Beszámoló a Hajléktalanokért Közalapítvány által szervezett
TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt
záró-konferenciájáról
A Hajléktalanokért Közalapítvány 2008-ban kezdte el azt a módszertani
segítő munkát, mely a hajléktalan emberek önálló lakhatáshoz segítését,
munkaerő-piaci elhelyezkedésükhöz szükséges készség- és képesség
fejlesztését, végsősorban társadalmi integrációját tűzte ki célul.
Négy éves munkánk során kialakítottuk azt a regionális koordinátori
hálózatot, mely kapcsolatot tartott a hajléktalanellátó szervezetekkel,
munkatársaival, társ-szakmákkal, valamint a helyi politikai- és más
szereplőkkel. Regionális koordinátoraink havonta szerveztek szakmai
műhelytalálkozókat, mely megbeszéléseken gyakorlati szakemberek
vitatták meg problémáikat, mutatták be jó gyakorlataikat.
Működtettük azt az országos referensi hálózatot, melynek feladata volt a
hajléktalan-ellátás mindennapi munkájába beilleszteni az intézményen
kívüli lakhatási feltételrendszert, az önálló lakhatás segítését, valamint a
hajléktalan emberek képzését, képessé tételét, foglalkoztathatóságának
fejlesztését, ill. foglalkoztatását.
Munkánk során támogattuk a helyi szereplők konzultációját, párbeszédét,
hogy a hajléktalan emberek segítését közös ügyként tudják kezelni,
valamint szerveztünk regionális szakmai napokat, hogy a hajléktalanság
kérdését a társadalom tagjai számára érthetővé, megvitathatóvá tegyük.
A hajléktalan-ellátásban dolgozó munkatársaink részére országos képzést
szerveztünk annak érdekében, hogy a megszokottól eltérő, új innovatív
programunkat ismertté tegyük, lakhatási- és foglalkoztatási elemeit és
ismereteit elterjesszük.
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Ügyfél-nyilvántartó szoftverünk képes az ügyfelek életútját, az ellátás
nyújtotta szolgáltatások igénybevételét követni, adatait elemezni.
A négy éves munkánk során több tanulmány, ország jelentés, szakmai
anyag született, melyek mindegyike a szakemberek mindennapi
munkáját, az új elméletek gyakorlati bevezetését segítik.
Munkánk végéhez értünk. Annak érdekében, hogy a fentieken túl
megismertessük
a
projekt
életútját,
eredményeit,
jövőbeni
elképzeléseinket 2012. június 7-én, Budapesten a Hotel Benczúr-ban
(1067 Budapest, Benczúr u. 35.) záró konferenciát szerveztünk, melyre
szeretettel vártuk a szakembereken túl mindazokat az érdeklődőket, akik
szeretnék megismerni, hogy mit csinál a hajléktalan-ellátás, milyen jó
gyakorlatokat valósítottunk meg, valamint milyen jövőbeni elképzelésünk
van a hajléktalan emberek segítését illetően.
A projekt záró konferenciájának meghirdetésében közreműködtek a
regionális koordinátoraink, valamint a Hajléktalanokért Közalapítvány
FogLak projektirodájának munkatársai.
Meghívást kaptak a TÁMOP-5.3.3-as projektek munkatársai, a
foglalkoztatási- és lakhatási referensek, az országban működő hajléktalanellátásban résztvevő szervezetek, a szociális szakemberek levelező
listáján keresztül a szociális szférában dolgozó munkatársaink, az ágazati
minisztérium, az irányító hatóság és a közreműködő szervezet is.
A konferencia szervezésében szerepet vállaltak a Hajléktalanokért
Közalapítvány és az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány munkatársai, akik nemcsak a
projekt munkatársai közül kerültek ki, és akiknek ezúton is köszönjük
áldozatos munkáját.
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A záró konferencia helyszínének kiválasztásában meghatározó tényező
volt,
hogy
olyan
központi
helyszínt
találjunk,
mely
mind
tömegközlekedéssel, mind személygépjárművel könnyen megközelíthető,
sokak által ismert, és a parkolási lehetőség is megoldott. Ilyen prioritások
határozták meg, valamint ezek mentén került kiválasztásra a Hotel
Benczúr, mely a városligethez közel helyezkedik el, és megfelelt az
elvárásainknak.
Mivel a záró-konferenciára jelentkezettek és a ténylegesen megjelentek
száma eltérő volt1, ezért külön köszönettel tartozunk a hotel
munkatársainak a helyzetre való gyors reagálásért.
A projekt záró konferenciájára jelentkezni lehetett 2012. május 25-ig,
mely időpontig 112 szakember nyújtotta be jelentkezési lapját.

