, 
munkakeresı ügyfeleink 60%-a kereste fel az 
elmúlt egy évben. 
A munkakeresés, munkavégzés legfıbb akadályát a megkérdezettek egészségi állapotukban 
látják: 35-uk, több mint 360 ember mondta azt, hogy egészségi állapota akadályozza a 
munkavégzésben. Ügyfeleink mindössze 35%-a nyilatkozott úgy, hogy semmi nem 
akadályozza a munkavégzésben. 
 

Akadályozza-e valami a munkavégzésben? Fı % 
Nem akadályoz semmi 363 34,9 
Nem lehet munkát találni 124 11,9 
Betegségem 423 40,6 
Megváltozott munkaképességem 169 16,2 
A külsı megjelenésem 36 3,5 
Alacsony fizetések 53 5,1 
A (jó) szakma hiánya 46 4,4 

Keres-e munkát jelenleg? Fı % 
igen 97 35,1 
nem 179 64,9 dolgozik 
összesen 276 100,0 
igen 360 54,0 
nem 307 46,0 nem dolgozik 
összesen 667 100,0 
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Gazdasági – társadalmi változások 2009 – 2011, 2012  között 
 
A pályázat benyújtása óta eltelt idıszakban jelentıs társadalmi, gazdasági változások 
következtek be, melyek indokolttá tették a pályázathoz készített szükségletfelmérés 
aktualizálását. A globális gazdasági válság és annak hazai társadalompolitikai 
következményei jelentıs hatással vannak a projekt megvalósíthatóságára. Ezeket a társadalmi 
és gazdasági változásokat igyekszünk a következı oldalakon összefoglalni. 
 
„A 2008 ıszén kirobbanó globális válságot 2009 közepéig tartó recesszió követett, amely a 
kibocsátás és a fogyasztás erıteljes csökkenésével, a külsı és belsı piacok szıkülésével járt 
együtt. Az Európai Unió tagállamaiban éves összehasonlításban általában 5–8 százalékkal 
csökkent a nemzeti jövedelem. A magyar gazdaság 2009-ben érte el a mélypontot, amikor a 
GDP az elızı év azonos idıszakához képest 6,8 százalékkal esett vissza, majd 2010-tıl lassú 
emelkedés következett be.”4 
 
A munkanélküliségi 
ráta – az EU átlagához 
viszonyítottan 
magasabb arányban - 
meredeken nıtt 2008-
2009-ben, majd 2010-
ben ugyan újra 
csökkenni kezdett, de 
még így is magasan a 
sokéves átlag felett 
maradt. 
 

A nyilvántartott 
álláskeresı száma 2009 
és 2011 között országos 
szinten több mint 20 
ezer fıvel növekedett, 
és ahogy az alábbi 
táblázatból látható, e 
növekedés számottevı 
részben a Közép-
Magyarországi régió 

foglalkoztatottsági 
szintjében (a projekt 

megvalósításának helyszínén) történt kedvezıtlen folyamatok eredménye.  
 
Mindeközben az aktív munkaerı-piaci eszközök által elért emberek száma nem emelkedett 
számottevıen. A közfoglalkoztatásban részt vevık száma ugyan jelentısen nıtt, azonban ez 
az eszköz reálisan nem alkalmas arra, hogy kivezetı utat jelentsen a munkanélküliségbıl. 
Hatékony eszköz lehet a munkanélküli emberek képzése, átképzése – ha a képzés a 
munkaerıpiac valós igényeire válaszol -, ugyanakkor ez az eszköz 2011-ben már 35%-kal 
kevesebb emberhez ért el, mint két évvel azelıtt. 5 

                                                 
4 Munkaerı-piaci helyzetkép a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján, 2011, forrás: www.afsz.hu 
5 Az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök létszámadatai 2011-ben, forrás: www.afsz.hu 
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Még nagyobb a csökkenés, ha a projekt megvalósítási helyszínéül szolgáló Fıvárost nézzük, 
itt a Nemzeti Munkaügyi Hivatal jelentése szerint 2011-ben, munkaerı-piaci képzésben 
összesen 35,6 ezer fı vett részt, ez a létszám csak 57,7%-a 2010-es érintett létszámnak. 
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Ha megnézzük a képzési támogatásban részt vettek iskolai végzettség szerinti összetételét, azt 
látjuk, hogy 2011-ben a munkaviszonyban nem állók képzésében érintettek között legnagyobb 
arányban (országosan 41,9%, Budapesten: 41%) érettségivel rendelkezı álláskeresıket 
találunk, ez 1,5százalékponttal magasabb, mint 2010-ben illetve 2009-ben mért arányuk. 

 
Mindezt együttesen szemlélve jól látszik, hogy a projekt által megcélzott hajléktalan 
embereknek egyre kevesebb esélyük volt bekerülni támogatott képzésekbe, hiszen a képzések 
száma jelentısen csökkent, és ezzel párhuzamosan nıtt azon képzések száma, amelyek 
bemenetként érettségit határoztak meg.  
 
A munkanélküliséget leginkább befolyásoló személyes tényezı az iskolai végzettség. Az 
alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık az átlagosnál nagyobb arányban tapasztalják meg 
a munkanélküliséget.  
 
A következı táblázatból jól látszik, hogy a 2007 és 2012 közötti öt évben folyamatosan nıtt 
az iskolai végzettség jelentısége a munkaerıpiaci státusz tekintetében, hiszen az alacsony 
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iskolai végzettséggel rendelkezık körében jóval magasabb arányban nıtt a 
munkanélküliséggel érintettek aránya, mint a magasabb iskolai végzettségőek körében. 
 
A 19–64 éves népességbıl a munkanélküliség által érintettek aránya legmagasabb iskolai 
végzettség szerint6 

 
 

Hajléktalan emberek helyzetének változása  
 
A hajléktalan emberek foglalkoztatottsága – más sérülékeny társadalmi csoportokhoz 
hasonlóan – csökkent. A fokozódó munkaerıpiaci helyzetben ık azok, akik alul maradtak. 
Nehezebben jutnak bejelentett, legális munkához, és a munkaerıpiac rugalmasabban mőködı 
szegmensei sem szívják már fel ezt a réteget. Korábban az alkalmi munkák piacán, a szürke 
vagy fekete gazdaságban nagyobb arányban juthattak jövedelemhez, azonban napjainkra ezek 
a lehetıségek is érezhetıen beszőkültek. 
 
