
 
 

A 2019-es év végén felmerült a lakás projekt elindítása az Ellátó részéről, mivel klienseink 
számára a munkába álláshoz elsősorban a lakhatási problémájuk megoldása a legfontosabb, 
hogy képesek legyenek hosszútávú munkaviszonyban gondolkodni és megkezdhessék az 
önálló életbe és a társadalomba való visszatérést. 
Ekkor még nem alakult ki a teljes program, illetve a lakhatási feltételek tematikája. 
2020 tavaszán megterveztük a lakás program struktúráját, szerkezetét és a szükséges 
feltételeket rögzítettük.   
 
A lakhatás támogatásának célja az, hogy a programba bevont tagok számára a  
munkaviszony megkezdése után lakhatási feltételeket biztosítsunk. Azaz olyan 
életkörülményt, amely lehetővé teszi, hogy a napi életviteléhez szükséges higiénés, pihenési 
szükségleteit kielégíthesse. Mindezek mellett segítséget nyújtunk ahhoz, hogy a kapott 
lehetőséget e célnak megfelelően használja fel, be tudjon illeszkedni a lakóközösségbe, illetve 
a munkaerőpiacra és így a társadalomba. 
 
Az Ellátó által biztosított lakhatási lehetőség olyan paraméterekkel rendelkezik, amely 
összhangban van a bevonást követően elkészített, a tagok szükségleteit tükröző 
állapotfelmérés eredményeivel, az egyéni fejlesztési tervben foglalt célok megvalósításával. 
 
 
 
 
 
 



Kinek támogatható a lakhatása? 

• A támogatás általánosságban annak a személynek biztosítható, aki nem rendelkezik 
saját lakhatásra alkalmas ingatlannal, illetve lakhelye egyéb módon nem megoldott, 
valamint képes a lakás önrészének költségeit fedezni és így lakóhelyét fenntartani, 
tehát rendszeres jövedelemmel rendelkezik. 

• A támogatott személy a projekt keretében a foglalkoztatási helyzetének javítása 
céljából képzésen, fejlesztő foglalkozáson vesz részt, mentori támogatásban részesül. 

• A támogatott személy rendszeres előtakarékosságot vállal. Az előtakarékosság során 
gyűjtött összeget a projekt időszaka után egy összegben kapja meg. 

• A támogatott személy vállalja az egyéni fejlesztési tervben rögzített célok elérését, a 
kedvezményezett szervezettel való együttműködést. 

 
A lakhatás támogatásának menete: 

• A lakhatás támogatására vonatkozóan az Ellátó szerződést köt a taggal/tagokkal. 

• A mentorok részt vesznek az álláslehetőségek felkutatásában, előzetesen 
megvizsgálják, hogy a tagnak/tagoknak kvalitásai, képzettsége megfelelőek-e a 
megcélzott munkára, közreműködik a programban résztvevő más szervezetekkel, 
segíti a munkaszerződés megkötését. 

• A mentorok a lakhatás támogatásának időszakára vonatkozóan előzetes költségtervet 
készítenek a támogatásban részesülő taggal/tagokkal, amely tartalmazza a lakhatási 
támogatás adott havi mértékét, a támogatott személy havi önrészét, az 
előtakarékosság havi mértékét, annak tervezett felhasználási idejét, egyéb, a 
támogatott személy lakhatásához kapcsolódó kiadásokat. 

 
Mentális segítségnyújtás, fejlesztés: 

Az „Utcáról a félutasig” program keretein belül történik a csoportos mentális segítségnyújtás. 

 

Célcsoport 
Budapest egész területéről fogadunk ellátottakat, de az elsődleges célcsoport a VII. kerületben 
közterületen élő hajléktalanok, illetve a hajléktalanság által veszélyeztetett rászorulók, azon 
belül is az Ellátó által támogatott személyek. Az ellátottak körülbelül 2/3-a szállón él, de ott 
napközben nem tartózkodhatnak, a fennmaradó 1/3 az utcán, közterületen él. Klienseink egy 
része pszichés és higiénés állapota miatt nem tud szállókra bejutni, illetve ott tartósan bent 
maradni, így munkát sem tudnak vállalni. A legfőbb célunk a fent felsorolt személyek 
visszaintegrálása a társadalomba azáltal, hogy a programunk keretei között, megszabott 
időszakra lakhatási lehetőséget biztosítsunk részükre. Ezen időszak alatt az Ellátó támogatást 
nyújt, hogy a programban résztvevő tagok megfelelően használják fel a részükre biztosított 
alternatívákat az új életkörülményeik elnyerése érdekében.  