A konferenciára regisztráló személyek aránya régióként:
Dél-alföldi régió:
Dél-dunántúli régió:
Észak-alföldi régió:
Észak-magyarországi régió:
Közép-dunántúli régió:
Nyugat-dunántúli régió:
Közép-magyarországi régió:
Összesen:

1

12 fő
10 fő
17 fő
7 fő
22 fő
8 fő
36 fő
112 fő

Nagyobb arányú volt a résztvevők száma, mint a regisztráltak száma
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A kiemelt projekt záró konferenciájára jelentkezettek aránya régiónként:
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Sorozatok1

A kiemelt projekt záró konferenciájára jelentkezettek aránya nemenként
(41 férfi, 71 nő):
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A konferencia programjának2 összeállításakor igyekeztünk figyelembe
venni és bemutatni a projekt életútját, munkáját és elért eredményeit.
Ennek érdekében a megszólalók között üdvözölhettük a Hajléktalanokért
Közalapítvány a projekt indulásakor hivatalban lévő kuratóriumi elnökét
Vecsei Miklóst (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület alelnöke), aki
részt vett a projekt ötlet megfogalmazásában, és elősegítette annak
létrejöttét, valamint katalizátorként működött a projekt kezdeti
időszakában.
Szintén előadást tartott dr. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumi
elnöke, aki a kiemelt projekt indulásának előzményeit, létrejöttének okait
tárta fel a résztvevőknek.
A Hajléktalanokért Közalapítvány képviseletében Maróthy Márta, a kiemelt
projekt szakmai vezetője a projekt eredményei kapcsán a hálózatépítés
céljáról és tapasztalatairól tartott előadást, Szabó Andrea szervező a
projekt elégedettségi kérdőíveinek eredményeiről, és az adatelemzésről,
illetve Kardos T. Ádám Nyugat-dunántúli regionális koordinátor a
koordinátori munka tapasztalatait, az együttműködés és közös
gondolkodás, illetve cselekvés hasznosságát mutatta be a régióban
működő TÁMOP-5.3.3.-as pályázat megvalósulása mentén.
A konferencia felkért előadói között üdvözölhettük a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség részéről Jankó Tamást, aki a hálózati együttműködés
fontosságát emelte ki, mint a társadalmi innovációt elősegítő egyik
eszközt, valamint az ESZA Nonprofit Kft. részéről Laczkó Brigittát, aki a
hajléktalan-ellátás fejlesztésében a közreműködő szervezet szerepéről
tartott előadást, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről

2

A konferencia programja mellékletben található
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Horváth Takács Bernadett a következő programozási időszak lehetséges
terveit mutatta be a hajléktalan-ellátás szegmensén belül.
A kiemelt projekt záró konferenciáján elhangzott előadások szakmai
anyagai térítés-mentesen letölthetőek az alábbi linkről:
http://www.foglakprojekt.hu/news.php?readmore=61
A plenáris előadásokat egy kerekasztal beszélgetés követte, melynek
témája a kiemelt projekttel kapcsolatos tapasztalatok alapján a
hajléktalan-ellátás továbblépésének irányai, illetve lehetőségeinek
megvitatása volt. A beszélgetésben részt vettek a Hajléktalanokért
Közalapítvány
képviselői,
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériuma
képviselője, valamint a Menhely Alapítvány képviselője. A rendezvényt
Goldmann Tamás, a kiemelt projekt Dél-dunántúli regionális koordinátora,
a kerekasztal beszélgetést pedig Hajdu Krisztián a TÁMASZ Alapítvány
szakmai vezetője moderálta.

A projekt záró konferenciáján összesen 116 fő vett részt, szinte az
ország összes hajléktalan-ellátó szervezete képviseltette magát,
különösképpen a
TÁMOP-5.3.3-as projektek megvalósítói. Örömmel
köszöntöttük az Észak-magyarországi régió képviselőit, mely azon okból
kiemelkedő jelentőségű, mivel ebben a régióban csak a 2011. évben kiírt
TÁMOP-5.3.3-as pályázaton indultak és nyertek a hajléktalan-ellátó
szervezetek programjaik, melyben reményeink szerint ebben a kiemelt
projekt előző évekbeli munkája is szerepet játszott. A konferencián nagy
számban képviseltették magukat a Közép-dunántúli és a Középmagyarországi régió hajléktalan-ellátásban közreműködő munkatársai.
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A projekt záró konferenciáján megjelentek aránya régiónként:
Dél-alföldi régió:
Dél-dunántúli régió:
Észak-alföldi régió:
Észak-magyarországi régió:
Közép-dunántúli régió:
Nyugat-dunántúli régió:
Közép-magyarországi régió:
Összesen:

9 fő
9 fő
16 fő
8 fő
22 fő
9 fő
43 fő
116 fő

A projekt záró konferenciáján megjelentek aránya régiónként:
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A konferencián résztvevők aránya nemenként (46 férfi és 70 nő):

