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BMSZKI Elsı lépés – Alacsony foglalkoztatási eséllyel 
rendelkezı hajléktalan emberek képessé tevı és 

önálló életvitelt elısegítı programja



A projekt célja

Projekt 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.

Konkrét célkit őzéseink:

• 25 fı felzárkóztató vagy OKJ-s képzésbe irányítása

• 67 fı mentálhigiénés segítése 

Várható eredmény:

• A projekt akkor tekinthetı eredményesnek, ha a bevont ügyfelek 80%-a, azaz 54 
fı sikerrel teljesíti az egyéni fejlesztési és szolgáltatási tervében foglaltakat. 



A projekt célcsoportja

A projekt célcsoportját

• a projektbe történı bevonás idıpontjában 18. életévüket betöltött, de az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül el nem érı hajléktalan személyek
képezik, akik: 

• inaktívak, vagy 

• olyan regisztrált álláskeresık, akik munkanélküli ellátásban nem részesülnek, és

• alacsony iskolai végzettségőek, vagy 

• nem rendelkeznek piacképes szakképzettséggel.



A projekt célcsoportja

• A szociális törvény alapján adható aktív korúak ellátása nem minısül 
munkanélküli ellátásnak, így az FHT-ban és RSZS-ben részesül ık is 
bevonhatóak a projektbe. 

• Nem vonható be, aki rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban 
részesül vagy rokkantsági ellátásának megállapítása folyamatban van – de 
bevonható, aki rehabilitációs ellátást kap . 

• Nem vonható be, aki hazai vagy uniós programból finanszírozott foglalkoztatási és 
a foglalkoztathatóságot elısegítı programnak alanya, vagy az elmúlt 3 évben 
ilyen programban részt vett, de bevonható ha lemorzsolódott e programokból.

• Bevonhatóak a közmunkaprogramokban (közfoglalkoztat ásban, Start 
Munkaprogramban) részvev ı vagy részt vett személyek.



A projekt szakmai tevékenységei

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

• 6 hónapos idıszakra szóló megállapodás az ügyfél és a szociális munkások –
esetmenedzserek és fejlesztı munkatársak – között, amit közösen, esetenként a 
projekt pszichológusának bevonásával készítenek el;

• Alapja az ügyfél szakképzettségének, munkaerı-piaci pályafutásának, 
ismereteinek, készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak, fizikai és 
egészségi alkalmasságának, mentális állapotának, motivációjának, tereinek, 
jövıképének stb. felmérése. Ezt a projektben diagnózisnak hívják; 

• Hosszú távú célja, hogy az ügyfél valamiképp közelebb kerüljön a 
munkaerıpiachoz, és ott minél biztosabb pozícióra tegyen szert; 

• Rövid távú célokra, és azokhoz kapcsolódó feladatokra tagolódik;
• Végrehajtását – a fejlesztési folyamatot – idırıl idıre értékeljük, ha szükséges, 

korrigáljuk;
• A fejlesztési terv és a fejlesztési folyamat elektronikus formában is rögzítésre 

kerül egy online felületen.



A projekt szakmai tevékenységei

2. Mentális állapotjavító programok

• Egyéni esetkezelés

• Egyéni pszichológiai tanácsadás

• Alkotó csoportok

• Mentálhigiénés tematikus csoportok

• Egyéb szabadidıs, jobb közérzetet biztosító, az aktivitást serkentı foglalkozások



A projekt szakmai tevékenységei

3. Munkábaállást el ısegítı 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



A projekt szakmai tevékenységei

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

• Igény esetén: 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
• Igény esetén: Kulcskompetenciák fejlesztése (egyéni korrepetálás - elsısorban 

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

modulos rendszerben
• Támogató csoport képzésben résztvevık számára



A projekt szakmai tevékenységei

5. Szenvedélybetegek gyógyulását elısegítı programok
• Addiktológiai csoportok
• Relapszus prevenció, visszaesést megelızı csoport
• AA és egyéb önsegítı csoportokon való részvétel lehetıvé tétele (termet 

biztosítunk számukra)
• Egyéni addiktológiai tanácsadás
• Szakellátáshoz jutás megszervezése



A projekt szakmai tevékenységei

6. Felkészítés az önálló életvitelre , kilépésre a hajléktalan-ellátásból

• Beilleszkedési/visszailleszkedést segítı csoportfoglalkozás

• Egyéni fejlesztés

• Háztartásgazdálkodási alapismeretek

• Albérleti lehetıségek felkutatása, közvetítése

• Kiköltözés segítése

7. A fejlesztési idıszakot követıen 6 hónap utánkövetés

A projektbe vont ügyfelek átlagosan heti 2 óra egyéni fejlesztésben 
és 1 csoportfoglalkozáson vesznek részt. 



