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Housing First lakhatási modellek 

súlyos pszichiátriai betegséggel küzdő 

hajléktalan emberek számára
1
 

Az USA Lakhatási és Városfejlesztési Minisztériuma számára készült 2007-es kutatási 

beszámoló összefoglalója 

 

A kutatás célja annak vizsgálata volt, hogy az USA-ban működő „Housing First” (Elsőként 

lakhatást) programok milyen hatékonyan tudnak tartós lakhatási megoldást nyújtani a 

legösszetettebb problémákkal küzdő „krónikus”
2
 hajléktalan (zömében közterületen élő vagy 

fedél nélküli) emberek számára, akik többnyire mentális problémákkal és/vagy 

szenvedélybetegséggel is küzdenek. A Housing First programokban a lakhatás és a szociális 

támogatás elválik egymástól.  Alacsony szintű elvárásokat támasztanak a résztvenni kívánó 

hajléktalan emberek felé, ami azt jelenti, hogy nem kötelezik az egyént valamilyen kezelésen, 

detoxikáláson vagy rehabilitáción való részvételre sem a programba kerülés előtt, sem a 

lakhatási támogatás ideje alatt. A támogatás célja az életminőség javítása, valamint a lakhatás 

megtartása – melynek egyik eszköze lehet a szenvedélybetegség kezelése
3
. Ez a fajta 

megközelítés szemben áll avval a gondolkodásmóddal, mely szerint a beilleszkedési 

problémákkal küzdő hajléktalan embert először egy közösségi lakhatási programban (akár 

hajléktalan szállón) kell megfelelő formába hozni, hogy aztán fokozatosan csökkenő 

támogatással képes legyen megtartani önálló lakhatását. Míg vannak olyan közterületen élők, 

akik szívesen költöznek hajléktalan szállóra és működnek együtt az ott dolgozókkal, a 

Housing First programok az ellátórendszerrel szemben bizalmatlan, a meglévő szállókat 

igénybevenni nem kívánó populációt célozzák meg.  

A Housing First programok abban térnek el az USA-ban más támogatott lakhatási 

programoktól, hogy míg ott alacsony jövedelmű családokat vonnak be, ezen programok 

esetében a legösszetettebb problémájú, régóta hajléktalan egyénekre koncentrálnak, akik vagy 

pszichiátriai- és/vagy szenvedélybetegek. A program célja továbbá a hosszútávú lakhatás 

fenntartásának elősegítése, így szankciók helyett elsősorban a segítő kapcsolatra helyezik a 

hangsúlyt. 

 

A kutatás célja annak a bemutatása, hogy a Housing First programok mennyire lehetnek 

sikeres alternatívái a közterületen alvásnak. Korábbi vizsgálatok megállapították, hogy a 

hajléktalan emberek lakhatási programjai a szélesebb társadalmi közeg számára is előnyökkel 

bír, amennyiben pl. a lakhatásban élők „kevésbé létesítenek kockázatos szexuális kapcsolatot” 

– így csökken a HIV/AIDS fertőzés terjedése; a börtönből szabaduló kevésbé válik ismételten 

bűnelkövetővé, amennyiben lakásban él; csökken a kórházi tartózkodás hossza és 

gyakorisága; valamint költséghatékonyabb egy ember lakhatását támogatni, mint a közterületi 

                                                 
1
 „The Applicability of Housing First Models to Homeless Persons with Serious Mental Illness” 

2
 „Krónikus” hajléktalannak az, aki az elmúlt egy év során folyamatosan hajléktalan volt vagy az elmúlt három 

év során legalább négy alkalommal vált hajléktalanná. Hajléktalanságnak számít az, amikor valaki nem lakás 

céljára szolgáló helyiségben éjszakázik (ideszámítják a közterületet is) vagy hajléktalan szállón alszik. 
3
 A programok bemutatásánál ugyanakkor kerülik az „ártalomcsökkentés” kifejezést, mert úgy érzik, hogy az 

politikailag kényes, ugyanis összefonódik a drog legalizálás vitájával. Úgy vélik továbbá, hogy kevés kutatási 

eredmény van avval a kérdéssel kapcsolatban, hogy hogyan válik meg valaki az alkoholtól vagy kábítószertől. 

Annyi biztos, hogy pusztán egy kezelésen való részvétel nem elégséges, mint ahogy az is, hogy különböző 

emberek számára más-más utak járhatóak, de nincsenek általános szakaszok vagy fejlődési irányok – így amúgy 

sem lehetne szakmailag megalapozottan senkit arra kötelezni, hogy egy bizonyos programban vegyen részt. 
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életformával járó közösségi kiadásokat finanszírozni. A rendelkezésre álló adatok szerint az 

alacsony elvárás-rendszernek és a folyamatos szociális támogatásnak köszönhetően a lakhatás 

megtartása döbbenetesen magas: az első, new york-i projektben 5 év elteltével a lakók 88%-a 

még mindig a lakásban élt – szemben a bentlakásos rehabilitációs intézmények 47%-os siker 

mutatóival! 