2011-es „Február 3” kutatásban a megkérdezett fıvárosi hajléktalan emberek közel fele – 
47,5%-a vallotta magát munkanélkülinek. Átlagosan csupán minden ötödik hajléktalan 
embernek van valamilyen munkája, ami lehet állandó munka, ám gyakrabban jelent alkalmi 
jellegő foglalkoztatottságot. (Közel ugyanennyi válaszadó állandó jövedelemmel rendelkezik 
nyugdíj formájában. Országos átlagban minden negyedik ember segélyezett, a más jogán való 
nyugdíj, gyermek utáni ellátások, valamint eltartotti státusz elıfordulása nem számottevı.) 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Forrás: KSH statisztikai tükör, Iv. évfolyam, 105.szám 
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Hajléktalan emberek munkaerő-piaci státuszuk szerinti megoszlása – 2011 - önbevallás 
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Budapest 

24,7% 47,5% 19,6% 0,4% 0,3% 1,2% 14,0% 
590 1490 678 14 16 23 1295 

Vidék együtt 
16,2% 40,9% 18,6% 0,4% 0,4% 0,6% 35,5% 
1335 2923 1270 26 25 60 1717 

Együtt 
20,0% 43,9% 19,1% 0,4% 0,4% 0,9% 25,8% 

 
Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha megnézzük, hogy mibıl éltek meg a megkérdezettek 
az év elsı hónapjában. Ez alapján Budapesten mindössze a megkérdezettek 33,8%-a vallotta 
azt, hogy valamilyen munkából származó jövedelembıl élt meg.  
 

Miből élt meg 2011 januárjában? Több válasz is megjelölhető! 
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300 806 267 524 130 381 363 657 433 

Budapest 
9,2% 24,6% 8,2% 16,0% 4,0% 11,6% 11,1% 20,1% 13,2% 

 

A „Mib ıl élt meg 2011 januárjában?” kérdésre adott válaszokból kiderül, hogy munkavégzés 
terén egyértelmően az alkalmi munka jellemzı. A rendszeres munkából származó jövedelem 
elıfordulása országosan mindenhol 10% alatt marad. „Érdekes, hogy az elızı tábla alapján 
kevesebben vallják magukat dolgozónak, mint ahány válaszadónak effektív munkajövedelme 
van: az alkalmi munka eszerint ugyan jövedelemforrás, de nem jelent olyan biztonságot, mely 
alapján dolgozónak definiálná magát minden ember.” 
Ha megnézzük a hajléktalan emberek iskolai végzettségére vonatkozó mutatókat 
egyértelmően látszik, hogy a magas munkanélküliségi adatok ez esetben is összecsengenek a 
nagyon alacsony iskolai végzettséggel. 
A budapesti hajléktalanok 40 %-a legfeljebb a nyolcosztályos általános iskolát végezte 
el, másik 40 %-uk rendelkezik valamilyen szakiskolai, szakmunkás iskolai 
végzettséggel.7 A budapesti hajléktalan népesség egészében némileg iskolázottabb, mint a 
vidéken élı hajléktalanok, utóbbiak körében még nagyobb arányt képviselnek a legfeljebb 

                                                 
7 Ezen belül azonban 1999 óta nıtt a nyolc általánost el nem végzettek, s csökkent a középfokú végzettséggel 
rendelkezık aránya ((Gyıri Péter: Amit tudunk – 10 év… Kézirat, 2011) 
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elemi iskolai végzettséggel rendelkezık, s jóval kevesebben vannak a felsıbb iskolát 
befejezık, érettségizettek.  
Ez az iskolai végzettség szerinti összetétel rosszabb a felnıtt korú magyar lakosság egészénél, 
azonban alig marad el az ország 50-59 év közötti korcsoportjának végzettség szerinti 
összetételétıl (ez a korcsoport a legjellemzıbb a hajléktalanok körében). Ugyanakkor az 
elnagyolt átlagadatok mögött sokkal súlyosabb tendenciák rajzolódnak ki: jellegzetesen nı a 
hajléktalanok körében a fiatalon iskolázatlanok száma, különösen a fiatal roma 
hajléktalan nık körében. A teljes népességet nézve – a 2011-es népszámlálás elızetes adatai 
szerint – a fiatalok körében jelentısen nıtt a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezık 
aránya az idısebb korosztályok iskolai végzettségéhez viszonyítva, a hajléktalan emberek 
között ugyanakkor nagyobb eséllyel jelennek meg iskolázatlan fiatalok.  
Még a hajléktalan népességen belül is mintha mőködne az iskolai végzettség szerinti 
egyenlıtlenség: a közterületeken élık a legkevésbé iskolázottak, s minél komfortosabb 
lakhatási formáról van szó, annál inkább javuló, jobb iskolázottság szerinti összetételt 
találunk.  
 

A budapesti és a „vidéki” hajléktalan válaszadók legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása a 
lakhatás formája szerint – 2011-F3 

 Mi az Ön legmagasabb befejezett 
iskolai végzettsége? 

Közterület Éjjeli 
menedékhely 

Átmeneti 
szálló 

Egyéb, 
spec. szálló 

Együtt 

kevesebb, mint nyolc általános 
iskolai osztály 

173 105 40 43 361 

 9,7% 10,6% 5,1% 9,2% 9,0% 
általános iskola nyolc osztály 693 350 277 156 1476 
 38,7% 35,4% 35,2% 33,4% 36,6% 
szakmunkásképzı iskolai 
bizonyítvány 

654 317 272 166 1409 

 36,5% 32,1% 34,6% 35,5% 34,9% 
szakiskolai bizonyítvány 83 74 49 28 234 
 4,6% 7,5% 6,2% 6,0% 5,8% 
érettségi 125 94 111 54 384 
 7,0% 9,5% 14,1% 11,6% 9,5% 
fıiskolai, egyetemi oklevél 34 23 31 13 101 
 1,9% 2,3% 3,9% 2,8% 2,5% 
nincs válasz 28 25 7 7 67 
 1,6% 2,5% ,9% 1,5% 1,7% 
Együtt 1790 988 787 467 4032 

„Vidék”  

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
kevesebb, mint nyolc általános 
iskolai osztály 

121 43 40 22 226 

 10,2% 5,5% 4,3% 5,0% 6,8% 
általános iskola nyolc osztály 438 234 321 125 1118 
 37,1% 29,8% 34,2% 28,2% 33,4% 
szakmunkásképzı iskolai 
bizonyítvány 

393 249 260 145 1047 

 33,3% 31,7% 27,7% 32,7% 31,3% 
szakiskolai bizonyítvány 75 72 83 49 279 
 6,4% 9,2% 8,8% 11,1% 8,3% 
érettségi 100 135 168 73 476 
 8,5% 17,2% 17,9% 16,5% 14,2% 
fıiskolai, egyetemi oklevél 27 40 59 23 149 
 2,3% 5,1% 6,3% 5,2% 4,5% 
nincs válasz 27 13 7 6 53 
 2,3% 1,7% ,7% 1,4% 1,6% 
Együtt 1181 786 938 443 3348 

Budapest 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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A megkérdezett budapesti hajléktalan emberek közül önmagukat cigánynak vallóak körében 
egészen riasztó képet mutat az iskolázottság, pontosabban az iskolázatlanság. A budapesti 
hajléktalan cigány férfiak 65 %-a legfeljebb nyolc általánost végzett (ez kétszerese a nem-
cigány férfiak körében ilyen alacsony végzettséggel rendelkezık arányának). De a budapesti 
hajléktalan férfiak 19 %-ának még a 8 általánosa sincs meg (e tekintetben négyszeres a cigány 
– nem-cigány férfiak közötti különbség). Szinte fokozhatatlan, de a budapesti hajléktalan 
nık iskolázatlansága még ennél is tragikusabb: 89 %-uknak(!) legfeljebb 8 osztálya van, 
39 %-uk még nyolc általánossal sem rendelkezik (ez négyszerese a nem-cigány nık 
körében mért aránynak). A „vidéki” hajléktalan cigány nık és férfiak iskolázatlansága 
lényegében hasonló képet mutat. 
 