Pszichológiai tanácsadás

• Minden „TÁMOP ügyfél” számára elérhetı, felajánlott szolgáltatás;

• Már a szőrés-kiválasztás szakaszától kapcsolatba kerülhetnek vele az ügyfelek, a 
bevonás elsı szakaszában is leszőrte a projektbe kerülı ügyfelek egy részét (a 
képzésbe kerülıket), a második bevonási idıszakban minden ügyfelet le fog;

• Fı hangsúly az egyéni tanácsadáson van – erre van a legnagyobb igény az 
ügyfelek, és a kollégák részérıl is; 

• Átlagosan hetente 20 fıt tud fogadni a kolléganı, heti három alkalommal a 
délutáni órákban is, este 8-ig; 

• Folyamatos a túljelentkezés, átlagosan 10 fı van minden héten várólistán;

• Egy csoport heti rendszerességgel a Váltó-házban is zajlik;

• Kollégák is fordulhatnak hozzá ügyfeleik problémáival kapcsolatban. 



A projektbe vont ügyfelek támogatása

Személyes mentálhigiénés szolgáltatások

Pénzbeli, természetbeni támogatások

• Képzési díj, vizsgadíj az OKJ-s képzések esetében

• Képzési naponként 2.000 Ft.- képzési támogatás 

• Tanszercsomag (füzetek, írószerek)

• BKV bérlet

• A támogató (képzésben tartó) csoportokon étkezés



Elırehaladás

• Jelenleg a projekt 9. hónapjában járunk (projektidıszak: 2012. szeptember 1. és 
2014. augusztus 31.) 

• Mögöttünk az elıkészítés 5 hónapos idıszaka

� Aktualizáltuk a szükségletfelmérést és a szakmai programot; 

� Megismerkedtünk az elırehaladás rögzítésére szolgáló online felülettel;

� Kiválasztottuk a megvalósításban résztvevı telephelyeket, munkatársakat;

� Intézményközi kapcsolatokat alakítottunk ki, pl. a Munkaügyi Kirendeltséggel és a 
képzésekben közremőködı telephelyekkel (ez a tevékenység folyamatos);

� Megtörtént az esetmenedzserek és a fejlesztı munkatársak felkészítése;

� Kidolgoztuk az ügyfelek szőrésének és kiválasztásának a módszereit, menetét, 
dokumentumait;

� Kidolgoztuk a csoportos fejlesztı foglalkozások tematikáit;

� Kidolgoztuk a projekt adminisztrációját;

� Megtörténtek a beszerzések – a projekt keretében 7 új számítógép, egy projektor és egy 
fényképezıgép vásárlására volt lehetıség.



Elırehaladás

• „Leszőrtünk” mintegy 120 fıt, közülük 37 fıt választottunk ki, és vontunk be a 
projektbe – a fejlesztés 4 hónapjánál tartunk 
� Klasszikus értelemben vett toborzás nem volt, a felzárkóztató képzés lehetıségét 

hirdettük meg; 

� A BMSZKI 3 telephelye vesz részt a megvalósításban;

� 4 esetmenedzser, 7 fejlesztı munkatárs, 1 pszichológus vesz részt a fejlesztésben;

• Jelenleg 35 ügyfél van a projektben (2 fı kiesett, 3 fı esetében látjuk veszélyben 
a bennmaradást) 
� 5 fı felzárkóztató képzésben vesz részt, május 30-án fogják megkapni a 

bizonyítványukat;

� 14 fı OKJ-s képzésben vesz részt, 2 fı közülük eredményes vizsgát tett már, a többiek 
képzés még tart;

� 1 fı képzésbe vonása folyamatban van;

� Folyamatosan zajlanak az esetmegbeszélések, a fejlesztési folyamatok nyomon 
követése;

� A megvalósítók számára szupervíziót biztosít a projekt.



Elırehaladás

• Folyamatosan figyeljük, hol van szükség korrekcióra, ill. figyeljük, mit tudunk a 
projekthez hozzátenni
� Tanulástechnika tréning lesz augusztus folyamán elsısorban az Álláskeresı Iroda 

munkatársainak, így ık képesé válnak arra, hogy tréninget tartsanak a képzésbe vont 
ügyfeleknek;

� Kertépítı csoport elıkészületei folynak a Vaspálya átmeneti szálláson a Zöld Fiatalok 
közremőködésével;

• Jelenleg már zajlanak a bevonás második szakaszának elıkészületei
� Több nıt és inaktív ügyfelet kell bevonnunk, valamint olyanokat, akik nem vették még 

igénybe sem a BMSZKI, sem a Munkaügyi Kirendeltség szolgáltatásait;

� Felmerült az igény a nagyon alacsony iskolai végzettséggel rendelkezık bevonására 
(kulcskompetencia fejlesztés, negyedik osztályos bizonyítvány megszerzése)  –
vizsgáljuk a megvalósítás lehetıségét: felmérjük az igényeket és felvettük a kapcsolatot 
olyan szervezetekkel, akik próbálkoztak hasonló tevékenységgel. 