A kutatás során először felmérték, hogy hány olyan program működik az USA-ban, ami a 

fenti ismérvek alapján Housing First jellegű. Összesen 23-at találtak. A legtöbb program 

amerikai nagyvárosokban működött, és egyidőben 300-400 főt tudott fogadni, de akadt 40 

férőhelyes projekt is. A legtöbb helyen a programba kerülés első évében a lakók több mint 

90%-a a lakásban maradt, ami azt is jelentette, hogy új jelentkezők nehezen tudtak bekerülni, 

sok helyen várólistát is működtettek. Általában a közterületen élőket részesítették előnyben, 

de voltak olyan programok, ahova alacsony küszöbű szállókról, míg másokba börtönből vagy 

kórházból is be lehetett kerülni (még akkor is, ha az illető korábban nem volt hajléktalan, de a 

szabadulás után nem volt hova mennie). Voltak olyan programok, ahol a lakók több, 

különböző épületben vagy akár különböző városrészben lévő lakás közül választhattak, 

többségükben azonban egy épületben volt az összes lakás, és ahogy egy megüresedett, 

költözhetett a következő jelentkező.  

A legtöbb projektben esetmenedzseri rendszer működött, de a lakók sokféle egyéb 

szolgáltatás közül választhattak – akár az épületben, de jellemzően inkább a helyi közösség 

által is igénybe vehető szolgáltatások helyszínén. Az esetmenedzserrel a kapcsolattartás 

rendszeres volt: az előírás átlagosan havi két alkalom volt, de gyakori volt akár a napi szintű 

egyeztetés is (különösen azon programok esetében, ahol a lakók egy épületben éltek). 

Az eredmények alapján elmondható, hogy a Housing First nem egy egységes modell, hanem 

olyan eszközök és alapelvek összessége, melyből különböző közösségek és szervezetek 

kimazsolázhatják azokat, amelyek a helyi igényeknek és lehetőségeknek leginkább 

megfelelnek. 

 

A Housing First programok az USA-ban különböző módon működnek, de az alábbi állítások 

mindegyik programra igazak: 

 A hajléktalan emberek közvetlenül (vagy majdnem közvetlenül) állandó lakhatásba 

költöznek. Lehetséges, hogy első lépcsőként beiktatódik egy átmeneti ellátás (szálló 

vagy szobabérlők háza), de a cél a hosszú távú, tartós lakhatás támogatása. 

 A program során különböző szakemberek támogatása vehető igénybe, de ezen 

szolgáltatások szabadon választhatóak, a lakhatás nem függ a velük való 

együttműködéstől. (Ugyanakkor minden programba kerülő vállalja, hogy 

együttműködik egy kijelölt esetmenedzserrel.) 

 Az ellátórendszerrel szemben bizalmatlan hajléktalan embereket utcai szolgálatok 

keresik fel és bátorítják a programban való részvételre. A bekerülés után a szenvedély- 

és pszichiátriai betegségre annyiban figyelnek oda, hogy az ne veszélyeztesse a 

lakhatás megtartását. 

 Az esetmenedzser támogatása a program teljes idejére szól – valamennyi időszakon át 

még akkor is megpróbálják tartani a lakóval a kapcsolatot, ha az a lakhatásból 

eltávozik. 

 

A meginterjúvolt 23 program közül 9-ről gondolták azt, hogy az összes fontos elvárásnak 

megfelel, közülük is hármat választottak elemzésre: a new york-i Pathways to Housing, a 

seattle-i Belvárosi Krízisellátó Központ valamint a san diego-i REACH programot. A 

kiválasztott projekteket a kutatás során többször meglátogatták, interjúkat készítettek a 

megvalósításban résztvevő munkatársakkal és hajléktalan emberekkel, akik közül egy 80 fős 
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csoportot végig követtek a programba kerülés utáni egy éven át. Ez időszak alatt több 

alkalommal készítettek velük és esetmenedzsereikkel egyéni interjút, továbbá fókuszcsoportos 

beszélgetést. 

A három kiválasztott program részletesebb bemutatása 

 

Pathways to Housing, New York City 

Az első, és talán leghíresebb Housing First program a Pathways to Housing „Utak a 

lakhatáshoz”, melyet 1992-ben indított el New York városában egy klinikai szakpszichológus, 

Dr. Tsemberis, aki utcai munkát is végzett. Úgy érezte, hogy a közterületen élő, gyakran 

pszichiátriai- és szenvedélybeteg hajléktalan emberek számára nem léteznek valódi, tartós 

lakhatási alternatívák, így hozta létre a programot, induláskor 50 lakással. Az „Utak a 

lakhatáshoz” keretében hajléktalan emberek önálló bérlakásokba költözhetnek anélkül, hogy 

józanságot vagy pszichiátriai kezelést kellene vállalniuk a programba kerülés feltételeként. A 

lakhatás és a szociális gondozás elválik egymástól – a bérlakások főbérlői piaci szereplők, de 

a bérlő maga a program, aki albérletbe adja a lakást a lakónak. A lakások New York 

különböző, alacsony jövedelműek által lakott kerületeiben szétszórva találhatók. 

