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• Nem egy hagyományos 
értékelés – inkább 
kvalitatív elemzés 

• 10 szervezet felkeresése 
(strukturált interjúk) 

• Esetelemzések (37) – nem 
reprezentatív minta 
alapján (főbb típusok) 

• Irodalom feldolgozás  
 

  



A probléma természete 1. 

Kiszámitható lakáshelyzet:
12. rokonok, szívességi lakás stabil családi 

kapcsolatok
13. tulajdoni lakás stabil jövedelem, 
      elfogadható lakáskiadás/jövedelem arány
14. magánbérlet, stabil jövedelem,
       elfogadható lakáskiadás/jövedelem arány

Bizonytalan lakáshelyzet:
8. magánbérlakás

bizonytalan jövedelem és 
magas lakásköltség/jövedelem arány

9. rokonok, szívességi lakás törékeny családi
 kapcsolatok

10. hátralékos önkormányzati lakás
11. hátralékkal terhelt magántulajdon

bizonytalan jövedelem és 
magas lakásköltség/jövedelem arány 

Rejtőzködő hajléktalanság:
 5. utcai hajléktalanok,
 6. nem-lakás célú helységek lakói, 

7. romos lakások, stb.

Hajléktalan lakáshelyzet:
1.utcai hajléktalanság, 
2. éjjeli menedékhely, 
3. átmeneti szálló,

 4. munkásszálló

A kulcsprobléma a „bizonytalan lakáshelyzet”: 
• Hajléktalanok 40 %-a egy évvel korábban 

nem volt hajléktalan 

A TÁMOP 5.3.3. célja a hajléktalan emberek  
integrálása –> a bizonytalan lakáshelyzet 
(élethelyzet) kockázatainak kezelése 

Elsőként lakhatás és a TÁMOP 5.3.3. 
• Inkább kiléptető program, mint 

klasszikus EL 



A probléma természete 2. 

HAJLÉKTALANOK

Idősek 
otthona

Egészségügyi 
Intézmény

Motiváció Jövedelem

Visszacsuszás a  
hajléktalan 
státuszba

Integrálódás

Lakhatás

A TÁMOP 5.3.3 program és az azt megelőző, 
illetve hozzá kapcsolódó programok 
bizonyították, hogy  
• a hajléktalan intézményekből, illetve 

közvetlenül az utcai hajléktalanságból van 
lehetőség a kilépésre, a lakáspiacon 
találhatóak elfogadható bérleti 
lehetőségek; 

• a sikeres kilépés fontos feltétele a szociális 
munka és egyéb kísérő szolgáltatások (pl. 
pszichiáter, addiktológus) amely célja a 
mentális biztonság, illetve kooperatív 
magatartás megteremtése; a 
munkavállaláshoz és a lakhatáshoz szükséges 
egyéni kompetenciák felépítése; 

• a támogatás mértéke, a program egy főre 
jutó költsége alacsonyabb, mint az 
intézményi férőhelyek fenntartásának 
költsége.  



Mentális stabilitás 
• Hajléktalanság – különböző élethelyzetek  

– Utcai versus intézményi 

– Tipológia: 1. „legkiszolgáltatottabbak”; 2. „csoportban, 
bandákban élő” 3. részben munkaképes 4. frissen 
utcára került 

• Hajléktalanok „stratégiája” 
– kooperáció (kliens- mentor kapcsolat) 

– hospitalizáció problémája 

– Közösségi programok jelentősége  

• „Lefölözés” problémája 

 

 

 



Lakhatási feltételek 

• Lakhatási lehetőségek – tipikusan magánbérlakás 
szektor 

– Szerződés, előítéletek, garancia és kockázatok 

– Támogatás nagysága és a részpiacok 

• Megfizethetőség és a lakásban maradás 
valószínűsége 

• A szervezetek tapasztalatai 



Foglalkoztatás, jövedelem 
• Egyéni képességek és lehetőségek 

– Legális munkaerőpiac (korábbi tartozások) – magáncsőd probléma 

• Képzési lehetőségek tipikusan nem a hajléktalanokra van 
kidolgozva:  
– kompetencia fejlesztést célzó tréningek 
– egyen szakmaképzések (OKJ) – egyéni szükségleteket nem lehet 

figyelembe venni 

• Munkaerőpiac 
– Informális foglalkoztatás 
– Védett munkahelyek 
– Közmunka 
– Nyílt munkaerőpiac 
– Implicit közvetítés 

 



Programirányítás, megvalósító szervezetek 

• Két irányítási konstrukció TÁMOP 5.3.2.-ban 
– Innovatív programok esetében fontos az 

információcsere, rugalmas döntési mechanizmus  

• Pályázati pénzek beépülnek a szervezetek 
gazdálkodásába 

• Szervezeti kockázatok – indikátorok „hozása” 

• Megvalósító szervezetek – tanulási folyamat  

(kérdés: mennyire érdekeltek hajléktalan ellátó 
rendszeren kívüli intézmények felállításában)  

 

 



Javaslatok – program szerkezete 

• Két szakaszos programkidolgozás 

• Differenciált szolgáltatás csomagok 

• Program hossza és ütemezése 

• Indikátor és monitoring rendszer 

• Kiadások rugalmasabb kezelése 

• A program irányítása 



Javaslatok – lakhatás, foglalkoztatottság és 
mentorok 

• Rugalmasabb egyéni fejlesztő programok 

• Lakások bevonása 

• A lakásbérleti támogatások differenciálása 

• Képzések 

• Védett típusú foglalkoztatások szerepének 
növelése 

• Esetkezelő mentorok képzése 

 



 

 Köszönöm a figyelmet! 
  

  