 “Ön cigánynak tartja-e magát?” 
 

Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 
  Igen Nem Együtt 
kevesebb, mint nyolc általános iskolai osztály 19% 5% 7% 
általános iskolanyolc osztály 46% 32% 35% 
szakmunkásképzı iskolai bizonyítvány 26% 41% 39% 
szakiskolai bizonyítvány 4% 6% 6% 
érettségi 3% 11% 10% 
fıiskolai, egyetemi oklevél  3% 2% 
nincs válasz 2% 1% 2% 
 Együtt 100% 100% 100% 

Budapest 
férfi 

  462 2459 3032 
kevesebb, mintnyolc  általános iskolai osztály 39% 10% 16% 
általános iskola nyolc osztály 49% 47% 47% 
szakmunkásképzı iskolai bizonyítvány 8% 21% 19% 
szakiskolai bizonyítvány 4% 6% 6% 
érettségi  11% 8% 
fıiskolai, egyetemi oklevél 1% 3% 3% 
nincs válasz 1% 1% 2% 
 Együtt 100% 100% 100% 

Budapest 
nı 

  140 574 749 
kevesebb, mint nyolc általános iskolai osztály 14% 4% 5% 
általános iskola nyolc osztály 43% 28% 30% 
szakmunkásképzı iskolai bizonyítvány 26% 37% 35% 
szakiskolai bizonyítvány 7% 9% 9% 
érettségi 6% 16% 15% 
fıiskolai, egyetemi oklevél 1% 5% 4% 

nincs válasz 3% 1% 2% 
 Együtt  100% 100% 100% 

„Vidék” 
férfi 

  330 1952 2363 

kevesebb, mint nyolc általános iskolai osztály 33% 5% 12% 
általános iskola nyolc osztály 51% 42% 44% 
szakmunkásképzı iskolai bizonyítvány 9% 23% 19% 
szakiskolai bizonyítvány 2% 7% 6% 
érettségi 3% 16% 13% 
fıiskolai, egyetemi oklevél 1% 6% 5% 
nincs válasz 2% 1% 1% 
 Együtt  100% 100% 100% 

“Vidék” 
nı 

  152 519 701 
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Összefoglalva az eddigieket elmondhatjuk, hogy bár a 2010-es helyzetelemzést azzal 
nyitottuk, hogy mérsékelt optimizmussal tekintünk a jövıre, a gazdaság enyhe növekedését 
vártuk, ill. azt, hogy a munkaerıpiac nem zsugorodik tovább. Nem így történt. A válság 
tovább mélyült, a munkanélküliek száma és aránya, a munkanélküliként töltött idı hossza 
egyaránt növekedett, úgy a teljes népességben, mint a hajléktalan emberek körében.  
 
Ugyanebben az idıszakban az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök tára nem bıvült 
érzékelhetıen, sıt, a képzések száma jelentısen visszaesett. A képzés, átképzés egy 
különösen fontos eszköz ahhoz, hogy tartós munkanélkülieket kimozdítsa helyzetébıl. A 
szakképzetlenek, az elavult szakmával rendelkezık piacképes(ebb)tudást szerezhetnek 
általa. Azonban a jelentısége nem csak ebben áll: a motivációt vesztett, munkaerı-piaci 
kudarcok sorozatát átélt emberek a képzésre való felkészülés idıszakában – a szociális 
munkásaik segítségével – újra aktivizálhatóak, mozgósítani tudják meglévı készségeiket, 
képességeiket, s ha megkapták a bizonyítványukat, nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni a 
munkaerıpiacon. 
 
A benyújtott szakmai koncepció és költségvetés nem biztosította annak a lehetıségét, hogy a 
BMSZKI a program keretében finanszírozza a bevont ügyfelek OKJ-s képzésben való 
részvételét. A pályázat benyújtásának idıszakában még a Munkaügyi Központ 
szervezésében ill. támogatásával is indultak ilyen programok, így nem láttuk ennek 
szükségességegét, hiszen korábbi tapasztalataink alapján reálisnak látszott, hogy a 
projektben vállalt módon OKJ-s képzésbe tudjuk segíteni az ügyfeleinket.  
Azonban a képzések száma jelentısen csökkent, a képzési támogatásban részesülık közel 
fele érettségivel rendelkezı munkanélküli volt – vagyis jellemzıen nem a hajléktalan 
emberek tudtak bekerülni a támogatott képzésekbe. A hajléktalan embereket ellátó 
munkaügyi kirendeltség szóbeli tájékoztatása szerint 2012-ben kevesebb mint 60 fı tudott 
közremőködésükkel képzésre menni.  
Mindezekre való tekintettel szükséges a szakmai program átgondolása, és lehetıség szerint 
a költségvetés módosítása annak érdekében, hogy a projektben finanszírozhatóvá váljon a 
bevont ügyfelek szakképzése is.  
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A szolgáltatási terv  
 
A BMSZKI jelenleg Közép-Európa legnagyobb hajléktalanellátó szervezete, amely 21 
telephelyen nyújt szociális ellátást hajléktalan emberek számára: 9 átmeneti szállást mőködtet, 
összesen 1234 férıhellyel, 3 éjjeli menedékhelyet 390 férıhellyel, 5 nappali melegedıt 460 
„fér ıhellyel”, 3 utcai gondozó szolgálatot, 3 családok átmeneti otthonát 94 férıhellyel. 2009-
ben nappali melegedıink átlagos forgalma megközelítette a napi 800 fıt, éjjeli 
menhelyeinken majdnem 2000 fı, átmeneti szállásainkon másik 2000 fı, családos 
férıhelyeinken 200 fı fordult meg, miközben az utcai szociális munkások 400 fedél 
nélkülivel álltak kapcsolatban. 
Ezen kívül a BMSZKI rendelkezik egészségügyi részlegekkel (fekvıbeteg ellátás, járóbeteg 
ellátás: háziorvosok, ambulancia, 24 órás ügyelet, mozgó orvosi szolgálat, szakorvosi 
rendelések stb), valamint módszertani tevékenysége körében többek között ellátja a közép-
magyarországi regionális hajléktalanellátási módszertani feladatokat, képzéseket, 
továbbképzéseket, külföldi tanulmányutakat szervez, szakkönyveket ad ki és terjeszt stb. 
A BMSZKI intézményeiben 230 fı szociális munkás és szociális asszisztens dolgozik. 
 