A program egyidejűleg 450 hajléktalan embert tud ellátni. Több utcai gondozó szolgálat, 

nappali melegedő, büntetés-végrehajtási intézmény, kórház vagy éjjeli menedékhely utalhat 

hozzájuk ügyfelet. A felvételről két esetmenedzser dönt. Havi 3-5 új hajléktalan ember 

költözik a program segítségével támogatott lakhatásba – az ügyfelek 50%-a valamilyen 

intézményből érkezik, sokan közülük kórházi pszichiátriai osztályról (átlagosan 6.8 hónap 

kezelési idő elteltével). Azokat a hajléktalan embereket részesítik előnyben, akik a 

legrosszabb adottságokkal bírnak, gyakran olyan embereket, akiket más ellátók nem 

vállalnak. 

Mivel nagyjából teljes kihasználtsággal működnek, előfordul, hogy a hajléktalan ember nem 

azonnal költözhet lakásba, hanem először szállodában vagy hajléktalanszállón helyezik el, 

amíg meg nem üresedik egy bérlakás. A programba kerülőknek nem kell absztinenciát 

fogadniuk, sem elismerni, hogy pszichiátriai betegek, sem beleegyezni bármilyen kezelésbe. 

Mindössze két feltételt kell elfogadniuk: az esetmenedzserük havi két alkalommal 

meglátogatja őket otthonukban, és a jövedelmük egyharmadát a lakhatásra fordítják. Az 

esetmenedzser mellett a hét minden napján, 24 órán át elérhet egy további nyolc segítőből álló 

ún. ACT csapatot (Assertive Community Treatment – Asszertív Közösségi Gondozás), akik 

igény esetén házhoz hoznak másfajta segítséget is. A programban összesen hat ACT csapat 

dolgozik, mindegyik kilenc munkatárssal, akik között van addiktológus, ápoló, részidős 

pszichiáter, családgondozó, egészségügyi (wellness) munkatárs, foglakoztatási szakember, 

szociális munkás és adminisztrátor. Minden csapat éjjel-nappal riasztható, és átlagosan 60-70 

ügyfélről gondoskodik. Az ACT munkatársai utcai felderítést és megkeresést is végeznek. 

A programba kerüléskor a lakó általában három lakás közül választhat – melyek területileg és 

méretileg is eltérnek egymástól (vannak garzon-, két-, sőt, háromszobás lakások is). A 

lakásokhoz a szükséges bútorokat (ágyat, matracot, íróasztalt, asztalt és széket) valamint a 

szükséges használati tárgyakat (edényeket, telefont és televíziót!) szintén biztosítják. A 

lakásbérleti-szerződésben a lakónak ugyanolyan feltételeknek kell megfelelnie, mint bármely 

más piaci bérlőnek. Ha mégis költözni kényszerül, az esetmenedzser megpróbál az igényeinek 

megfelelő új lakást találni – de lehet, hogy másodszorra már nem lesz három választási 

lehetősége. Ha valaki kórházi kezelésre szorul, vagy akár bejelentés nélkül eltűnik, 90 napig 

tartják a lakást. Hosszabb kórházi kezelés esetén a gyógyulás után új bérlakásról 

gondoskodnak. A gondozási kapcsolat a távollét idején sem szakad meg, az esetmenedzser és 

az ACT csapat megpróbálja a lakót a lakásba visszavezetni. 
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Belvárosi Krízisellátó Központ, Seattle, Washington Állam 

 

A Központ 1979-ben nyitotta meg első éjjeli menedékhelyét Seattle belvárosában, 

szolgáltatásaikat hamarosan utcai munkával is bővítették. 1994-ben indították be első Housing 

First jellegű programjukat, mivel úgy érezték, hogy ügyfeleik szinte egyáltalán nem tudnak 

továbblépni az utcáról vagy a menhelyekről. Egy időszakban több mint 300 lakóról 

gondoskodnak, havonta átlagosan 3-6 új ügyfélt vonnak be. A hozzájuk érkezők kb. 30% 

közvetlenül közterületről érkezik, a többiek pedig éjjeli menedékhelyekről. Szinte minden 

ügyfelük pszichiátriai beteg, és a többség szenvedélybetegséggel is küzd. 

A lakók jellemzően a Központ utcai gondozó szolgálatán keresztül kerülnek a lakhatási 

programba. Mivel általában teltházzal működnek, a jelentkezőket szükség esetén várólistára 

veszik, a várakozókat pedig ideiglenesen átmeneti szállóra helyezik. A program a legrosszabb 

állapotú jelentkezőket részesíti előnyben, hiszen a hajléktalan lét az ő életben maradásukat 

veszélyezteti legjobban. A lakhatási programba kerüléshez nem kell semmilyen extra 

szolgáltatást igénybe venni, se józanságot vállalni. 

