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Tiszte|t Képvĺselő-testület!

Előzmény
A Képviselĺí-testĹilet a f0||. októbeľ 6-i ülésén, a 3871201l. (X.06.) számű határozatában ilgy
döntött, hogy
,,1. a ,,Józsefvárosi Ląkhatósi, Eleniteli, Lelki-segítségnyújtósi, Egzisztencia-teremtési Kozosségi
P ro gr am " - o t e lfo ga dj a.
2. anként valńlt fteláaaként, alaptevékenység keretében a ,,Józsefvórosi Lakhątást, El"nirclt, L"lkĺ-
segítségnyújtási, Egzisztencią-teremtési Közösségi Program,,-ban foglalt feladatok végrehajtását
vóllalja.
3. előzetes ĺls tartós kötelezettséget vóllal a programbanfoglaltfeladatokfinanszírozósára.',
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Budapest Józsefvárosĺ on koľ mínyzat
Képviselő-testülete számár a

Előteľjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testiileti ülés időpontja:f0I1. december 15. | ... ... ..... sz. napirend

Táľgy: Javaslat a lÉlnx-Pľogram megvalósítása érdekében támogatási szerződés
megkötéséľe

A napirendet nyílt Ĺilésen kell tźłrgya|ni, a hatźrozat e|fogadásźthoz minősített
szav azattőbb sé g szĹikséges

EloxÉszÍro SZERVEZETI pcysÉc: ĺecy zoĺ KAB INET, pÉNzÜcyl ÜcyoszrÁI.y

KÉszÍrprrp : rccy zol KABINET. pÉNzÜcyl Ücyo szrÁly

e' n,cv zÓt ľĺpLyprrpsÍro,łrĺľcyzo

Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság vé|eményez, ,/
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi /
Határ ozati jav as|at a bizottság szálmára:

A Vĺírosgazdálkodrísi és Pénzĺigyi Bizottsáý HumánszolgźůtaÍási Bizottság javasolja a Képviselő-
testületnek az e|őteri esztés me stiáÍsvaliísát.



A Lakhatĺási, Életviteli, LelkĹsegítségnyujtási és Egzisńenciateremtési Kiizösségi Pľogľam
1LÉLer-ľrogram) elfogadĺásával az iinkormĺányzat kinyilvánította szándékźú, hogy a keľületben
hajléktalanná vált emberek felkaľolása érdekében komplex progÍamot dolgoz ki és indít tl/rjźra. A
lÉLrr-ľrogram célją hogy felszámolja a hajléktalanságot, hogy kivezető utat, reintegrációt
biztosítson a köztisség hajléktalanná vá|t tag;ainak, amennyiben sorsuk jobbra fordulĺísa érdekében
maguk is eľőfeszítéseket kívánnak tenni.

Az elĺíterjeszÍés I. sztźmú mellékleĺét képezi a Lakhatási, Élewiteli, I.,elki-segítségnyujtrási és

Egzisztencia-teremtési Közösségi Program (ĺ,Ér,Br-pľogľam) modellkísérlet a hajléktalanok
komp|ex rehabilitációjźlraJőzsefvźtosban c. dokumentum, mely a Program bővített szakmai anyaga,

A LÉLEK-Progľŕrm elfogadrását követeőn annak végrehajtása érdekében a Képviselő-testület több
döntést hozott.

A 408l2o|l. (X.zo.) szárnűhatźrozat 5. pontjában a I.ÉLpr-program foglalkoztatási és |akhatasi
részprogramjanak központjaként a Józsefváľosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelölte ki. A Progľam
végrehajtásárľroz a Városüzemeltetési Szolgálat részére a Budapest, VIII. kerület Koszorú u. 4-6. szÁm
alatti önkoľmányzati tulajdonban álló ingatlant telephelyeként biĺosítottą iroda és szálláshely
kialakítasa céljából.

Fenti címen a 14 ferőhelyes lÉlnx lďLázf}|l. december l-jén működését megkezdte.

A 4091201l. (x.20.) számú határozztáhan döntött az egyéni esetkezelesért, a Programban résztvevő
önkormányzati és kúlső szervezetek részvételének koordinálásáért felelős szakmai múhely, a r.Élnx-
Pont kialakítasaľól és működtetéséről.

A 46lJf0|1. (XI.17.) száműhatározat 10. pontjában dönttitt azon l0 db önkormanyzati tulajdonban
álló lakasról, melyek a LELEK-Pľogľam keretében, szolgálati szállas cé|jźrahasználhatóak fel.

A 474/20|1. (X[.ol.) szĺmú hatźrozatźtban egyiittműködési megállapodások megkötéséľől dĺintött a
Baptista Szeretetszolgét|at Egyháni Jogi Személlyel, valamint az Üdvhadseľeg Szabadegyhán
Magyarországgal.

Fentihatározatokban megfogalmazott feladatok végrehajtrásához szĹikséges fedezetet azörkormźnyzat
saj át forrasból biztosította.