A program végrehajtásának szervezeti feltételei 
 
A BMSZKI Els ı Lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezı hajléktalan 
emberek képessé tevı és önálló életvitelt elısegítı programja a BMSZKI már kialakított 
munkarendjéhez illeszkedik, korábbi szakmai-szervezeti fejlesztésekre épít. Ugyanakkor több 
ponton kiegészíti, továbbfejleszti a jelenlegi gyakorlatot, számos innovatív elemet tartalmaz, 
amelyeket be szeretnénk emelni a BMSZKI gyakorlatába, és a program befejezése után is 
fenntarthatóan mőködtetni.  

a) Eddigi programjaink más célcsoportok számára nyújtottak és nyújtanak komplex, a 
különbözı szükségleteknek megfelelı támogatást:  

- lakhatási programok – kilépésre felkészült hajléktalanok lakhatási támogatása 
és utókövetése;  

- „Munkaerı-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban” címő EQUAL program 
– hajléktalan emberek OKJ képzésbe jutásának elıkészítése, képzés alatti és 
utáni mentorálása); 

- Álláskeresı Irodák – a foglalkoztatásra kész hajléktalan emberek 
foglalkoztatásba és képzésbe segítése; 

- „Hétrıl Évre a munkaerıpiacon” – alkalmi munkavállalói kiskönyves 
munkavállalás ösztönzése, munkáltatók érzékenyítése. 

Jelen pályázat keretében egy olyan célcsoport szükségletei kerülnek munkánk 
fókuszába, akik számára mindezidáig nem programszerően nyújtottunk 
foglalkoztathatóságot javító szolgáltatásokat.  

b) A program keretében a célcsoport szükségleteihez igazodó, a foglalkoztathatóságot 
és az önálló életvitelt megalapozó tevékenységeket magába foglaló struktúrát 
alakítunk ki. A tevékenységek közül – mint egy „étlapból” – az esetmenedzser és a 
célcsoporttag közösen választhatja ki az egyéni fejlesztési terv elemeit.  

c) Esetmenedzser feladatkört alakítunk ki. Az esetmenedzser nemcsak a megfelelı 
segítség nyújtásában és a megfelelı segítıhöz irányításban vállal aktív szerepet, 
hanem a segítı személyekkel való párbeszédben, az ügyfél fejlesztésében részt vevı 
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szakemberek tevékenységének monitorozásában is. Esetenként – az ügyfél mozgását 
követve – túl kell „nyúlniuk” saját intézményükön is.  

d) A programban az esetmenedzser az ügyfél köré „segítı hálót”  épít ki. A segítı hálót 
azok a szakemberek alkotják, akiket az ügyfél akár már a programba vonás elıkészítı 
szakaszában megismer, ill. akikkel a fejlesztési terv végrehajtása során kapcsolatba 
kerül: lakhatási, foglalkoztatási vagy addiktológiai szakember, pszichológus, 
csoportvezetık, egyéni fejlesztık, együttmőködı szervezetek képviselıi, és 
bármely más, az ügyfél ellátása szempontjából fontos személy. A „segítı háló” 
kiépítése tehát még a programba vonás elıtt (toborzás, szőrés idıszakában) 
elkezdıdik, majd az esetkonferenciák (l. alább) megerısítik ezt a kapcsolatrendszert, 
ami késıbb, az utánkövetés szakaszában vagy még az után is támogatja az ügyfelet. 
Ezzel a szemlélettel és munkamódszerrel azt szeretnénk elérni, hogy az ügyfél összes 
„szükségletterületét” lefedjük, ugyanakkor egy-egy segítı ne csak a saját 
szakterületéhez kapcsolódó részproblémákat lássa, hanem egészben az ügyfelet, az 
embert. Az ügyfél pedig azt érezze, hogy „fontos”, odafigyelnek rá.  

e) Bár legtöbb intézményünkben (átmeneti szállásokon) esetfelelısi rendszer mőködik, a 
nappali melegedıkben és éjjeli menedékhelyeken a szociális munkások ügyeleti 
rendszerben dolgoznak, nincs minden ügyfélnek személyes szociális segítıje. A 
programban részt vevı hét esetmenedzser közül három ilyen intézménybıl kerül ki – 
így az ott megforduló ügyfelek is személyre szabott figyelmet kapnak.  

f) A célcsoporttagok bevonását szakmai team készíti elı (esetfelelıs szociális 
munkások, a foglalkoztatási, lakhatási és mentálhigiénés szakemberek).  

g) Az esetkonferencia egy teljesen új munkamódszer intézményünkben (tudomásunk 
szerint az egész hajléktalanellátásban). Szociális munkásaink jelenleg nem 
rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyek az esetkonferencia szervezését, és 
vezetését lehetıvé teszik – ezeket a program keretében sajátíthatják el, és 
gyakorolhatják. Célunk, hogy ez a tevékenységforma a késıbbiekben általánossá 
váljon intézményeinkben.  

h) A program megvalósítása során együtt kívánunk mőködni a Közép-magyarországi 
Regionális Munkaügyi Központ kirendeltségével. Közös ügyfeleink kapcsán 
(RSZS-s, RÁT-os ügyfelek stb.) így is rendszeres munkakapcsolatban állunk, a 
Partnerségi Találkozókon ezt az együttmőködést szeretnénk még gördülékenyebbé 
tenni. 

i) A program lehetıséget teremt arra is, hogy a Társadalmi Célú Kommunikációs 
tevékenységünket erısítsük: honlapunkat fel szeretnénk frissíteni, hogy mind a 
hajléktalan emberek, mind a szakmai és civil érdeklıdık információhoz jussanak a 
BMSZKI tevékenységérıl és a hajléktalan célcsoportról, a projekt eredményeit, 
tapasztalatait pedig sajtónyilvános zárókonferencián és zárókiadványban kívánjuk 
disszeminálni. 
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A projekt célja 
 
A BMSZKI Els ı lépés program célja 67 alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezı, 
munkavállalásukban korlátozott hajléktalan ember önálló életvitelének, 
foglalkoztathatóságának és társadalmi integrációjának javítása egyéni fejlesztési terveken 
keresztül, a szociális munka (egyéni esetkezelés és csoportos szociális munka) eszközeivel. 
Részletesebben:  

a) a régóta hajléktalan élethelyzetben lévı, rossz munkaerı-piaci pozíciókkal 
rendelkezı (alacsony iskolai végzettségő vagy elavult szakképzettségő, tartósan 
inaktív), de a munka és az önálló lakhatás világába még eséllyel visszailleszthetı 
ügyfelek számára egy új(abb) esélyt adjunk az újrakezdéshez, az önfenntartás 
megszervezésének elindításához; 

b) az önálló lakhatásukat tartós foglalkoztatási inaktivitásuk miatt éppen elveszítık 
számára esélyt nyújtsunk a tartós hajléktalanság elkerülésére, megelızésére a munka 
és az önálló lakhatás világába történı mielıbbi visszailleszkedés elısegítésével; 

c) a BMSZKI-ban és a vele együttmőködı szervezetekben a segítı szakemberek 
munkájának hatékonysága, eredményessége hosszabb távon is növekedhessen: a 
program során az esetmenedzseri rendszer valamint az esetkonferenciák hatására az 
ügyfelek és segítıik „megtanulják”, hogy partneri együttmőködéseken keresztül az 
intézményrendszerbıl való kikerülés, a – támogatott, vagy nem-támogatott - 
önfenntartás a cél. 