A célcsoport - ügyfeleink

Nemek szerint:

• 24 férfi és 13 n ı (42 férfi és 25 nı bevonását vállaltuk) 

� a következı szakaszban nıket nagyobb arányban kell majd bevonnunk

Életkor szerint:

• Átlagéletkor: 42 év
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A célcsoport – ügyfeleink

A kiválasztáskor sok jelentkezı volt, a bevonásról szóló döntésnél a 
legfıbb szempont: 

kinek tud legtöbbet adni a projekt.

(Alap: célcsoportba tartozás és a 6 + 6 hónapos együttmőködésre való
motiváció)



A célcsoport – ügyfeleink

Néhány adat a pályázat indikátor-tipológiája szerin t:

Munkaerıpiaci státusz:

• Munkanélküli ellátásban nem részesülı regisztrált álláskeresı: 27 fı (45 fı
bevonását vállaltunk)

• Inaktív: 10 fı (22 fı bevonását vállaltuk)

� A következı szakaszban inaktív célcsoportba tartozókat nagyobb arányban kell bevonnunk

Kiemelt célcsoportba tartozás:

• Munkatapasztalattal nem rendelkezı: 2 fı (7 fı bevonását vállaltuk)

• A bevonás idıpontjában legalább öt éve nem foglalkoztatott: 15 fı (27 fı bevonását 
vállaltuk)

� Az eddig bevont n ık fele (13-ból 7 f ı!), a férfiak harmada ebbe a csoportba tartozik! 

� E két célcsoportba kell tartozzon a pályázatunk szerint minimum az ügyfelek fele!



A célcsoport – ügyfeleink

• A bevonást megelızıen sem a Munkaügyi Központ, sem intézményünk 
nyilvántartásában nem szerepel: 2 fı (10 fı bevonását vállaltuk)

� A BMSZKI intézményrendszere – szerteágazó nappali és éjjeli ellátásaink - nehezen 
kerülhetıek meg

� A munkanélküli emberek, ha valamilyen ellátáshoz szeretnének jutni, kapcsolatot kell 
tartsanak a Munkaügyi Központtal



A célcsoport - ügyfeleink

Hátrányos helyzet:

• Kisebbséghez tartozás: 10 fı vallja magát roma származásúnak – a bevont 
ügyfelek negyede

� 7 fı fejlesztési terve valamilyen képzésre épül, 3 fı felzárkóztató képzésen, 4 fı OKJ-s
képzésen vesz részt. 

• Hajléktalanság: minden ügyfelünk hajléktalan
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A célcsoport - ügyfeleink

Iskolai végzettség szerinti megoszlás

• Alacsony iskolai végzettségő - sem szakképzettsége, sem érettségi 
bizonyítványa nincs 

• Elavult, nem piacképes szakképzettséggel rendelkezı – a projektbe való
jelentkezés elıtt legalább 2 éven belül szakképzettségének megfelelı
vagy azzal rokon munkakörben nem volt munkaviszonya 
� Kb. fele-fele arányba tartoznak a két célcsoportba az ügyfeleink.

� A nem piacképes szakképzettség definíciója megengedte számunkra, hogy olyan 
ügyfeleket is bevonjunk a projektbe, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek 
(pl. fıiskolai, technikumi végzettség), vagy akár keresett szakmával is (pl. ápoló), de 
szakmájukban nem tudnak elhelyezkedni megromlott egészségi állapotuk miatt, vagy 
mert teljesen kiestek a gyakorlatból (az adott szakma sokat fejlıdött)



A megvalósításban részt vevı
telephelyek

Álláskeres ı Iroda 

• A munkát keresı vagy képzésre, átképzésre jelentkezı ügyfeleket fogadja. Az 
Iroda szakemberei naprakész ismeretekkel rendelkeznek a munkaerıpiac azon 
szegmenseirıl, amelyek a hajléktalan célcsoport számára tipikusan elérhetıek, és 
ismerik azokat a képzési, átképzési lehetıségeket, amelyek ügyfeleink  
munkaerıpiaci részvételének esélyeit reálisan növelhetik. Gyakorlati 
tapasztalataik vannak a képzésbe-, munkába-állást támogató személyes 
szolgáltatások terén is.

• 12 bevont ügyfél

• 1 esetmenedzser, 2 fejlesztı munkatárs

• Egyéni esetkezelés

• Csoportfoglalkozások

� Képzésben tartó csoport a felzárkóztató képzések és az OKJ-s képzések résztvevıinek

� Álláskeresést segítı csoport



A megvalósításban részt vevı
telephelyek

Vaspálya átmeneti szállás (közismerten Váltó-ház) 

• Szenvedélybeteg hajléktalan emberek számára nyújt speciális szolgáltatásokat: 
csoport- és klubfoglalkozásokat, egyéni esetkezelést. A beköltözéskor a szálló
ügyfelei absztinenciát vállalnak. 