Javaslat tdmogatúsí szerzćĺdés megkiiíésére

A LÉLEK-Pľogľam további évi feladatainak megvalósítása érdekében javaslom kĺilső fonrások
bevonását is. Ennęk érdekében a Nemzeti Erófonrás Minisztériummal a kapcsolatot felvettiik. A
NEFMI tźĺjékoztatasa szeľint, amennyiben a sziikséges ęroforrĺás a rendelkezéstikľe áll az 54/20||.
(IX.1.) NEFMI rendeletben meghatározott eljarasi rend szerinti tĺímogatási szerztĺdés megkötésére van
lehetőség.

Előzetęs egyeztetések szerint a tĺĺmogatási szerzódés alapján igényelhető összeg 150 millió Ft. A
NEFMI a támogatási szerződés megkötéséhez önkoľmányzati onrészt nem igényel. Szęrződéses
kötelezettség a Program elemęinek 5 éves fenntaľtrísi kötelezettsége.

A szeľződés megkötéséhez szĹikséges a támogatĺĺs igénylésére vonatkozó adat|ap, és az igénye|t
támogatás felhaszrálasara vonatkoző költségteľv összeállításą a támogatás igénylőjének nyilatkozata,
a Kedvezményezett á|tal benyújtandó beszedési megbízas(ok) teljesítésére vonatkozó fe|hata|maző
Ievé| a|áírása'

Mindezek a|apjźn javaslom a támogatási szerződés megkĺĺtését a NEFMI.vel, a követkemkben
ismertętętt szükséges szakmai programelemekkel. A támogatrási szerzódés hatźnozoÍt időtaľtamú,
20|2. januźr l -jétől 20|2. május 3 l . napjáig taľtó.



A LELEK Httz férőhelyszlÍmdnak bćíví,tése

A Budapest, VIII. kerület Koszorú u. 4-6. sztlm a|atti LÉLEK Haz férőhe|y számrának emelése 20
féľőhellyel. Az ingat|an adottságai lehetővé teszik a bővítést, további lakószobĺák, közösségi teľek
(fiirdő és illemhely, konyhą kĺizösségi téľ) kialakítását. Elozetes kalku|ációk szeľint a27%o-os źłfźxa|

számolva az épiilet további átalakítĺásĺának költsége 30.000 e Ft, a berendezésęk, egyéb felszeľelések
költsége 8.000 e Ft.

A férohelyszím bővítésévęl a Józsefvĺĺrosi Viĺrosüzemeltetési Szolgálat a lÉlp< Haz működtetését 1

telephelyvezetővel és összesen 8 fő munkatárssal biztosítani tudja.

A szolgdlati lakdsdllomdny bővítése, 20 db önkormdnyzati bérlakdsfelújítdsa

A Progľam sikeres megvalósítĺásához indokolt további l0 db tinkormźnyzaÍi tulajdonban álló lakás
kijelĺilése, melyek s'intén kizźró|ag a LÉlpn.progľam keretében, szolgálati szźilźs cé|jźxa
használhatóak lennének fel.

A Programbatartozó összesen 20 db lakás felújítasának, berendezésének ktiltsége megközelítőIeg27
Yo-os tfáva| 64.157 e Ft. A 20 db lakás fenntaľtrási költsége, a jelenlegi működtetés kerętén beltil a
jelenlegi árakkal, źt|agban éves szinten 6.000 e Ft _ 7.000 e Ft. Ezek a lakások a továbbiakban
szolgálati lakásoknak minősülnek, ami utĺáĺl az a|kalmazott köteles |esz a rezsi költségeket (villany'
víz-csatoľną fiĺtés, szemétszállítás) megfi zetni.

ĺÉĺrr.pont és a LÉLEK HlÍz míĺkiidtetése

A LÉLEK.Pont (Déri M. u. 3.), valamint a LÉLpr Haz (Koszorú u. 4-6.) működési költségei 2012.
januáľ |.-20|2. május 31. között- személyi és dologi kiadások együtt_ |3.942.500'-Ft.

L É LE K-Programban rtíszÍvevő haj Ié ktalano k képzése, tovtźbb képzése

Az egyéni esetkezelés a|apján meghatĺáľozott kompetencia-szerzó, nem iskolaľendszerű képzések
szeľvezése legalább 5 hajléktalan számtra. A képzés költsége l.000 e Ft.

IIajléktalannd vdllźs megelőzését célaő intézkedés

A hajléktalansĘ megelőzése érdekében egyetlen féléves akció keretében rendkívĺili béľlakĺĺs-
ellenőrzés lebonyolítĺásą melynek sorián a teljes önkormányzati bérlaklás-állomány felmérésre kertil,
valamint a bérlakásokban élok élethelyzetének feltérképezése is megvalósul. Ezen intézkedés
végrehajtásĺához a munkatársakat a Kisfalu Kft biztosítaná, a szociźtlris körülmények felmérésével
foglalkozó dolgozókat pedig a polgĺírmesteri hivatal, valamint a családsegítő és gyeľmekjóléti
központ. A felmérés sikeres és eľedményes végrehajtásľa éľdekébęn a résztvevő munkatiĺrsak
előzetesen felkészítő (érzékenyít(5) tréningen vennének részt. Ezen intézkedés lebonyolításának
költsége tľéninggel egyutt megközelítőleg 3l.000 e Ft.