 

A projekt célcsoportja 
 
A pályázati kiírásnak megfelelıen a projekt célcsoportját azok  

a) a projektbe történı bevonás idıpontjában 18. életévüket betöltött, de az irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érı  

b) hajléktalan 
személyek képezik, akik:  

c) inaktívak, vagy  
d) olyan regisztrált álláskeresık, akik munkanélküli ellátásban nem részesülnek, és 
e) alacsony iskolai végzettségőek, vagy  
f) nem rendelkeznek piacképes szakképzettséggel. 

 
Kiemelt célcsoport: 

a) akik olyan alacsony iskolai végzettségőek, hogy még az általános iskolát sem fejezték 
be,  

b) a projektbe történı bevonás idıpontjában legalább 5 éve nem foglalkoztatottak, vagy 
munkatapasztalattal nem rendelkezık (min. 50%) 

c) olyan inaktív személyek, akik sem a munkaügyi kirendeltség, sem a BMSZKI 
nyilvántartásában nem szerepelnek (15%),  

d) romák (20%), 
e) nık (37%). 

Az a) - e) kiemelt célcsoport tagjai elsıbbséget élveznek a bevonáskor. Az e) kiemelt 
célcsoport tagjait magasabb arányban kívánjuk bevonni a programba, mint a hajléktalan 



 20 

sokaságban regisztrált jelenlétük, a d) kiemelt célcsoport tagjait pedig, mint az országos, teljes 
lakosságban becsült arányuk.  
 

 Férfi Nı Összesen 
1. Munkerı-piaci státusz szerinti megoszlás 

1.1 Munkanélküli ellátásban nem részesülı regisztrált 
álláskeresı 

30 15 45 

1.2 Inaktív személy 12 10 22 
2. Kiemelt célcsoportba tartozás szerinti megoszlás 

2.1 Munkatapasztalattal nem rendelkezı 2 5 7 
2.2 A bevonás idıpontjában legalább öt éve nem 
foglalkoztatott 

17 10 27 

2.3 Inaktív személy, aki sem a Munkaügyi Központ, 
sem a pályázó nyilvántartásában nem szerepel 

7 3 10 

2.4 A bevonás idıpontjában legalább három éve alanyi 
jogon ápolási díjban részesül 

 

0 0 0 

3. Hátrányos helyzető csoportok szerinti megoszlás 
3.1 Kisebbség  7 7 14 
3.2 Fogyatékkal élık 0 0 0 
3.3 Egyéb: HAJLÉKTALAN 42 25 67 

4. Iskolai végzettség szerinti megoszlás 
4.1 Alacsony iskolai végzettségő 30 20 50 
4.2 Elavult, nem piacképes szakképzettséggel, 
végzettséggel rendelkezı 

12 5 17 

4.3 Középfokú végzettség 0 0 0 
4.4 Középfokú oktatást követı, nem felsıfokú 
végzettség 

0 0 0 

4.5 Felsıfokú végzettség 0 0 0 
 
Röviden összefoglalva: Azokat az ügyfeleket kívánjuk a programba vonni, akik esetében a 
jelenlegi eszközrendszer rendre kudarcot vall, intenzívebb, több – a 
foglalkoztathatóságot, az önálló életvitelt támogató – elemet integráló segítséget 
igényelnek.  Hajléktalan emberek számára a társadalmi integráció alapja és feltétele a biztos 
(hosszabb távú céljainkat tekintve önálló) lakhatás, amire csak akkor van esélyük, ha 
foglalkoztatásuk is megoldott. A projekt célcsoportját képezı hajléktalan embereknek vagy 
egyáltalán nincs rendszeres havi jövedelmük, vagy az rendkívül alacsony (pl. RÁT, RSZS), 
így számukra elsısorban a munkajövedelem jelentheti a biztos lakhatás alapját – akár elsı 
lépésben egy átmeneti szálláson, akár (hosszabb távon és véglegesen) önálló lakhatásban, 
albérletben, bérlakásban. 
 

A célcsoport elérésének a terve 
 
A célcsoport toborzásában részt vevı szervezetek:  

a) BMSZKI intézményei 
b) Hajléktalanellátó társszervezetek 
c) Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 
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A célcsoportot közvetlenül is megszólítjuk: a toborzásban részt vevı szervezetekhez 
ügyfeleknek szóló szóróanyagokat, tájékoztató anyagokat (pl. plakátok) juttatunk el, 
amelyekbıl a célcsoporttagok értesülhetnek a program indulásáról és a programba kerülés 
módjáról, a tervezett tevékenységekrıl (támogató csoportokról, egyéni fejlesztési 
lehetıségekrıl).  
A projekt szakmai programját (közérthetı formában) a toborzó szervezetek, 
munkatársak rendelkezésére bocsátjuk, hogy kompetensen tudjanak részt venni a 
célcsoporttagok felkutatásában ill. a feltételeknek megfelelı emberek tájékoztatásában.  
 
a) A célcsoport elérése a BMSZKI intézményeiben 
 
A BMSZKI intézményeiben (szállásnyújtó intézményekben, nappali és egészségügyi 
ellátásokban) évente több mint 3000 fı fordul meg. İk alkotják a bevonandó célcsoport 
bázisát.  
 
A BMSZKI intézményei több lépcsıben (több kommunikációs csatornát felhasználva) 
kapnak tájékoztatást a program céljairól és eszközeirıl, ill. a célcsoport bevonásának 
módjairól: 

• a toborzás és bevonás sikeres lebonyolítása érdekében a program 
projektmenedzsere bevezetı (program-elıkészítı) tájékoztatást tart az 
intézmények szakmai vezetıi számára;  

• az egyes intézményeket, szakmai teameket a szakmai vezetıi készíti fel a 
célcsoport elérésére. 

 
b) A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ szerepe 
 
A Munkaügyi Központ Kirendeltsége együttmőködési megállapodásban rögzített módon vesz 
részt a célcsoport elérésében. 
 
c) A célcsoport elérése hajléktalanellátó társszervezetek közremőködésével 
 
A projekt kiemelt célcsoportját képezik azok a személyek, akik sem a Munkaügyi Központ, 
sem a BMSZKI nyilvántartásában nem szerepelnek. A BMSZKI olyan ügyfeleket is be 
kíván vonni a projektbe, akik nem veszik igénybe a szociális szervezetek szolgáltatásait, 
vagy csak az olyan alacsony küszöbő ellátásokig jutnak el (pl. nappali melegedık, éjjeli 
menedékhelyek, utcai szociális munkások), ahol többnyire csak az elsıdleges szükségletek 
kielégítésére (pl. tisztálkodás, étkezés) van lehetıség, a társadalmi és munkaerıpiaci 
integrációt elısegítı, egyéni szükségletek felmérésén alapuló szociális munkára kevéssé, vagy 
egyáltalán nincs. Ezért a fıvárosi nappali melegedıket, éjjeli menedékhelyeket, utcai szociális 
gondozó szolgálatokat és a krízisautót kiemelten tájékoztatjuk a projektrıl és az elérhetı 
szolgáltatásokról.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy azok az ügyfelek is személyre szabott ellátáshoz jussanak, 
akiket hozzánk irányítanak a partner szervezetek, de valamilyen okból nem lesznek 
bevonva a projektbe.  
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A célcsoport sz őrése, a bevonás el ıkészítése 
 