A Központ 306 állandó lakóegységet üzemeltet négy saját épületben. Az épületek valamelyest  

specializálódtak: van, ahol a legnagyobb kihívást jelentő súlyos pszichiátriai betegek élnek 

(25 lakóegység – Kerner-Scott House), a másik három épület pedig ún. „egyágyas 

elhelyezést” biztosít minigarzonok formájában HIV/AIDS fertőzöttek, pszichiátriai betegek 

és/vagy szenvedélybetegek számára. A Kerner-Scott House-ba kerülnek azok a hajléktalan 

emberek, akiket kevéssé ismernek, vagy akinek még nincs semmilyen esetmenedzserrel 

kapcsolata. Ebben az intézményben elvileg 24 hónap a maximális tartózkodási idő, a 

gyakorlatban azonban akkor költöznek tovább a lakók, amikor szeretnének. A másik három 

épület már jóval nagyobb befogadóképességű – az egyikben pl. a 180 önálló Housing First 

lakóegység mellett 203 férőhelyes éjjeli menedékhely is működik, a másik kettő 64 ill. 52 

lakóegységből áll. 

Minden épületben biztosítanak étkezést, vannak közösségi terek, 24 órás ügyelet. A lakó 

távozása esetén 90 napig őrzik a lakóegységét és várják vissza. A „klinikai szolgáltatási 

koordinátor” (valójában esetmenedzser) helyben dolgozik, de együttműködik a „közösségi 

esetmenedzserrel”, aki a szociális/pszichés illetve szenvedélybetegséggel kapcsolatos 

támogatást szervezi meg. A két esetmenedzser és a lakó közösen határozzák meg az 

együttműködés irányát, az egyes szereplők feladatait (a lakhatás megtartásával, egészségügyi 

és mentálhigiénés ellátásokkal, szenvedélybetegséggel, képzéssel, foglalkoztatással, 

családtagokkal való kapcsolattartással kapcsolatban). Egy helyi esetmenedzserre 34 ügyfél 

jut. 

Az ügyfél maga döntheti el, hogy mely területeken kér és fogad el segítséget. A minimális 

együttműködési kötelezettség itt is az esetmenedzserrel való havi két találkozóra illetve a 

térítési díj fizetésére korlátozódik. Mivel az intézményben 24 órás ügyelet van, a lakókkal a 

segítők napi kapcsolatban állnak. A térítési díj befizetése ügyében az esetek kevesebb, mint 

10%-ban kezdeményezik az esetmenedzserek az automatikus utalást (amikor a lakó 

segélyéből közvetlenül a Központnak utalják a díjat), de további 30-40%-ban a lakó valódi 

gondnokság alatt áll – vagyis a térítési díjat a gondnok utalja a Központnak. 

A vizsgálat ideje alatti 12 hónap alatt a 306 lakóegység közül 73 üresedett meg: a távozók 

44%-a sikerként értékelhető, mivel számukra megfelelőbb önálló lakhatásba költöztek, 

további 7% pedig családtaghoz vagy baráthoz költözött; 14% azonban visszatért az utcára, 

15% ismeretlen helyre távozott (90 napot meghaladó időn át), 11% pedig elhunyt. 
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REACH San Diego 

 

A programot 2000-ben indították, amikor a város vezetése egy új sportcsarnok építése miatt 

sok hajléktalan embert készült „kilakoltatni” a leendő létesítmény területéről. Egyidőben 250 

tartósan hajléktalan embert látnak el, havi 5-6 új esetet tudnak vállalni. A bekerülés feltétele a 

hivatalos pszichiátriai diagnózis, továbbá az, hogy az illető az elmúlt hat hónap során 

folyamatosan hajléktalan volt. Az ügyfelek 70-80%-a közvetlenül közterületről érkezett, a 

többiek éjjeli menedékhelyről vagy rövid távú pszichiátriai kezelésről. Két utcai gondozó 

szolgálaton keresztül lehet bekerülni a programba: a HOT-ban egy egyenruhás rendőr
4
, egy 

segélyügyi tanácsadó és mentálhigiénés munkatárs járja a közterületet és „kíséri el” az 

ügyfelet a felvételi elbeszélgetésre, míg a program saját utcai gondozója szociális munkás 

végzettségű (és egyedül dolgozik). Mivel alapvetően ritkán van üres hely, a két utcai gondozó 

szolgálat együttműködik az elhelyezés során. A korábbi várólistás rendszert már nem 

alkalmazzák (mert tapasztalatuk szerint kevesen vártak ölbetett kézzel arra, hogy rájuk 

kerüljön a sor), hanem üresedés esetén „levadásszák” a közterületen élő, legrászorultabb 

hajléktalan embereket. 

Bár maga a program nem követeli meg a józanságot vagy a pszichiátriai kezelésen való 

részvételt, az igénybe vehető lakhatások többsége azonban igen (egyes főbérlők 

automatikusan felmondanak annak a bérlőnek, aki illegális drogokat használ vagy 

belőve/kiütve mutatkozik a szomszédok előtt) – emiatt a lakóknak gyakran kell költözni. A 

munkatársak ugyanakkor azon dolgoznak, hogy a hajléktalan ember megtarthassa a 

lakhatását, esetleg egy másik, toleránsabb főbérlőhöz költözve. Mivel itt is több a jelentkező, 

mint a szabad kapacitás, sokan bekerüléskor egy szobabérlők házába vagy félutas házba 

kerülnek. Azt, akinek kevesebb támogatásra van szüksége, igyekeznek önálló, a 

szomszédságban szétszórva található bérlakásokba kiköltöztetni. 

