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1. Alapvető információk 

 -Kazincbarcika város jellemzői 

Észak-kelet magyarországi elhelyezkedés 

30.000 fő körüli lakosság, elszegényedő csoportok   

Fejlett infrastruktúra (az agglomeráció kivételével) 

 
 -A hajléktalanság jellemzői a városban 

Megjelenési formák (intézményi ellátottak 80-90 fő, utcán élők 50-60 fő) 

Az utcán élés jellemzői (többségében nem lakáscélú helyiségek) 

A hajléktalan emberekre jellemző adatok  

 

 -Az intézményi ellátások jellemzői  

Éjjeli Menedékhely (50 fh.) és Nappali Melegedő (30 fh.), illetve krízis 

időszakos utcai ellátás 

Szociális Szolgáltató Központ struktúrájában való elhelyezkedés  

Önkormányzati fenntartás 

Finanszírozás módozatai (normatíva, önkormányzati támogatás, pályázati 

források, adományok) 

Pályázatokból működtetett ellátások (utca, lábadozó, krízis-étkeztetés, fejlesztő 

tréningek, különböző beszerzések, intézmény fejlesztés-bővítés, külső lakhatás) 
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2. A programról 

 - A program előzményei  

Külső lakhatási programok 

Mentális fejlesztő tréningek  

Foglalkoztatási kísérletek  

Tapasztalatok az előzetesen megvalósított programokról (lebonyolítás, 

adminisztráció stb.) 

 

 -Jelen pályázat adta lehetőségek kihasználása  

Az elsődlegesen felmerült tervek (pl. képzés) 

A működés során felmerülő feladatok összehangolása, a megfelelő szakemberek 

megkeresése, az esetleges nehézségek előzetes feltérképezése 

Lakhatási támogatás (kizárólag bérlemények) 

Foglalkoztatás (jövedelem biztosítása) 

Mentális támogatás, segítés (önsegítő csoport) 

  

 

3. A gyakorlati megvalósítás 

 - Kiválasztás 

A kapcsolatfelvétel módjai 

A programba bevonni kívánt hajléktalanok létszáma (15 fő) és a megkeresettek 

létszáma (32 fő) 

Szempontok a pályázati követelményeknek megfelelően: önálló életvitel, utcai 

regisztráció, jövedelem, együttműködési készség, motiválhatóság 

Az együttműködés, illetve az indulás kezdeti nehézségei (cserék szükségessége) 

  -A programba bevont rászorulók jellemzői 

5 pár 6 gyermekkel, 5 fő önálló lakó 

8 fő férfi, 7 fő női segített, 

27 – 60 év közötti életkori jellemzők  

Lakhatási jellemzők: pince, nyári konyha, ágybérlet, lakhatásra alkalmatlan 

hétvégi ház stb. 

 - A lakhatás támogatása 

Bérlemények felkutatása (nehézségek: ki kivel, előítéletek, sajátos „igények”) 

A gyakorlati működés 

 - Foglalkozatás 

6 fő foglalkoztatott (1 nő, 5 férfi) 

Az Szociális Szolgáltató Központ telephelyei a foglalkoztatás helyszínei (idősek 

otthonai, Gondozóház, bölcsődék, Nappali Melegedő) 

Munkamorál (pozitív tapasztalatok) 
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3.  A gyakorlati megvalósítás (folytatás) 

 - Önsegítő csoport 

Szándékos időzítések (program eleje, lezárása fontos) 

Célok kitűzése, megvalósítása 

 

 - Együttműködés társ szervezetekkel  

Önkormányzat 

Szociális Szolgáltató Központ  

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 - A program dokumentálása  

Elsősorban a „külső lakhatás”-ra, illetve az említett, már megvalósult 

programokra épülve 

4. Összefoglaló 

 - Az eddigi tapasztalatok  

Lakhatási körülmények  

Foglalkoztatás  

Mentális helyzet   

Együttműködési jellemzők 

 - Várható kimenetelek (kliensek jövőbeni tervei, illetve a realitások) 

Állami gondozott gyermekek 

Albérlet megtartása 

Takarékossági jellemzők, attitűdök 
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Köszönöm a figyelmet! 


