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A projekt célja

Az utcán élő 
hajléktalan emberek 
számának 
csökkentése, 
társadalmi 
visszailleszkedésük, 
sikeres munkaerő-
piaci integrációjuk 
módszertani 
segítségnyújtással. 



A projekt megvalósítói



A projekt költsége: 
105 MFt

HKA • 42.000.000

SRT • 29.847.995

MMSzE • 33.152.005



Projekt előzményének 
eredményei

foglalkoztatási-
és lakhatási 

integrációt célul 
kitűző 

szervezetfejle
sztések

tudatosan 
használt 

módszertani 
fejlesztések

integrációs 
törekvésekben 

segítséget 
nyújtó kollégák 
régiós szintű 

koordinációs 
hálózatának 

kialakítása



A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem 

lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan emberek 
számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló 
foglalkoztatási és lakhatási segítő eszközök

módszertanának 
kialakításával

a hajléktalan ellátásban 
történő megvitatásával és 

terjesztésével

az integrációt segítő 
programok gyakorlatának 

követésével és elemzésével



A közvetlen cél elérésének 
tervezett eredményei

szakmai műhelyek 
száma 21 db

a műhelyeken részt vett 
szervezetek száma 24

db

azon együttműködési 
megállapodások száma, 

amelyek új szereplőket 
vonnak be az utcán élők 

társadalmi integrációjának 
segítésébe 3 db

konzultációk az utcán élők 
integrációját segítő programok 

létrehozására, a programok 
gyakorlatának követésére, 

tapasztalataik megvitatására 
50 db

az utcán élők foglalkoztatásának 
segítésével és önálló lakhatásával 
foglalkozó módszertani anyag 

kidolgozása, 1 db, és a 
módszertani anyagokat használó 

szervezetek száma 10 db



A közvetlen célhoz 
kapcsolódó elért eredmények

TERVEZETT ELÉRT

SZAKMAI MŰHELYEK SZÁMA 21 16

MŰHELYEKEN RÉSZT VETT 
SZERVEZETEK SZÁMA

24 84

KONZULTÁCIÓK SZÁMA 50 39

MÓDSZERTANI ANYAG 
KIDOLGOZÁSA

1 0

MÓDSZERTANI ANYAGOT 
HASZNÁLÓ SZERVEZETEK 
SZÁMA

10 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁSOK SZÁMA

3 1



A projekt közvetett 
célja

hozzájáruljon a kormányzati 
szociálpolitika a társadalmi integrációt 
erősítő döntéseinek elősegítéséhez, és 
ennek részeként nemzeti hajléktalanügyi 
stratégia szülessen, amely az intézményi 

elhelyezés helyett a tartós, önálló 
lakhatásban történő elhelyezést tekinti 

adekvát megoldásnak a lakástalanságra, az 

utcán élők esetében is 



A közvetlen cél elérésének 
számszerűsített eredményei

kutatási jelentés az utcán élők fő statisztikai 
adatairól, egészségi állapotáról, jövedelmi 
helyzetéről, életmódjuk elemeiről, az 
intézményhasználókkal összevetve, 1 db

a hajléktalanügyi országjelentés készítése a 
2012. évről, amely összefoglalja a 
hajléktalansággal kapcsolatos éves fő 
törekvéseket, döntéseket, gyakorlatot, 1 db

nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tett 
javaslatokat tartalmazó szakmai anyag, 1 db



A projekt célcsoportja
a hajléktalan emberek 
ellátásában szerepet vállaló, 
a hajléktalan-ellátásban vagy 
azon kívül dolgozó 
intézmények és szociális 
szakembereik, akik a 
hajléktalan emberek 
társadalmi integrációja 
érdekében foglalkoztatás 
és lakhatási programot 
valósítanak meg, vagy 
tervezik ilyen program 
megvalósítását



A projekt megvalósítói -
főpályázó

Projektvezető

Szakmai 
vezető

Szakmai 
tanácsadó

Honlap
fejlesztő/

kezelő

Asszisztens/

szervező

Pénzügyi 
vezető



A projekt megvalósítói –
Partnerek

Pénzügyi 
vezető

Szakmai 
vezető

Szervező

Honlap 
működtető

Szakmai 
tanácsadó



Szakemberek, akik részt vesznek 
a projekt tevékenységeiben:

• Előadók• Települési 
referensek

• Kutatás szervezés

• Nemzetközi elvek 
nyomon követése

• Rendezvény 
szervezés

• Közösségi 
kampány 
működtetés

Kommunikáció

Társadalmi 
részvétel

Módszertani, 
szakértői 
anyagok 
készítése

Ismeret 
terjesztés

Hálózati 
működés



Kommunikáció, 
társadalmi részvétel

Közösségi 
kampányok

Helyi, 
települési 

rendezvények

Célja, a hajléktalan 
emberekkel 
kapcsolatos 

társadalmi attitűd 
pozitív irányú 
változásának 
elősegítése, 

együttműködések



A projekt várt eredménye: 
folyamatos rendszerfejlesztés

Tényalapú tervezéssel, 
végrehajtással

Célcsoportra gyakorolt 
hatáselemzéssel

Rendszerszerű 
értékelési 
folyamat 

működtetésével

Innovációval, 
kreativitással a 

végrehajtás során

Nemzetközi jó 
gyakorlatok ismeretével



Program kapcsolódási pontjai  
2014-2020

HAJLÉKTALAN-ELLÁTÁST TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK EFOP PRIORITÁSI 

TENGELYEK KÖZÖTT

 1. prioritási tengely, minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés fejlesztése alatt a befogadó társadalmi 

célokat szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, korszerűsítése, bentlakásos intézmények 

kiváltása, új kapacitások létesítése intézkedés

Országos program indítása az elsőként lakhatást típusú gondozás hazai lehetőségeinek, eredményeinek feltérképezésére. E modell a lehető 

legnagyobb mértékben kikerüli a bentlakásos intézményi ellátást, és azt legfeljebb egy-két hónapos átmeneti időszakra korlátozza. A 

program célja a magyarországi bevezetés megalapozása (becsült forrásigény 3,5 milliárd forint)

 2. prioritási tengely, foglalkoztathatóság fejlesztése alatt a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 

vagy veszélyeztetett csoportok foglalkoztathatóságának javítása intézkedés

A program célja a tartósan utcán élők és hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedésének és foglalkoztathatóságának segítése. Az 

intézkedés keretében ehhez az összetett segítő folyamathoz, az együttműködő partnerek bevonásához, a foglalkoztatás és az önálló

lakhatás elősegítéséhez szükséges tevékenységek valósíthatók meg (becsült forrásigény 2 milliárd forint)

 2. prioritási tengely, társadalmi aktivitás, társadalmi kohézió növelése  alatt hátrányos helyzetűek, 

fogyatékos személyek és romák bevonása a társadalmi folyamatokba és a befogadás elősegítése, 

esélyegyenlőség javítása intézkedés

A fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, demensek, idősek, hajléktalanok társadalmi befogadását segítő 

programok támogatása a szociális és gyermekjóléti alapellátásokra épülve, azokat kiegészítve. Az intézkedés keretében cél a helyi 

közösség fejlesztése a stigmatizáció csökkentése érdekében. A tevékenységek között megjelenik a komplex támogatás, rehabilitáció 

megvalósítása a sikeres beilleszkedéshez és a hatékony kommunikációs eszközök biztosítása (becsült forrásigény 2 milliárd forint)



Tapasztalataink, 
javaslataink

• Nagy a bizonytalanság a szakpolitikai reformok és finanszírozási keretek 
változásai miatt.

• A bevonásban és a szegénységből kivezetésben a fejlesztések részben 
voltak eredményesek - „lefölözés”.

• A projektszemlélet felől a programszemlélet felé kell elmozdulni. 

• Nagyobb forrásintenzitású, komplex módszertanú, sokszereplős és 
beágyazottságon alapuló, helyi szükségletekre tervezett
programokra van szükség – a szervezeti kapacitások és módszerek 
fejlesztése, a minőségi alap- és szakszolgáltatások 
hozzáférhetőségének javítása mellett, hozzákapcsolva munkaerő-
piaci integrációt célzó, és munkahely teremtő erőforrásokat.



Köszönöm a figyelmet!

Kemecsei Judit

Hajléktalanokért Közalapítvány

www.hajlektalanokert.hu

www.foglakprojekt2.hu

http://www.hajlektalanokert.hu/