A bekerülés pillanatától minden ügyféllel saját esetmenedzser foglalkozik, aki kéthetente 

látogatja. Az esetmenedzser felméri a szükségleteket, szolgáltatási tervet készít, közvetít az 

egészségügyi és pszichiátriai ellátások között, krízissegítséget nyújt, pénzügyi tanácsot ad, 

önsegítő csoportokról informál, eljuttatja az ügyfelet a megfelelő képzési vagy foglalkoztatási 

irodához, illetve segít családi és baráti kapcsolatai ápolásában. Az esetmenedzser 

közreműködik a megfelelő lakhatás kiválasztásban, s költözés esetén sem szakad meg a 

kapcsolat. Egy esetmenedzser egyszerre 23 ügyfél ügyeiért felelős, és saját addiktológus ill. 

mentálhigiénés munkatársai segítségére is támaszkodhat. Az addiktológus és mentálhigiénés 

munkatárs az esti órákban végzi munkáját, látogatja az ügyfeleket. A programból kikerülő, 

eltűnő ügyfél helyét itt is 90 napig tartják, de itt az utcai gondozó szolgálatok (beleértve a 

HOT rendőrét) is keresik az illetőt (hátha visszakísérhetik a lakásba).  

A lakók az esetmenedzser segítségével az alábbi lakhatási lehetőségek közül választhatnak: 

 „Száraz dokk” (Safe Haven) – egy 19 lakrészes épület, 24 órás ügyeletes jelenléttel, 

ahol a lakóknak saját, zárható szobájuk van (mosdóval és hűtőszekrénnyel), közös 

konyhával és fürdőszobával. A lakók bérleti szerződést kötnek, ami a jövedelmük 

30%-nak megfelelő bérleti díj ellenében további szigorú feltételeket állít: este 10-re be 

kell érni, nem lehet éjszakára vendéget fogadni, nem lehet alkoholt vagy drogot 

fogyasztani illetve a szállóra bevinni, heti szobavizit van, továbbá ki- és belépéskor be 

kell jelentkezni. Itt akár 18 hónapig is maradhat a lakó, de a gyakorlatban a legtöbben 

két hét alatt találnak másik lakhatást. 

                                                 
4
 Felmerülhet, hogy az egyenruhás rendőr jelenléte miatt a hajléktalan emberek nem teljesen önszántukból 

jelentkeznek a programba, és valóban, a vizsgálat egyik fókuszcsoportján elhangzott, hogy a programba kerülés 

„alternatívája” a börtönbüntetés volt! 
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 Szobabérlő szállodák (SRO Hotel) – ezek magántulajdonban lévő olcsó lakhatást (havi 

300-600 USD) kínáló szállodák (a hazai Szobabérlők házaihoz hasonlítanak), ahol a 

szobában mosdó, hűtőszekrény és főzőlap található, a fürdőszobát pedig a lakók 

közösen használják. A korábbi tapasztalatok alapján problémát okozott, ha egy-egy 

ilyen szállodában megnőtt a programban részt vevő hajléktalan emberek száma – a 

legnagyobb, 200 lakóegységes szállodában pl. a korábbi 55-ről 15-ben maximálták a 

program részt vevőinek számát
5
, máshol 20/185, illetve 7/21 az arány.   

 Önálló, szétszórtan található lakások – azok a lakók, akiknek kevesebb támogatásra 

van szükségük (pl. nem igénylik a 24 órás felügyeletet), képesek önállóan élni, 

magukat ellátni, önálló lakhatásba költözhetnek.
6
 

 Egyéb lakhatás – azoknak, akik nem képesek a teljesen önálló életre, csoportos 

lakhatási lehetőségek is rendelkezésükre állnak. Az Önálló Életvitel Otthon-ban 10 

lakó él saját szobában, közös fürdőszobával, ahol a személyzet figyelmezteti őket, 

hogy ne felejtsék el a gyógyszereiket bevenni. 19 lakó olyan intézményben él, ahol 

napi háromszori étkezést és egészségügyi felügyeletet (gyógyszerelést) is biztosítanak. 

 

Hasonlóságok a három program között 

 Hasonló célcsoport: súlyos pszichiátriai- és szenvedélybeteg hajléktalan (általában 

„krónikus hajléktalan”) emberek. Előnyben részesítik azokat, akiknek kevés 

intézményi kapcsolatuk van, akik nem veszik igénybe az ellátórendszert. 

 Mindhárom program működtet saját utcai gondozó szolgálatot, akik felkutatják a 

potenciális lakókat.  

 A cél mindhárom esetben a tartós lakhatási támogatás – ha a lakó valamiért költözni 

kényszerül
7
, a szociális támogatás nem szakad meg. Az esetmenedzserek akkor is 

folytatják a munkát, ha a lakó elköltözik – általában legalább 90 napig tartják a 

kapcsolatot. 