Számításaink szerint a programban való részvétel feltételeinek jóval több személy fog 
megfelelni, mint ahány fıt lehetıségünk lesz a programba vonni. Ezért a célcsoport szőrése 
és a bevonás elıkészítése a program hangsúlyos része. Lépései a következık:  

1) A különbözı hajléktalan ellátó intézményekben (fent a) és c)), valamint az 
együttmőködı Munkaügyi Központban dolgozó szociális munkások, ügyintézık 
felmérik, hogy az ügyfél a TÁMOP 5.3.1 elıírásainak megfelel-e, illetve hogy 
motivált-e arra, hogy foglalkoztathatóságának javítása érdekében lépéseket tegyen. 

2) A kiválasztás szempontrendszerét a projekt megvalósításának elsı hónapjaiban az 
esetmenedzserek és a szakmai vezetı közösen dolgozzák ki. A feltételeknek megfelelı 
jelentkezık közül elınyben részesülnek azok, akik már régebb óta inaktívak, akik 
tartós hajléktalanok, akiknek nem fejezték be a nyolc általánost sem, továbbá a roma 
származásúak és a nık. 

3) A bevonásról a szakmai vezetı dönt, az esetmenedzser és a szakmai team 
véleményének figyelembe vételével.  

 

A projekt keretei között nyújtandó szolgáltatások 
 
A BMSZKI „Elsı lépés” Program három alaptevékenységbıl áll:  

1) foglalkoztathatóságot és önálló életvitelt javító szolgáltatások, tevékenységek 
2) a foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások, tevékenységek igénybevételét koordináló 

esetmenedzsment 
3) E két alaptevékenységet számos kiegészítı – a program sikeres elindítását, 

végrehajtását, kockázatok minimalizálását támogató – elemekkel egészítjük ki. 
 
 
1) A célcsoport foglalkoztathatóságát és önálló életvitelét javító szolgáltatások, 

tevékenységek  
 
A foglalkoztathatóságot javító szolgáltatások, tevékenységek széles palettáját (egyéni és 
csoportos szociális munka, egyéni fejlesztés, csoportos tréning stb. – l. alább) tesszük 
elérhetıvé a programba vont ügyfelek számára.  
Egy célcsoporttag átlagosan heti két csoportos foglalkozáson és kétféle egyéni 
fejlesztésben vehet részt. Ez a lehetıség nem jelenti azt, hogy minden bevont 
célcsoporttagnak kötelezı a heti négyféle foglalkozáson való részvétel, de igény szerint 
egyes emberek akár több fejlesztésben is részt vehetnek – az egyéni fejlesztési tervük (azaz 
szükségleteik és teherbírásuk) függvényében. 
 
Tervezett tevékenységeink:  
 

a) Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, amely meghatározza az 
egyéni esetkezelés irányát és az igénybe vehetı szolgáltatások körét.  

b) Mentális állapotjavító programok 
- Egyéni pszichológiai tanácsadás 
- Egyéni pszichológiai terápia 
- Alkotó csoport 
- Mentálhigiénés tematikus csoportok (pl. filmklub, közösségi támogató csoport, 

pszichodráma, szociodráma, asszertivitást segítı csoport stb.) 
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- Egyéb szabadidıs, jobb közérzetet biztosító, az aktivitást serkentı 
foglalkozások (pl. testmozgás – „konditermeink” használata, 
könyvtárlátogatás, játékcsoport, kertészkedés stb.) 

c) Tanulási kompetenciák (kulcskompetenciák) fejlesztése, képzésbe jutás és 
képzésben maradás segítése 

- Alsó tagozatosok (1-4. osztály) egyéni felzárkóztató képzése, különbözeti 
vizsgára való felkészítése  

- Felzárkóztató (általános iskolai) képzésekbe irányítás (5-6, 7-8, 9-10 osztály) 
- OKJ-s képzésekbe irányítás 
- Kulcskompetenciák fejlesztése (egyéni korrepetálás - elsısorban nyelvtan, 

számtan) 
- Alapszintő számítógép- és internet használat felkészítése teleszobáinkban, 

modulos rendszerben 
- Támogató csoport képzésbe jelentkezık számára 
- Támogató csoport képzésben résztvevık számára 

d) Munkábaállást elısegítı tevékenységek 
- Álláskeresı tréning  
- Munkavállalásra való felkészítés (okiratpótlás, önéletrajzírás stb.)  
- Személyre szabott munkahelykeresés (elektronikus illetve nyomtatott sajtóból 

és munkáltatói kapcsolattartás révén) 
- Munkábaállással kapcsolatos információ, tanácsadás 
- Készségfejlesztı csoport azoknak, akik munkába kívánnak állni 

e) Szenvedélybetegek gyógyulását elısegítı programok 
- Addiktológiai csoport 
- Relapszus prevenció, visszaesést megelızı csoport 
- AA és egyéb önsegítı csoportokon való részvétel lehetıvé tétele (termet 

biztosítunk számukra) 
- Egyéni addiktológiai tanácsadás 
- Szakellátáshoz jutás megszervezése 

f) Felkészítés az önálló életvitelre, kilépésre a hajléktalan-ellátásból  
- Beilleszkedési/visszailleszkedést segítı csoportfoglalkozás 
- Egyéni fejlesztés (önálló ügyintézésre felkészítés)  
- Háztartásgazdálkodási alapismeretek 
- Albérleti lehetıségek felkutatása, közvetítése 
- Kiköltözés segítése 

g) Bevontak utókövetése további hat hónapon át 
 
 

2) Esetmenedzsment  
 
Az esetmenedzser a pályázati kiírásnak megfelelıen az a személy, aki az ügyfél 
állapotának és helyzetének javítása érdekében a kitőzött célok elérését szolgáló 
erıforrásokat megtervezi, szervezi, irányítja és ellenırzi. (Az esetmenedzser olyan, 
felsıfokú szociális, pedagógus vagy gyógypedagógus végzettségő személy, akinek az inaktív 
hajléktalan emberekkel legalább három éves egyéni esetkezelési tapasztalata van.) 
A projektben 7 esetmenedzser látja el a bevonni tervezett 67 fıt (az esetleges 
lemorzsolódókkal együtt 80 fıt), személyenként 8-10 ügyfelet, heti 20 órában, az alábbiak 
szerint. Az esetmenedzser feladatai: 

a) részt vesz a program-elıkészítı felkészítéseken 
b) részt vesz a projekttagok kiválasztási szempontrendszerének pontosításában 
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c) javaslatot tesz a célcsoporttagok bevonására 
d) megszervezi a projektbe vont ügyfél szükségleteinek teljes körő felmérését 

