
 

 

Kedves Kollégák! 

 

Tájékoztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy a Hajléktalanokért Közalapítvány ismét 
megrendezi a Hajléktalanellátás Országos Konferenciáját.  

A konferencia időpontja:  2016. szeptember 7-8-án (szerda-csütörtök) 

Helyszíne:    Riviéra Parkhotel (8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla u. 5.) 

A szakmai tanácskozás fő célja, hogy közösen megvitathassuk a hajléktalanellátás elmúlt 
időszakában működtetett lakhatási programokat, mind a szállásnyújtás, mind az önálló lakhatás 
területén. 

Levelünkhöz csatoljuk a konferencia programját (kisebb változások még előfordulhatnak). 

A rendezvényre a csatolt jelentkezési lap kitöltésével, kizárólag e-mailen lehet regisztrálni. A 
jelentkezési lapot kérjük személyenként kitölteni, és azt önálló dokumentumként (doc. vagy 
docx. formátumban) elküldeni a hka.regisztracio@gmail.com e-mail címre.  

A jelentkezés határideje: 2016. augusztus 5. 

A jelentkezéseket a közalapítvány regisztrálja, és augusztus 15. és 22. között, a jelentkezési lapon 
megadott e-mail címen visszaigazolást küld a jelentkezők részére a jelentkezés elfogadásáról. A 
konferencián való részvétel csak visszaigazolt jelentkezés esetén lehetséges! Amennyiben a 
konferenciára való jelentkezések száma meghaladja a konferencia létszámkeretét, a 
közalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy – a minél szélesebb körű országos részvétel 
érdekében – meghatározza az egyazon intézményből érkező résztvevők számát. A regisztrációs 
határidőn túl érkező jelentkezéseket nem tudjuk befogadni. 

A konferencián való részvételhez regisztrációs díj megfizetése szükséges, amelynek összege 
6.000 Ft/fő. A regisztrációs díjat 2016. augusztus 31-ig átutalással, a 11786001-20034340 
számlaszámra kérjük befizetni, illetve a helyszínen, készpénzes díjfizetésre is biztosítunk 
lehetőséget. Átutalás esetén kérjük, az utalás közlemény rovatában tüntessék fel a számlázási 
címet, ill. hogy hány fő részére történik a regisztrációs díj térítése. A regisztrációs díj 
befizetésével kapcsolatban Tóvíziné Koller Julianna tud felvilágosítást adni, a 06-1/261-7704-es 
telefonszámon. 

A rendezvényről az alábbi elérhetőségeken adunk felvilágosítást: 

Regisztrációval kapcsolatosan: Varga Dóra, hka.regisztracio@gmail.com, 06-70/336-1141 

A konferenciával kapcsolatos egyéb kérdésekben: Varga Adrienn, 
hka.konferencia@gmail.com, 1-261-7704, 06-70/336-3095 

 

Budapest, 2016. július 20.  
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A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA 

 

2016. szeptember 7. szerda 

 

9:00 – 11:00 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 

11:00 – 11:20  Köszöntő – Vecsei Miklós (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület) 

11:20 – 11:50  Szakmapolitikai célok, szakmai változások a hajléktalanellátás területén – Czibere 

Károly (Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkár) 

11:50 – 12:20 Lakhatási programok és a TÁMOP 5.3.3 konstrukció monitoring vizsgálatának főbb 

megállapításai – Hegedűs József (Városkutatás Kft.) 

12:20 – 12:40 SZEKCIÓVEZETŐK BEMUTATKOZÁSA ÉS ISMERTETŐK A DÉLUTÁNI SZEKCIÓÜLÉSEKRŐL 

12:40 – 14:00 EBÉD 

14:20 – 18:00  SZEKCIÓÜLÉSEK (KÖZBEN KÁVÉSZÜNET), HELYSZÍN: FŐÉPÜLET AULA 

1. Kiutak a hajléktalanságból: ellátottak és az ellátórendszer stratégiái – Szekcióvezetők: 

Hegedűs József, Horváth Vera, Somogyi Eszter, Teller Nóra (Városkutatás Kft.) 

2. Az utcai munka mai kihívásai és feladata a múlt kísértései mellett – Szekcióvezető: Lőrincz 

Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány), felkért hozzászólók: Kozma Attila (BMSZKI), Szenes 

Zoltán (Periféria Egyesület) 

3. Befogadó szálláshelyek gyakorlata - célok, feladatok, eszközök, tapasztalatok – 

Szekcióvezetők: Szabó Károly és Horváth Sándor (BMSZKI) 

4. HAJSZOLT és Tízek, avagy kell-e nekünk szakmai érdekképviselet? – Szekcióvezető: Ghyczy 

Gellért (HAJSZOLT Egyesület) 

5. A lakásvesztés mint trauma – Deprivált kliensek mentális támogatása – Szekcióvezetők: 

Fehér Boróka (BMSZKI), Besenyei György (Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány) 

6. Szociális munkás? Szociális portás? – Hogyan lesz ebből életpályamodell? – Szekcióvezető: 

Varga Péter (Hajléktalanokért Közalapítvány) 

7. Lakhatási projektek interaktív bemutatása - szituációk eljátszása és átbeszélése a szekció 

résztvevőinek bevonásával – Szekcióvezető: Dudás Krisztián (Menhely Alapítvány), a 

szituációs játék vezetői: a Menhely Alapítvány Sarokház projektjének munkatársai 

18:30 – 19:50   VACSORA 

20:00 - 21:00   A HÁZIGAZDA ÜNNEPI KÖSZÖNTŐJE (HELYSZÍN: FŐÉPÜLET, AULA) 

21:00 – TÓL   TÁRSASJÁTÉKOK A JÁTSZÓHÁZ PROJEKT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL 

  



 

 

 

2016. szeptember 8. csütörtök 

 

8:00 – 9:00 REGGELI 

9:00 – 9:40 Egy lakáspolitika nélküli lakáspolitikus gondolatai – dr. Győri Péter (BMSZKI) 

9:40 – 10:10 Józsefvárosi LÉLEK Program – garantált munkahellyel és lakáshoz jutással – Gyuris 

  Tamás (Józsefvárosi LÉLEK Program) 

10:10 – 10:40 Február Harmadika kutatás 2015. évi eredményeinek bemutatása – Gurály Zoltán 

(Menhely Alapítvány, F3 munkacsoport) 

10:40 – 11:20 „Őszi csomag” – Nyitrai Imre (Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociálpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár) 

11:20 - 11:40  KÁVÉSZÜNET (HELYSZÍN: MOZITEREM) 

11:40 – 12:20 „Azóta kedvesebb vagyok az emberekhez” – Mitől működik a közösségi 

adománygyűjtés? – Breitner Péter (Van Esély Alapítvány) 

12:20 – 13:00 Visszajelzés a szekcióülésekről, zárás 

13:00 –   EBÉD, HAZAINDULÁS 

 

 

A konferencia ideje alatt a hotel aulájában a Van Esély Alapítvány „Mentés másként” című 

fotókiállítása lesz látható. 

 

 