 Nincsenek elvárások józanság vagy pszichiátriai kezeléssel kapcsolatos 

együttműködés tekintetében. 

 Mindössze két feltételt támasztanak a lakó felé: a lakbér valamekkora, jövedelemmel 

arányos részének a fizetése, illetve az esetmenedzserrel való legalább havi kétszeri 

találkozás. 

 A lakhatás és az esetkezelés elválik egymástól. A lakó a lakhatásban bérlő, ha a 

szerződést megszegi, az esetmenedzser támogatását nem veszíti el. 

 A programba (üresedés esetén) bármikor vissza lehet kerülni – kivéve, ha erőszakos 

cselekmény miatt küldték el az illetőt. 

 A munkatársak hisznek abban, hogy lehetséges a gyógyulás – még ha ez éveket is 

vesz igénybe. 

 A gondozás általában házhoz megy, az esetmenedzserek is a helyi ellátásokat 

mozgósítják. 

 Segítséget nyújtanak a pénzkezelésben – azok az ügyfelek, akik nincsenek gyámság 

alatt, kérhetik, hogy a havi járandóságukhoz előre egyeztetett szabályok szerint 

jussanak hozzá, és abból a lakhatás (esetleg étkezés, gyógyszerek költségeit) az 

esetmenedzser egyenlítse ki. 

                                                 
5
 Az anyagból nem derült ki, hogy ezt a program lakói vagy a szálloda panaszai miatt kezdeményezték. 

6
 A 450 program résztvevő közül mindössze 56 fő élt önálló lakhatásban. Azt nem tudjuk, hogy azért ennyi, mert 

ekkora erre az igény, vagy mert ennyi az elérhető önálló lakás.  
7
 A költözés leggyakoribb okai többek között a lakás nem-takarítása, gyűjtögető/felhalmozó életmód, elázás, 

hangoskodás. Gyakran előfordul, hogy a lakó kezdeményezi a költözést, mert az épületben kábítószerrel 

kereskednek és fogyasztanak vagy hallucinációs félelmek lépnek fel. 
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 Mindhárom program használ központi állami, helyi és magán forrásokat.  

 

Különbségek 

 A New York-i programban a lakások a város különböző pontjain szétszórva 

találhatóak, magán főbérlőktől veszik bérbe, így nagyobb az ügyfelek választási 

lehetősége. Ezen túl maximálva van, hogy egy épületben hány támogatott lakó lehet, 

így segítve elő a közösségi integrációt. A segítők fix csapatokból állnak, és földrajzi 

alapon próbálják koordinálni a munkát
8
. 

 Seattle-ben a szervezet tulajdonában vannak a lakóegységek, a segítők a lakóval közös 

épületben dolgoznak, így a munkatársak belelátnak az ügyfelek mindennapos 

gondjaiba. Ugyanakkor mivel kevés, egymáshoz közeli épületben találhatóak a 

lakások, a közösségi integráció esélye minimális, továbbá az ügyfeleknek nincs valódi 

választási lehetősége a lakás kiválasztásában. 

 A san diego-i programban megpróbálják elválasztani az esetmenedzsmentet és a 

lakhatási feltételek betartását. A lakások magántulajdonban vannak, a segítők egy 

központi irodából járnak ki a városban szerte szét található lakóikhoz. Ugyanakkor sok 

főbérlő nagyon szigorú feltételeket fogalmaz meg a bérlővel szemben, így bár a 

program maga alacsony elvárásokkal működik, a lakás megtartása mégis gyakran 

nehézségekbe ütközik. 

 

Eredmények 

A Housing First programok kiinduló pontja az volt, hogy ha egy ember biztonságos, tartós 

lakhatásban él, létrejönnek azok a feltételek, melyek között már motivált lesz abban is, hogy 

szenvedély- vagy pszichiátriai betegségben együttműködjön. Ezen túl a segítő kapcsolat 

hozzájárul ahhoz is, hogy az ügyfél pénzügyi helyzete stabilizálódjon, és minél előtt 

önfenntartóvá váljon. 

A kutatás során 80 hajléktalan embert követtek a programba kerüléstől 12 hónapon át. Nagy 

részük „krónikus hajléktalan” volt (88%), pszichiátriai betegséggel
9
 diagnosztizálták (91%)

10
. 

Az ügyfelek háromnegyede valaha szenvedélybeteg volt (egy részük korábban valamilyen 

detoxikáló eljárásban is részt vett), a programba kerüléskor 50%-uk használt aktívan 

kábítószert vagy fogyasztott nagy mértékben alkoholt. 69%-uk egyszerre volt pszichiátriai- és 

szenvedélybeteg. A legtöbbjüknek nem volt soha tartós munkahelye, alacsony volt az iskolai 

végzettsége és többen kerültek már összetűzésbe a törvénnyel. Az „átlagos” programba kerülő 

36-50 év közötti férfi.   