A résztvevők között üdvözölhettük az ELTE Társadalomtudományi Karának
oktatóit, A Város Mindenkié Csoport hajléktalan tagjait, valamint több
egyházi-, civil- és önkormányzati fenntartású hajléktalan-ellátó szervezet
képviselőjét, munkatársát.
Reményeink szerint a kiemelt projekt záró konferenciáján sikerült
bemutatnunk az előző négy évben végzett munkánkat, a hajléktalanellátásban kialakított és működtetett hálózat-építés eredményeit, a
társadalmi integrációra való törekvésünk következményeit, és végső, de
nem utolsó sorban bízunk abban, hogy munkánk hozzájárult a hajléktalan
embereknek
a
társadalomba
és
munkaerő-piacra
való
visszailleszkedésébe.
Köszönettel tartozunk a projektben dolgozó munkatársainknak, hogy
áldozatos munkájuk
eredményei gyümölcsözően és innovatívan
érvényesülnek a jövőben.
Készítette: Kemecsei Judit szakmai elemző, monitorozó
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Mellékletek
1.sz. Melléklet: A hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci
integrációjának szakmai és módszertani megalapozása projekt záró
konferenciájának programja

Hajléktalanokért Közalapítvány
FOGLAK projektiroda
1067 Budapest, Szobi utca 3.
Postacím: 1380 Budapest Pf. 1155.
Tel: 261-7704, fax: 262-1021
www.foglakprojekt.hu
iroda@foglakprojekt.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A hajléktalan emberek társadalmi- és munkaerő-piaci
integrációjának szakmai és módszertani megalapozása projekt
záró konferenciája
Budapest, Hotel Benczúr, 2012. június 7.
P R O G R A M
A konferencia moderátora: Goldmann Tamás (Hajléktalanokért Közalapítvány)
9.00 – 10.00

Érkezés, regisztráció

10.00 – 10.10 Lőrincz Norbert (Hajléktalanokért Közalapítvány, kuratóriumi elnök):
megnyitó
10.10 – 10.25 Vecsei Miklós (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, alelnök):
a konferencia házigazdájának köszöntő előadása
10.25 – 11.05 Dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány, kuratóriumi elnök):
A kiemelt projekt előzményei, a „Merre tovább? Egy nemzeti
Hajléktalanügyi Stratégia lehetséges keretei” című szakértői javaslat
kapcsolódása a kiemelt projekthez
11.05 – 11.25

KÁVÉSZÜNET

11.25 – 12.05 Maróthy Márta (Hajléktalanokért Közalapítvány, szakmai vezető):
A kiemelt projekt szakmai eredményei, a hálózatépítés célja,
tapasztalatai
12.05 – 12.25 Szabó Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány, szervező):
A kiemelt projektben résztvevő munkatársak-, valamint a projekt által
kísért programok ügyfeleinek elégedettsége, a kísért programok
adatelemzése
Kérdések, reflexiók
12.25 – 13.25

EBÉDSZÜNET
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13.25 – 13.40 Kardos T. Ádám (Hajléktalanokért Közalapítvány, Nyugat-dunántúli
regionális koordinátor):
A regionális koordinátori munka tapasztalatai
13.40 – 14.05 Jankó Tamás (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, főtanácsos):
Új megközelítések és társadalmi innováció: Európai Uniós források a
hajléktalan-ellátásban
14.05 – 14.30 Laczkó Brigitta (ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft,
programirányító):
Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalan-ellátás
fejlesztésében – az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és
monitorozása
14.30 – 14.55 Horváth-Takács Bernadett (Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya, szociális
szakreferens)
A következő programozási időszak lehetséges tervei a hajléktalan-ellátás
szegmensén belül
Kérdések, reflexiók
15.00 – 15.30

KÁVÉSZÜNET

15.30 – 16.10 Kerekasztal beszélgetés: A kiemelt projekttel kapcsolatos tapasztalatok
alapján a továbblépés irányainak, illetve lehetőségeinek megvitatása
Moderátor:

Hajdu Krisztián (TÁMASZ Alapítvány)

Résztvevők:

Dr. Győri Péter (Menhely Alapítvány, kuratóriumi elnök)
Horváth-Takács Bernadett (EMMI, szociális szakreferens)
Kardos T. Ádám(Hajléktalanokért Közalapítvány, regionális koordinátor)
Maróthy Márta (Hajléktalanokért Közalapítvány, szakmai vezető)
Varga Péter (Hajléktalanokért Közalapítvány, igazgató)
Vecsei Miklós (MMSz Egyesület, alelnök)
Kérdések, reflexiók

16.15 – 16.25 Varga Péter (Hajléktalanokért Közalapítvány, igazgatója):
zárás
A TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 projekt konferencia helyszíne: 1068 Budapest, Benczúr utca 35.
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