• 15 ügyfél (szenvedélybetegek)

• 1 esetmenedzser, 3 fejlesztı munkatárs

• Egyéni esetkezelés

• Csoportfoglalkozások
� Magam adom – mővészetterápiás csoport

� Pulzus – józanság megtartását segítı csoport

� Ébresztı – önismereti csoport

� Monitor – számítástechnikai csoport

� Szabadon választott önsegítı csoport (projekttıl független tevékenység, a szálló
szakmai programjának része) 



A megvalósításban részt vevı
telephelyek

Kocsis átmeneti szállás

• Egyike a BMSZKI un. „kulcs-rendszerben” mőködı intézményeinek. Magas 
színvonalú ellátást nyújt a lakóknak, többek között itt kaphatnak elhelyezést a 
fiatal, 25 éves kor alatti hajléktalan emberek is.

• 10 bevont ügyfél

• 1 esetmenedzser, 2 fejlesztı munkatárs

• Egyéni esetkezelés

• Csoportfoglalkozások
� Számítástechnikai csoport



Képzésbe vont ügyfelek száma 
képzésenként és intézményenként

Álláskeresı
Iroda

Vaspálya 
átmeneti 
szállás

Kocsis 
átmeneti 
szállás

Sikeresen 
végzett eddig

1 Felzárkóztató képzés 5-6 osztály 1 fı

2 Felzárkóztató képzés 7-8 osztály 4 fı

3 Könnyőgépkezelı OKJ-s képzés 4 fı 2 fı 2 fı

5 Bolti eladó OKJ-s képzés 2 fı

6 Vagyonır OKJ-s képzés 1 fı 1 fı 1 fı

7 Takarító OKJ-s képzés 1 fı

8 Mixer tanfolyam 1 fı 1 fı

12 fı 4 fı 3 fı



Kockázatok

Az egyéni fejlesztési tervek megvalósításának három f ıbb kockázati 
tényezıje tapasztalatunk szerint:

• Lakhatás bizonytalansága (pl. konfliktus helyzet vagy térítési díj tartozás 
miatt veszélybe kerül az intézményi lakhatás, vagy a szívességi lakhatás 
bizonyul fenntarthatatlannak stb.)

• Megélhetés bizonytalansága (pl. munka)

• Vaspálya szállás: szenvedélybeteg emberek visszaesése, ami miatt el 
kell hagyni a szállót



Kockázatok kezelése

Lakhatás: 

• A kollégák folyamatosan figyelemmel kísérik az ügyfelek lakhatási helyzetét, ha 
szükséges, segítséget nyújtanak a stabilizálásban: 
� az ügyfél önerejébıl történı probléma-megoldását nyomon követik, hogy ha kell, azonnal 

be tudjanak avatkozni;

� támogatják az ügyfelet a kialakult helyzet megoldásában (kisebb létszámú szobába 
költözés, jogviszony-hosszabbítás, albérletkeresés stb.);

� kollégákkal kapcsolatfelvétel és együttmőködés;

� Konfliktuskezelés;

� közremőködés pl. térítési díj tartozás rendezésében, albérletkeresésben;

� azonnali elhelyezés fapados szállón, anyaotthonban.

• Különösen fapadokon ill. nem intézményi lakhatásban megalvók lakók esetében 
probléma 
� Az Álláskeresı Iroda 12 ügyfelébıl a 4 hónap alatt 6 ügyfél költözködött, volt aki többször 

is;

� Az átmeneti szálláson lakók számára a BMSZKI kiszámítható rendszere biztonságot 
nyújt.



Kockázatok kezelése

Megélhetés

• Ügyfeleink többsége megélhetése több pilléren nyugszik: segély (ha van) + 
munkajövedelem (ügyfelek nagyobbik része dolgozik valamit - bizonytalan alkalmi 
munkák) + szociális szolgáltatások (lakhatás, étkezés stb.) + egyebek (pl. 
magánszemélyek adományai)

• Alacsony szintő megélhetés - ha bármelyik jövedelemforrás elapad, krízishelyzet 
állhat elı
� Legtipikusabb: ha munka van, menni kell – ilyenkor háttérbe szorul minden más, akár a 

hosszú távú célok elérését szolgáló tevékenységek is.

Szenvedélybetegek visszaesése

• Az ügyfelekkel kötött megállapodás szerint ha emiatt el kell hagyni a rehabilitációs 
szállót, továbbra is kapcsolatot tartanak a fejlesztıkkel, ill. visszajárnak a 
csoportfoglalkozásra.



Köszönöm a figyelmet!

Vida Judith

Szakmai vezetı