A program célja a tartós lakhatás elősegítése olyan emberek számára, akik nehezen találtak 

megfelelő lakhatást vagy azt nehezen tudták megtartani. Az számított „sikeres” programban 

maradó ügyfélnek, aki nem távozott el más lakhatásba 12 hónapon át – ilyen volt az ügyfelek 

43%-a. További 41% nagyjából sikeresnek volt mondható, vagyis nem tűntek el az 

esetmenedzser látóköréből 90 napnál hosszabb ideig
11

. 13 fő (16%) „kiszállt” – akár úgy, 

                                                 
8
 Ez ugyanakkor szűkíti az elérhető lakások piacát, hiszen a kiválasztásnál szempont, hogy valamelyik csapat 

irodájának a közelében legyenek. 
9
 A 80 lakó közül 62 fő (78%) szedett gyógyszert a programba kerüléskor, ami azt is jelzi, hogy legtöbbjük 

korábban is kapcsolatba került az egészségügyi ellátó rendszerrel. 
10

 A programba kerülők jellemzően (egyes projektekben előírásszerűen) az Amerikai Pszichiátriai Egyesült DSM 

kategorizációja I. csoportjába tartozó diagnózissal bírnak. Ide tartozik a skizofrénia, a hangulatbetegség, a 

szorongás, és egyéb pszichotikus rendellenességek. Nem tartoznak ide a személyiségzavarok és a mentális 

retardáció. 
11

 A kutatás érdekessége, hogy nem tesz különbséget aközött, hogy a programban maradó, de a lakást 90 napnál 

rövidebb ideig elhagyó ember hova távozott, például önként az utcára vagy betegsége miatt kórházi kezelésre. 
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hogy 90 napnál huzamosabb ideig nem tért vissza a lakásába, akár úgy, hogy a program ideje 

alatt elhalálozott. 

Bár az alacsony esetszám miatt nehéz általános következetéseket levonni, a közvetlenül 

közterületről érkező ügyfelek alkották a „kiszállók” legnagyobb részét, illetve ők hagyták el a 

lakást legvalószínűbben 90 napnál rövidebb időre. A legstabilabbnak a kórházból, szállóról, 

börtönből vagy szívességi lakáshasználatból érkezők tűntek. Azok, akik egyszerre voltak 

szenvedély- és pszichiátriai betegek, a többieknél valószínűbben szálltak ki vagy távoztak 90 

napnál rövidebb időre a programból. Az esetmenedzserek ilyenkor sem szakítják meg a 

kapcsolatot azokkal, akik a lakást elhagyták, hanem megpróbálták a gondozási folyamatot az 

aktuális alvóhelyen (közterület, kórház, börtön, hajléktalan szálló) is folytatni, és a lakót 

visszasegíteni a stabil lakhatásba.  

Érdekesség, hogy a 80 megvizsgált bekerülő közül 12 főnek a költözéskor semmilyen 

jövedelme nem volt, míg a többség rászorultsági alapon igényelhető szociális segélyt vagy 

rokkantjáradékot kapott. A stabilabb életvitel, az állandó lakcím és nem utolsó sorban a 

szociális munkási segítség révén azonban ők is hozzájutottak az őket megillető támogatáshoz. 

Ugyanakkor a jövedelmi szintjük még így is nagyon alacsony maradt: mindössze 30%-nak 

volt több a havi bevétele, mint a szegénységi küszöb, és közülük sem lépte túl senki annak 

1.25-szörösét. A helyi medián egy főre jutó jövedelmeknek átlagosan kevesebb, mint 30%-át 

érték el! 

A lakhatás ideje alatt az esetmenedzserek arra bátorítják a főbérlőt és az épületek közös 

képviselőjét, hogy jelezzék, ha valami aggasztót tapasztalnak – hiszen mindenki közös 

érdeke, hogy ne legyenek konfliktusok, károkozás. Az ilyen bejelentések ugyanakkor a 

vizsgálati év teljes ideje alatt nem voltak kiugróan gyakoriak (kevesebb, mint, havi 1 

riasztás/lakó): mindössze 62 esetben kapcsolódtak kábítószer vagy alkohol használathoz, 80 

esetben jeleztek egyéb magatartásbeli problémát, 24 esetben került sor személyközi 

konfliktusra és 25 esetben tettek panaszt a lakás állapotának romlására vagy rongálásra.  

A vizsgálatba bevont 80 fő közül mindössze 13 fő nem tartotta meg a lakhatását a 12 hónapos 

vizsgálati periódus végére. Közülük 4 fő elhunyt
12

, 6 fő kényszerből távozott
13

 és mindössze 

hárman szálltak ki a programból önkéntesen. Ez utóbbi csoportból két fő ismeretlen helyre 

távozott, egy fő pedig valószínűsítette, hogy ki fogják lakoltatni, és inkább saját döntéséből 

hagyta el a lakást. Ezen eredmények alapján úgy tűnik, hogy még a közterületről érkező, 

pszichiátriai- és szenvedélybeteg hajléktalan emberek is szívesebben élnek lakásban, mint 

máshol, és megfelelő anyagi és szociális/mentális támogatással képesek azt megtartani. 