(diagnóziskészítés) 
e) elkészíti az egyéni fejlesztési tervet 
f) koordinálja az ügyfél hozzáférését a fejlesztési célok elérését szolgáló eszközökhöz  
g) esetkonferenciát szervez és tart bevont ügyfelenként legalább 2, szükség esetén több, 

alkalommal 
h) részt vesz az esetmenedzserek szupervízióján  
i) részt vesz az együttmőködı szervezetekkel való közös elıkészületben, 

megbeszélésekben (Partnerségi Találkozó) 
j) részt vesz a havi rendszerességgel megrendezett projektértekezleteken  
k) rögzíti az online adatbázisban a projektbe vont ügyfél adatait és az esetmunka 

folyamatát 
l) elvégzi vagy megszervezi, továbbá dokumentálja az ügyfél 6 hónapos utánkövetését 

 
 
Szakmai vezetés 
 
A szakmai vezetı fogja össze a projekt megvalósulás szakmai részét, biztosítja annak szakmai 
minıségét. (A szakmai vezetı a pályázati kiírásnak megfelelıen olyan felsıfokú végzettségő 
személy, akinek a hajléktalan emberekkel legalább három éves szakmai tapasztalata van.) A 
szakmai vezetı feladatai: 

a) esetmenedzserek kiválasztása 
b) esetmenedzserek felkészítésének, szupervíziójának megtervezése, szervezése 
c) csoportvezetık felkészítésének, szupervíziójának megtervezése, szervezése 
d) toborzás és szőrés megszervezése, szakmai támogatása 
e) esetmenedzserek dokumentációs munkájának szakmai követése 
f) egyéni és csoportos fejlesztések szakmai tartalmának kialakításában való részvétel, 

monitorozása 
g) 6 hónapos utánkövetés dokumentációjának monitorozása 
h) együttmőködı szervezetek kiválasztása, felkészítése, kapcsolattartás 
i) társadalmi célú kommunikáció (TCK) megszervezése, az alábbiak szerint: 

- legalább 5 sajtómegjelenés generálása  
- sajtómegjelenések összegyőjtése és elemzése 
- hirdetıtáblák (C és D típusú) készítése és elhelyezése 
- fotódokumentáció készítése – 500 darab fotó elıhívása, a legjobb 50-rıl 

nagyítás készül, melyek az ünnepélyes záróeseménykor kiállításra kerülnek 
- a www.bmszki honlapon a projekttel kapcsolatos eseményeket, sajtóanyagokat 

és eredményeket folyamatosan közzétételének megszervezése 
- zárókiadvány (8 darab esettanulmány) megjelenésének koordinálása 
- a sajtónyilvános projektzáró esemény megszervezésének koordinálása 
 

3) Kiegészítı tevékenységek 
 

a) Projektmegalapozó tevékenységek  
- esetmenedzserek felkészítése: esetkonferencia szervezésére és moderálására 

felkészítı alkalmak  
- átfogó szolgáltatási terv kidolgozása (személyekre, idıpontokra lebontva) 
- csoportos támogatás tematikáinak elkészítése 
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- csoportvezetık felkészítése (a csoportos fejlesztı foglalkozásokat olyan 
szociális munkás, szociális asszisztens, pedagógus vagy mentálhigiénés 
végzettségő munkatársak tartják, akik több éves gyakorlattal rendelkeznek a 
hajléktalan emberek egyéni fejlesztésében, ám nem feltétlenül van 
csoportvezetıi képzettségük. A felkészítés során gyakorlott csoportvezetıtıl 
sajátíthatják el a csoportos szociális munka fogásait.) 

b) Megvalósítók támogatása 
- szupervízió – az esetmenedzserek munkájának és az utánkövetésnek 

támogatására havi rendszerességgel szupervíziót tartunk, külsı szupervízor 
bevonásával 

- esetkonferencia – az esetmenedzserek minden egyéni fejlesztési terv 
megvalósítása közben két, szükség esetén több esetkonferenciát tartanak az 
ügyfél és az érintett egyéb szociális, foglalkoztatási és/vagy egészségügyi 
szakemberek bevonásával. Az esetkonferencia célja, hogy a különbözı segítık 
és az ügyfél együtt tudják a terveket, célokat megbeszélni, és közösen mérjék 
fel az esetleges kockázatokat, nehézségeket. Az esetkonferenciák egyben 
megteremtik a hatékony személyközi együttmőködés légkörét. 

c) Együttmőködı szervezetek felkészítése, közös megbeszélések – az együttmőködı 
szervezetek az alábbiak közül kerülnek ki:  

- Munkaügyi Központ Hajléktalanok Információs Irodája  
- felzárkóztató képzéseket végzı iskolák  
- egészségügyi ellátók – különösen pszichiátriai és addiktológiai nappali 

ellátások 
- álláskeresı irodák  
- hajléktalan ellátó intézmények (különösen az olyan alacsony küszöbő 

ellátások, mint a nappali melegedık, utcai szolgálatok és éjjeli menedékhelyek, 
ahol olyan hajléktalan emberekkel mőködnek együtt, akik többnyire 
kimaradnak a munkaügyi és más szociális szervezetek látókörébıl) 

A projekt végrehajtása során 3 közös megbeszélésre kerül sor. 
d) Projektmenedzsment és adminisztráció 

 

A projektbe vont ügyfelek utókövetése 
 
Az utókövetés idıszaka 6 hónap. Az utókövetı szociális munkás lehet az esetmenedzser, de 
lehet más, az ügyfél fejlesztési tervébe „bedolgozó” szociális munkás is, aki jelen volt az 
esetkonferenciák legalább egyikén.  
A fejlesztési terv lezárásával, értékelésével egy idıben új szerzıdést kötünk az ügyféllel, 
amelyben rögzítjük a szociális munka további lépéseit. Ebben a szakaszban a folyamatos, de 
csökkenı mértékő segítségnyújtás elvét szeretnénk érvényesíteni azoknál az ügyfeleknél, 
akiknél ez lehetséges, de minden ügyfél esetében az aktuális szükségletekbıl indulunk ki. A 
csökkenı mérték a havi találkozások ritkulásában mutatkozik meg, mellyel párhuzamosan 
csökken az intézményi segítségnyújtás mértéke is, ezzel segítve az ügyfelet az önálló életvitel 
kialakítására. 
Az intenzív fejlesztési idıszak után minimálisan havi két személyes találkozást tartunk 
szükségesnek.  
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A várt eredmények 
 
Konkrét bevonási célkitőzések: 67 fı hajléktalan ember 

• közülük 20 fı felzárkóztató vagy OKJs képzésbe irányítása 
• közülük 67 fı mentálhigiénés segítése (kompetencia fejlesztés, pszichés- vagy 

szenvedélybetegség leküzdésében való közremőködés, önálló életvitelre felkészítés)  
 
Konkrét eredmény: min. 80%, azaz 54 fı, sikerrel teljesíti az egyéni fejlesztési tervében 
foglaltakat 
 

