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Sörház tér 3.
A telephelyen éjjeli menedékhely, 
átmeneti szálló, nappali melegedő 
és szociális konyha és népkonyha 
működik.
A telephelyen hajléktalan házior-
vosi szolgáltatást is biztosítunk.

Kikindai út 8.
A telephelyen volt állami gondozott 
fiatalok számára biztosítunk átme-
neti szállás lehetőséget.
A szálláson az alapszolgáltatáson 
túl az önálló életvitelre való felké-
szítés is kiemelt szerepet kap. 

Széchenyi u. 60.
A telephelyen női hajléktalanok ré-
szére átmeneti szálló működik.

Palotai u.
A telephelyen Családok Átmeneti 
Otthona működik.
Az intézményben hat család számá-
ra (anya és gyermekei) biztosítunk 
kulturált lakhatási körülményeket, 
átmeneti időszakra.  

Székesfehérváron az intézmé-
nyünk három kiléptető lakással 
rendelkezik.
A lakásokba azon hajléktalan sze-
mélyek kerülnek elhelyezésre, akik 
önálló életvitelre alkalmasak és 
várhatóan rövid időn belül elhagy-
ják az intézményrendszert. 

Sörház tér 7.
A Nappali Szolgáltató Centrum 
innovatív szolgáltatásokat biztosít 
a hajléktalan emberek és szociális 
segítők számára. 
A Centrum szolgáltatásai: 
• informatikai képzésre alkalmas 

számítógép terem, 
• információs pont, csoport-foglal-

koztatók
• könyvtár, tanulószoba, interjú-

szoba
• @-pont
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A projektben 35 fő számára készítettünk 
egyéni fejlesztési tervet.
A 120 órás Készségfejlesztő szociali-
zációs tréninget 15 főből 14 sikeresen 
befejezte.
A 180 órás Alapkompetenciákat fejlesz-
tő képzést mind a 30 beiskolázott ellá-
tottunk sikeresen elvégezte.
A 180 órás Motorfűrész-kezelő (OKJ 31 
623 01 0100 21 03) rész-szakképesítés 
megszerzését biztosító képzésre beis-
kolázott 16 fő sikeresen levizsgázott.
5 fő egyéb képzésre jelentkezett és azt a 
program ideje alatt sikerrel be is fejez-
te (bolti eladó 2 fő, wolframelektródás 
hegesztő 1 fő, biztonsági őr 1 fő, angol 
alapfok 1 fő).
6-12 hónap időtartamú lakhatási tá-
mogatással 19 fő önálló életvitelét se-
gítettük, ők jelenleg is bérleményükben 
élnek.

Közvetlen foglalkoztatási támogatás-
ban (munkaszerződéses állásba helyez-
tük 5+5 hónapra) 11 fő részesült.
A program szolgáltatásai hatására, a 
bevonáskor már munkával rendelkező 5 
főnek javult a munkaerő-piaci státusza 
(munkabérük emelkedett).
További 8 fő talált munkát az elsődleges 
munkaerő-piacon, és azt meg is tartotta 
(4 hónap alatt legalább 60 munkanapot 
folyamatosan dolgozott).

„Nekem a program nagyon sokat segített, mind munkahelyben, mind a
 magánéletemben. Sokat tanultam, ami a javamra vált.
Kár hogy vége lett. Szívesen újra elkezdeném”.

Az elmúlt 10 évben a Kríziskezelő Központ a hajlékta-
lanok részére több sikeres lakhatási, foglalkoztatási, 
képzési projektet valósított meg. Tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a hajléktalan emberek társadalmi in-
tegrációja, re-integrációja sikeresen csak komplex, a 
célcsoport sajátosságait figyelembe vevő, jól előkészí-
tett, valós igényeken alapuló projektekkel lehetséges. A 
TÁMOP. 5.3.3 program lehetőséget teremtett arra, hogy 
olyan széleskörű szolgáltatásokat kínáljunk, amely a 
városban élő 400 hajléktalan közel 10%-ának esélyt 
ad életminőségük javítására, társadalmi integrációjuk 
elősegítésére.
A projekt célja:
- Székesfehérváron élő hajléktalanok társadalmi integ-

rációjának elősegítése, a képzés, foglalkoztatás, lak-
hatás egymásra épülő komplex támogatásával.

- A hajléktalan személyek társadalmi megítélésének ja-
vítása, kirekesztettségük csökkentése.

- Az önálló lakhatás lehetőségének biztosítása révén az 
intézmény rendszerből történő végleges leválás elő-
mozdítása.

A projekt hosszú távú célja, hogy hozzájáruljon város-
unkban a hajléktalanság fokozatos visszaszorításához, 
csökkentéséhez:
• Olyan makro-környezet kialakításának szorgalma-

zása, mely a fedélnélküliek társadalmi integrációját 
hatékonyan támogatja, összeegyeztetve a célcsoport, 
valamint a társadalom igényeit.

• A hajléktalan ellátás szemléletbeli változásának elő-
mozdítása, melynek következményeként a szociális 
munka gyakorlatában kiemelkedő szerephez jut a 
munkaerő-piaci, társadalmi re-integráció, és a komp-
lex, egymásra épülő szolgáltatások nyújtásának rend-
szerszemlélete.

• A hajléktalan ellátó szervezetek és a projekttel kapcso-
latba került, illetve bevont személyek, munkáltatók, 
intézmények közös érdekein alapuló kapcsolatrend-
szer kialakításának előmozdítása, a szervezetfejlesz-
tés támogatása révén.

A hajléktalanok projektbe való bevonása élethelyzetük-
ből, életmódjukból adódóan különösen kockázatos. En-
nek csökkentése érdekében a kiválasztás szakaszában 
fizikai, mentális állapotuk szűrését és pályaorientációs 
vizsgálatokat tartottunk. A megalapozottabb kiválasz-
tás érdekében az ellátórendszer teljes vertikumából a 
populáció 22 %-nak (90 fő) komplex szűrését valósítot-
tuk meg. 
A projekt megvalósításának ideje alatt igénybe vehető 
további szolgáltatások voltak:
• Álláskereső, lakhatási tanácsadó iroda működtetése
• Képzési, munkaügyi és karrier tanácsadás
• Jogi tanácsadás
• Társadalmi integrációt segítő közösségi programok, 

csoportos szabadidős tevékenységek (sportesemény, 
kulturális esemény)

• Kisgyermekes szülők részére gyermekfelügyelet biz-
tosítása képzés, tréning idejére

• Egyéni, csoportos és közösségi szociális munkafor-
mák alkalmazása

• Pszichológus elérhetőségének folyamatos biztosítása
• Humán fejlesztés, tanácsadás a megvalósítók munká-

jának segítésére

Konzorciumi Partner: Fejér Megyei 
Kormányhivatal Munkaügyi Központja
A program teljes időtartama 2 év (2010. 03. 01. - 
2012. 02. 29.)
Az elnyert támogatási összeg: 66 136 035 Ft.
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