Végeredményül elmondható, hogy nagyon kis változás történt az ügyfelek pszichiátriai- és 

szenvedélybetegségében 12 hónap alatt
14

, ugyanakkor a jövedelmi helyzetük valamelyest 

javult (jellemzően nem munkából származó jövedelemmel), bár még így is mélyen a 

szegénységi küszöb alatt maradtak. A pénzügyi függetlenségük is nőtt – ami nem jelenti 

feltétlenül azt, hogy jobban tudták a rendelkezésre álló jövedelmet beosztani, de többen 

fizették önállóan a bérleti díjat és a rezsit, mint korábban. 

 

                                                                                                                                                         
Az ilyen távozásba ugyanakkor nem számítják bele, amikor valaki a családját vagy barátait látogatja meg, 

esetleg nyaralni megy, és ezért nem alszik otthonában. 
12

 Közülük egy fő AIDS betegségben, két fő gyógyszertúladagolásban, egy fő pedig rendőrségi összetűzés során 

vesztette életét.  
13

 2 főt letartóztattak, 2 fő egészségügyi ellátó intézménybe került (egyikük hosszútávú drogterápiás, másikuk 

ápolást nyújtó intézménybe, míg 2 főt másik lakó megtámadása miatt küldtek el. 
14

 A betegségek okozta tünetek ugyan a 12 hónap végén enyhébbek voltak, mint a programba kerüléskor, de ezt 

nem egyenes vonalú fejlődés, hanem erős ingadozás előzte meg, így nem lehet tudni, hogy a jövőben hogyan 

alakul. 
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Mit mondtak a lakók a lakhatási programról? 

 

 Értékelték, hogy magukra csukhatnak egy ajtót, a kényelmet (mosási, főzési, 

televíziózási lehetőség), az „otthon-érzetet”, önállóságot és a társas kapcsolatok 

lehetőségét. 

 A lakók örültek annak, hogy a közterületen alvás valós alternatíváját ajánlották 

számukra, így még a kevésbé vonzó szállóra is hajlandóak voltak – ideiglenesen – 

beköltözni. 

 Általában a csoportos lakhatási formákkal szemben fogalmazódott meg elégedetlenség 

– a pszichiátriai betegek magas aránya miatt úgy érezte magát egy lakó, mintha a 

kórházban élne. Amennyiben volt lehetőség, a lakók nem terveztek az ilyen 

intézményekben a szükségesnél tovább maradni. 

 

 

Konklúzió 

 

 Az állandó lakhatáshoz hozzáférhető lakásokra van szükség. 

 Olyan lakásokra, amik az ügyfelek szükségleteinek megfelelnek. Azok, akik 

választhattak, hogy hol kívánnak élni, jellemzően ottmaradtak a teljes programidő 

alatt, vagy ha távoztak, nem önszántukból tették. 

 Sokféle támogató szolgáltatásra van szükség ahhoz, hogy a hajléktalan ember meg 

tudja tartani lakhatását – mindegyik bemutatott esetben 24 órás ügyelet és a 

szolgáltatások széles skálája állt az ügyfelek rendelkezésére. Egy részük helyi 

közösségi szolgáltatás volt, vagyis a lakók ugyanazokat az ellátásokat vehették 

igénybe, mint szomszédaik. 

 Kevés elvárás, lakó-központú esetkezelés: elkötelezett munkatársak, akik azért 

küzdenek, hogy a lakó lakásban élhessen. 

 Érzékeny munkatársi gárda – a szükséges segítség házhoz megy 

 Különböző finanszírozási formák: ügyfelek mindenhol szélsőségesen alacsony 

jövedelemmel rendelkeznek, így a lakás bérlete és fenntartása meghaladná erejüket. A 

lakhatás egy részét a HUD finanszírozta. 

 

Policy javaslatok 

 

 A Housing First programok megfelelnek a Hajléktalan stratégia azon célkitűzésének, 

mely a krónikus hajléktalan emberek állandó lakhatáshoz jutását célozza meg. 

 Az, hogy a lakhatásba kerülésnek nincsenek (vagy minimálisak) a feltételei, 

fontosabbnak tűnik, mint az, hogy a programba kerülés pillanatától lakásba 

kerülhessen az egyén. 

 A lakhatás megtartása sok támogatást igényel, melyekkel kiküszöbölhető a 

kilakoltatás. Ehhez az is hozzátartozik, hogy ideiglenesen ki lehet a lakbért pótolni, ha 

a bérlő eltávozna a bérleményből. 

 A lakhatás megtartása hosszútávú folyamat – a program 12 hónapja során általában 

nem következett be drámai javulás a lakók pszichés állapotában, illetve nem kezdtek 

kevesebb szert használni. Ugyanakkor a gyógyulás akár többéves, visszaesésekkel 

tarkított folyamat lehet, így 12 hónap vizsgálata alapján nem zárható ki, hogy a tartós 

lakhatás idővel a jobb egészségi és mentális állapotot is maga után vonja.  


