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Előzmények

• 2013 március 1-2014 augusztus 30 között 
valósult meg a BMSZKI- ban a Közterületről 
Önálló Lakhatásba program. Ez volt a BMSZKI 
első olyan lakhatási programja amely a 
Housing First modell alapjaira épült. Az 
Európai Unió támogatásával megvalósult 
program keretében 20 közterületen élőt 
juttattunk bérleménybe. Ezen ügyfelek közül 
12 fő jelenleg is önállóan lakik.



Ennek a 2013-2014-ben megvalósult 
programnak a paraméterei.

• Összesen 20 fő volt bevonható a programba

• Fejenként havi 40 000Ft (133€) lakhatási 
támogatásban részesültek 18 hónapon 
keresztül.

• 6 hónapon keresztül étkezési utalványt kaptak 
összesen 60 000Ft (200€) értékben

• Egyszeri támogatás bútor és műszaki cikk 
vásárlására 30 000Ft (100€) és 50 000Ft(166€)



A jelenleg megvalósítás alatt lévő
2014-2015-ös lakhatási program

• A pályázati program 100%-ban magyar 
finanszírozású. A Hajléktalanokért Közalapítvány 
a támogató.

• Összesen 6 hajléktalan ember támogatható 6 
hónapon keresztül.

• A havi lakhatási támogatás 35 000Ft (116€).

• Az ügyfelek tömegközlekedési jegyeket kapnak.

• Egyszeri élelmiszercsomagot 10 000Ft (33€) 
értékben.



Az ügyfelek bevonása a programba
• A program célja a legsérülékenyebb csoport 

támogatása, kiemelése. Ez a csoport az utcán 
élők és az Éjjeli Menedékhelyen éjszakázók.

• Mivel a támogatás rövid ideig tart ezért célszerű
volt olyan ügyfeleket bevonni a programba akik 
szociális körülményeikhez képest jó mentális 
állapotban vannak és valamilyen jövedelemmel 
vagy annak jövőben esélyével már rendelkeznek.

• Figyelembe kellett venni, hogy a rövid támogatási 
időszak után az ügyfelek lehetőleg ne essenek 
vissza az ellátórendszerbe.



Bevonási technikák, paraméterek 

Szociális munkás feladata 
a bevonás kezdetén

•Budapesten működő
utcai gondozó szolgálatok 
megkeresése és 
tájékoztatása, 20 
szervezet.

•Éjjeli Menedékhelyek 
megkeresése.

Jelentkező ügyfelek 
feladati a bevonás 

kezdetén

•Igazolás bemutatása, 
hogy legalább 30 napja 
utcai gondozókkal tart 
kapcsolatot, vagy legalább 
30 napja Éjjeli 
Menedékhelyen él.



Bevonás időben és számokban

• A program bevonási szakasza 2014 november 
és december hónapban történt.

• Ezalatt az időszak alatt 48 beszélgetést 
folytatott a megvalósító szociális munkás.

• A programban résztvevők közül 1 fő
közterületről 5 fő Éjjeli Menedékhelyről 
érkezett.

• 2 fő egyedülálló és 2 pár került be. 



Bevonási szempontok

• Alapfeltételeknek való megfelelés

• Motiváltság, kilépési szándék(priori szempont)

• Szociális helyzethez képest „stabil” mentális 
állapot.

• Más hasonló programban egyidejűleg nem 
vehet részt.

• Jövedelemmel rendelkezik vagy minden 
esélye megvan hogy rendelkezzen vele.



Bérleménykeresés

Szociális munkás szerepe

•Ügyfelekkel egyeztetés, 
milyen lenne a megfelelő
és hol. Megfizethetőség, 
fenntarthatóság 
hangsúlyozása

•Bérlemények keresése 
minden szokásos 
felületen.

Ügyfél szerepe

•Legyenek elképzelései, 
hol milyen helyen tudna 
hosszútávon lakni.

•Motiváltság a 
keresésben.

•Saját maga is keressen, 
hogy megismerje a 
lehetőségeit, határait. 



Nehézségek, akadályok
• A bérlakás piac 2015-re beszűkült. A legtöbben eladni 

akarnak. A szűk kínálat feltornázta az árakat. 50-60 ezer forint 
alatt nem lehet albérletet találni. Két- három havi kaucióval 
180 000ft-ot kellene egy összegben kifizetni. Ezeket a bérleti 
díjakat +rezsit az ügyfelek önállóan nem tudják majd 
fenntartani. A hirdetések között rengeteg a csaló közvetítő
akik nem létező ingatlanokat kínálnak és a regisztrációs díj 
megfizetése a céljuk. Budapest perem területein vannak 
olcsóbb bérlemények de ezek mindentől távol vannak. 