A várt eredmények – a szakmai koncepció 2012. évi a ktualizálása alapján 
 
Konkrét bevonási célkitőzések: 67 fı hajléktalan ember 

• közülük 25 fı felzárkóztató vagy OKJs képzésbe irányítása 
• közülük 67 fı mentálhigiénés segítése (kompetencia fejlesztés, pszichés- vagy 

szenvedélybetegség leküzdésében való közremőködés, önálló életvitelre felkészítés)  
 
Konkrét eredmény: min. 80%, azaz 54 fı, sikerrel teljesíti az egyéni fejlesztési tervében 
foglaltakat 

A projekt végrehajtásának kockázatai és a kockázato k minimalizálására 
tervezett intézkedések 
 
Amennyiben az alábbi kockázati tényezık mellett más kockázati tényezık is felmerülnek, 
„válság-tervet” dolgozunk ki a minimalizálásra. 

a) A végrehajtás legnagyobb kockázatát jelenleg abban látjuk, hogy a projektbe vont 
ügyfelek „lemorzsolódnak”: elveszítik motivációjukat, megszakítják az 
együttmőködést. Kockázatminimalizáló intézkedéseink: 

- Az egyéni fejlesztési terv az ügyfél bevonásával készül, az együttmőködés 
folyamatában változhat, bıvülhet – a bevonás kezdetekor az egyén 
teherbírásának megfelelıen kevesebb és könnyebben megvalósítható célokat 
tőznek ki, így például az együttmőködés nem tőnik túlzottan megerıltetınek 
az egyén számára.  

- A projektbe vont ügyfelek az egyéni fejlesztési terv részeként magasabb 
komfortfokozatú, „kényelmesebb” lakhatásba kerülhetnek. Utcáról – a 
Nyitás az utcára program keretében létrehozott befogadó szálláshelyekre (ahol 
nem feltétel a rendszeres jövedelem, az elsı hónapban térítési díjat sem kell 
fizetni, nincs kötelezı elıtakarékosság), éjjeli menedékhelyekrıl az un. „B 
típusú fapad”-ra (szintén alacsonyküszöbő, térítésmentes férıhely, de saját ágy, 
szekrény és fokozott szociális munkás odafigyelés) vagy képzésbe, 
foglalkoztatásba kerülı ügyfelek átmeneti szállásra. Ezek az intézkedések 
különösen ösztönzıek lehetnek például párok számára, akiket az éjjeli 
menedékhelyek egyáltalán nem tudnak együtt fogadni. 

- Az együttmőködés fontos szempont lehet az átmeneti szálló intézményi 
jogviszony meghosszabbításánál is.  

- Minden célcsoporttag esetében sor kerül legalább kettı, de szükség esetén akár 
több esetkonferenciára, ahol nem csak az ügyfelet segítı szakemberek, de 
maga a hajléktalan ember is részt vehet, így maga is látja azt, hogy 
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mekkora támogatást kap, hogy fontos mások számára, s több helyrıl is 
várhat segítséget. 

- Biztosítjuk a fejlesztési terv végrehajtását azzal is, hogy közlekedési bérletet 
biztosítunk az ügyfélnek: ezzel lehetıvé tesszük a fejlesztési helyszínek 
elérését, a közlekedés akadálytalan igénybevételét. Mindamellett, hogy 
költséghatékony megoldás (a BKV vonaljegyek vásárlása drágább volna), a 
bérletet fontos integrációs eszköznek tartjuk, lehetıvé teszi az ügyfél számára, 
hogy úgy közlekedjen, ahogy a „többség”, ne kelljen gyalogolnia, „potyáznia” 
a jármőveken, megtapasztalhatja a társadalmi részvétel eme momentumát.  

- A projekt célcsoportját képezı embereknek gyakran minimális jövedelme 
sincs, ennivalót sem tudnak vásárolni, szociális szervezeteknél, 
ingyenkonyhákban étkeznek. A rendszeres csoportfoglalkozások ütközhetnek a 
nappali melegedık és népkonyhák ételosztásának idejével, ezért a csoportos 
foglalkozások résztvevıinek szerény uzsonnát biztosítunk. Törekszünk 
arra, hogy az alapélelmiszerek mellett (kenyér és feltét) vitaminban 
gazdag helyi élelmiszereket is kapjanak az emberek, gyümölcsöt, 
zöldséget, és néha olyan „luxuscikkeket” is, mint például az üdítı.  

- Sok olyan alacsonyküszöbő ellátásunk van, amit igénybe vehet az ügyfél akkor 
is, ha elveszíti motivációját, megszakítja a kapcsolatot – ilyen esetekben 
fellelhetı az ügyfél, és felajánlható számára a fejlesztés folytatása. 

b) Abban is látunk kockázatot, hogy ha az utánkövetés idıszakában „tőnik el” az 
ügyfél.  

- Ezt csak megelızni tudjuk  azzal, hogy olyan ellátást kap, és olyan 
odafigyelést, „feléfordulást” tapasztal meg részünkrıl a program során, amely 
az együttmőködés fenntartására ösztönzi.  

- A BMSZKI szolgáltatásait továbbra is igénybe veheti, aktuális szükségleteitıl 
és helyzetétıl függıen – így „utolérhetı”. 

c) A végrehajtók (pl. esetmenedzserek) személyében változás áll be: 
- A BMSZKI erıforrásai lehetıvé teszik, hogy személyét haladéktalanul 

pótoljuk hasonló szakképzettségő és felkészültségő munkatárssal. 
- Az utánkövetés idıszakában az esetmenedzser „átadhatja” ügyfelét olyan 

kollégájának, aki az esetkonferenciák résztvevıjeként jól ismeri az ügyfelet és 
a fejlesztési terv megvalósulását.  

d) A projekt végrehajtása számos szervezeti változással jár, és új munkamódszerek 
integrálását is megköveteli. A projektbe vont ügyfelek ellátása tekintetében változni 
fog a napi munkamenet, a munkatársak felé új elvárások is megfogalmazódnak majd, 
feladatkörük bıvül. Ilyen változás például az esetkonferencián való részvétel (amire a 
résztvevıknek fel kell készülniük és idıt kell szánniuk), vagy az esetmenedzser és a 
többi szociális munkás (pl. csoportvezetık vagy fejlesztık) közti hierarchikus viszony. 
Kockázatot jelent, ha a megvalósításban részt vevı szociális munkások nem válnak 
kellıen nyitottá az újdonságokra, kellıen motiválttá az új feladatok ellátásában, csak 
formálisan mőködnek együtt. Épp ezért: 

- Nagy hangsúlyt helyezünk a felkészítésre. 
- A projekt végrehajtásával járó plusz feladataikért (pl. esetkonferenciára való 

felkészülés) munkadíjat kapnak.  
- Ezt a kockázatot maga a projekt célkitőzése tudja leginkább csökkenteni: a 

projekt egy olyan célcsoport számára nyújt az eddiginél magasabb szintő 
ellátást, amely esetében a szociális munkások gyakran érezték 
„eszköztelennek” magunkat. Azáltal, hogy eszközöket kapnak a szociális 
munkások, motiváltabbakká válnak az új módszerek kipróbálásában is. 


