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KÖZLEMÉNY - 2021. május 28. (péntek) 

Sikerrel zárul a Kríziskezelő Központ hajléktalanokat segítő, hároméves projektje.  

Sikerrel zárult a székesfehérvári Kríziskezelő Központ ÚJ ESÉLY című projektje. A csaknem három éven át tartó

programmal összesen 40 utcán élő hajléktalan rászoruló ember rehabilitációját, társadalmi és munkaerő-piaci

integrációját segítették lakhatás és képzés biztosításával, mentális, pszichés támogatással, tanácsadással.

A 2018 májusában kezdődött  program teljes egészében az Európai Unió  Európai  Szociális  Alap (Széchenyi  2020

program) támogatásával valósult meg, 205,11 millió forintból.

Az utcán élő hajléktalanok közül a programba bevont 30 fő társadalmi kirekesztettségének csökkentését segítették a

mentális és fizikális állapotot javító szolgáltatásokkal A sikeres rehabilitációhoz egymásra épülő, egymást támogató

rendszerekre (egészségügyi ellátás, lakhatás, képzésre alkalmassá tétel, képzés, munkahely, stb.) és ezeket segítő

eszközökre (fizikai,  mentális állapot  helyreállítása,  hátrányok kiküszöbölése, jogok gyakorlása, lakhatás lehetősége,

stb.) volt szükség.

A projekt 2018. május 01-től indult. A bevontak mindegyike támogatott lakhatásba került, kaptak háztartási eszközöket,

tisztító és  tisztálkodási  szereket,  ruházatot.  A résztvevők  mentális  állapotát  folyamatosan erősítették  pszichológus,

pszichiáter  szakemberek  segítségével,  illetve  a  projekten  belül  problémáikkal  mentorok,  szociális  munkások,

krízisügyeletes kollégák foglalkoztak, és volt jogi tanácsadás is. 

A  célcsoporttagok  közül  12-15  fő  részére  összesen  nyolc  képzést  indítottak.  A  tréningek  résztvevői  rendszeres

jövedelmet  (megélheti  támogatás),  élelmezést  (meleg  étel  menü),  és  útiköltség  támogatást  (helyi  autóbuszbérlet)

egyaránt kaptak.
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A  megvalósítók  munkáját  –  a  szükséges  műszaki  eszközök  beszerzésén  kívül  –  havonkénti  esetmegbeszélés,

szupervízió, illetve szakmai képzések, helyi szakmai együttműködési hálózat működtetése, szakmai műhelytalálkozók

(más  EFOP1.1.4.  projekt  magvalósítókkal)  támogatták  a  projekt  ideje  alatt.  Az  együttműködés  az  EFOP-1.9.4-

VEKOP-16 kiemelt projektgazdával folyamatos volt.

A járvány miatt 3 hónappal meghosszabbították a projektet, ami 2021. február 28-án zárult. Ezt követően a támogatott

személyek közül 15 fő határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik, 3 fő alkalmi munkavállaló, 4 fő regisztrált

munkanélküli, 1 fő vállalkozó, 4 fő nyugdíjas lett, 1 fő GYED-en van. 2 fő jövedelem nélküli, ők a párjukkal élnek. A

program után albérletben él tovább 5 fő, szociális bérlakásban 11 fő, motelban 2 fő, munkásszállón 2 fő, kiléptető

lakásban 2 fő, átmeneti szállón 8 fő.  Elmondható, hogy a bevontak nagy többsége sikeresen teljesítette a program

keretében számára közösen meghatározott elvárásokat.

További információk intézményünk honlapján elérhetők: www.fehervarkrizis.hu

–  Vége –

Szöveg: Havasi Tímea
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