• Utcáról már nem érkeznek ügyfelek. A tél beálltával az utcán 
élő hajléktalanok vagy éjjeli menedékhelyre vagy valamilyen 
fedett helyre húzódtak. 

• Pénzügyi adminisztrációs nehézség: rendkívül időigényes és 
sok erőfeszítést igényel a pályázati forrásból kifizetést 
kezdeményezni. 



Kényszerű irányváltás

• A program indulásakor a cél az volt, hogy a 
hajléktalan ügyfelek albérletben lakjanak. 
Azonban a piaci viszonyok változása miatt a 
jövőbeni bérlemény fenntarthatósága 
érdekében változtatni kellett ezt az 
elképzelést.

• Az ügyfelekkel egyetértésben a munkásszállók 
irányában kerestünk szoba illetve ágybérletet.



Munkásszállók Magyarországon

• A munkásszállók olyan piaci alapon működő
szállásadók melyek szoba illetve ágybérletet 
kínálnak. Átlagban egy épületben 100-200 fő
lakik. Az elhelyezés egy és többágyas 
szobákban történik ahol a konyha és fürdő
közös.



Munkásszálló előnyei és hátrányai

Előnyök
•Jogilag biztosabb lakhatás, 
szerződét mindig adnak.
•Házirend védi az 
érdekeiket
•Nagyközösség segíti az 
elmagányosodás feloldását.
•Megfizethető és 
hosszútávon 
fenntarthatóbb.

Hátrányok
•Önállóság, saját háztartás 
vezetése nem alakul ki 
teljes mértékben.
•Sok emberhez és kialakult 
szokásjoghoz kell 
alkalmazkodni 
•Együttélési konfliktusoktól 
terhes lehet.



A lakhatás kiválasztása, jelentősége

• Fontos, hogy a támogatott ügyfelek úgy 
érezzék, hogy ők maguk hozzák meg azt a 
döntést, hogy hol akarnak lakni. Ez a jövőre 
nézve bír jelentőséggel. Ehhez az kell, hogy 
megismerjék a gyakorlatban a lehetőségeiket 
és a kínálatot. 

• A kiválasztott helyszínt elfogadják és akarják. 
Idővel hosszútávon gondolkodjanak benne.



Beköltözések
• 2015 január közepére mind a 6 támogatott ügyfél 

beköltözött a bérelt szobákba.

• A párok ketten voltak egy szobában így ez intim 
közeg megmaradt. A két egyedülálló többágyas 
elhelyezésben egy második féllel bérelt szobát.

• A személyes tárgyaikat a szociális munkás 
segítségével szállították a szállásra, plusz 
tömegkölekedési jegyeket kaptak a 
költözködéshez. Élelmiszer csomagot vásárolunk. 
Közösen az ügyfelekkel, így pénzkezelési szokást 
figyelhetünk meg.



Megnyugvás időszaka

• Az első hónapot tekinthetjük a megnyugvás 
időszakának. Az ügyfelek kipihenik az elmúlt 
időszak gyötrelmeit. Szokták az 
ellátórendszertől való távolságot. 

• A szociális munkásra azonban felelős szerep 
jut ebben az időszakban. Nyomon kell kísérni 
ezt a szakaszt mert az esetleges addikciók, 
párkapcsolati konfliktusok ilyenkor felszínre 
törhetnek.



Tervezés időszaka
• Ezután a mozgalmas és feszített bevonási és 

beköltözési szakasz után kezdődik el a konkrét 
személyre szabott esetkezelés.

• A szociális munkás részletesen megismeri az 
ügyfelet, élettörténetüket, munkaéletútjukat.

• Pótolják a hiányzó iratokat.

• Rövid és hosszú távú elképzeléseket vázolnak 
fel és az ezek megvalósításához szükséges 
lépésekben állapodnak meg.



Jelenleg
• A két egyedülálló férfi dolgozik, előreláthatólag 

önállóan is fent tudják tartani majd a 
lakhatásukat.

• A két pár közül az egyik pár stabil a pár női tagja 
elhelyezkedett, a férfi rokkantnyugdíjas lett.

• A másik pár hölgy tagja egészségügyi 
problémákkal küzd. A férfi pedig jelenleg munkát 
keres.

• A támogatási időszak után 6 hónapos 
utógondozási időszak következik.



Dokumentáció

• Bevonást rögzítő adatlap

• Együttműködési megállapodás

• Bérleti szerződések

• Találkozásokról feljegyzések

• Első interjú

• Munka, képzés, lakhatás szükséglettesztek

• Havi beszámoló a végzett tevékenységről

• Meghatalmazások és átvételi elismervények



Fénykép melléklet