Az e|oterjesztés 2. szómú mellékletét képezi fenti pľogľamelemek költségterve.

Fentiek alapjan a támogatasi szerződés megkötése érdekében javaslom az e|i5terjesztés 3. szźmzj

mellékletében foglaltak elfogadását, melyben bemutatásra kerül a komplex progrŕrm' meghatźrozźsra
kerül a feladatel|átĺís részletes tarta|ma (rész\eÍezve a feladatellátás cé|jóxa|, az egyes pľogramelemek

bemutatĺĺsáva|, a megvalósítĺís ütemezésével) a megvalósítás részletes költségterve, va|arĺint az
indikátorok.

Mi ndezek al apj aĺr kéľem az a|źhbi hatólr o zati javas l at el fo gadás át.



HłrÁnozłľI JAvAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dönt' hogy

1. a) felkéri a polgármestert a LÉLEK-Progľam további feladatainak megvalósítása érdekében
támogatási szerzódést kössön a Nemzeti Erőfonas Minisztériumma|, azza|, hogy a támogatási
szerzodéskiilönösenaza|ábbiprogramelemekettarta|mazza:

. atÉĺpKĘáz(Budapest, VIII. kerület Koszoru u. 4-6.) bővítését 20 ferőhellyel,

- kizáĺő|aga LÉLEK-Program keretében szolgálati száÄlrźs cé|jáĺa felhasalálható önkormányzati
tulajdonban álló lakrások számaösszesen 20 db lakás'

- aĺÉĺpK-Pont és a LÉLEK Ház működtetésének kiiltségeit 2012. január l-jétől 2012. május
3 l -ig teľjedő időszakľą

- a rÉI.BK-Programban résztvevő hajléktalanok képzését, továbbképzését,

- 2012. első felében LÉLer-ľľogram keretében hajléktalanná válas mege|ozését cé|ző

intézkedés lebonyolítását.

b) elfogadja a tĺĺmogatási szęrzÍidés megkötéséhez szükséges - az e|őte4esztés 2. szĺmú
mellékletét képezo taľtalommal - köItségtervet, valamint - az előteľjesztés 3. számű mellékletét
képezó taľtalommal - szakmai programelemeket bemutató dokumentumot.

2. fe|kéri a polgármestert a úmogatźsi szerződés rnegkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum
(kĺilĺinösen a támogatás igénylésére vonatkozó ađat|ap, az igénye|t támogatás felhasználĺásĺára
vonatkozó költségterv, nyilatkozat, fe|hata|maző levél a benyujtaĺldó beszedési megbízás(ok)
teljesítésére) és a támogatiĺsi szerződés a|áírźsára.

3. a támogatási szsrzndés aláíľasával egyidejűleg el<ĺzetes kötelezettséget vállal a támogatási
szeľződésben foglaltak fenntartĺására a támogatási idoszak |ejźratát kiivetően 5 évre, melynek éves
ktiltsége várhatóan 33.000 e Ft- 40.000 e Ft.

4. amennyiben a támogatás utólagos finanszírozásti, akkor a program megvalósításához az
átmenetileg szabad pénzeszközterhére biĺosítja a fedezetet.

5. felkéri a polgáľmesteľt, hogy ahatározatban foglaltakat a fenntaľtiísi kötelezettség időszaka a|aÍt az
tinkoľmĺányzat évenkénti költségvetésében vegye figyelembe.

6. felkéri a polgĺĺrmesteľt, hogy ahatározat 3.a) pontja szeľinti lakások kijelöléséľe vonatkozóan _
figyelemmel a 46|lf0|l. (XI.l7.) szźtmű hatźrozat 10. pontjában foglaltakľa - készítsen
előteľjesaést a Képviselő-testület 20|f . január havi elso Íilésére.

7. ha a támogatĺási szerződés aláírźsfua nem kerĺil sor a hatĺĺľozatban, valamint annak mellékleteiben
foglaltaknak megfelelően, úgy felkéľi a polgĺármesteľt, hogy a program megvalósítiása érdekében
újra teľjessze bejavaslatát a Képviselő.testiilet elé.

8. a LÉLEK Ház szo|gźl|tatásaiéľt bruttó 3.000,. Ftĺhő/fő díjat á||apit meg, beszedésére szĺímla
ellenében a Józsefviíľosi Városüzęmeltetési Szolgálat jogosult.

Felelős: polgáľmester

Hatĺáridő: l-4., 8. pont esetén 20l l. decembeľ l5.
5. pont esetén először a20|2. évi költségvetés tervezése
6. pont ęsetén a Képviselő-testület 20l2. január havi első ĺilése
7. pont esetén a támogatási szerződésľől való döntést követően
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A diintés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi LJgyosztźiy, Kisfalu Kft., Jegyzoi Kabinet'
Józsefuárosi Váľosüzemeltetési Szolgálat

Budapest,20l l. december 13.
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Törvényességi ellenőrzés:
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2011. DECENaER

La\<hatás i, E l etviteli, L elki. s e g íts é gnyij tás i e s

E gzis ztęncia.teremtési Kozo s ségi Progľam
(LELE,K-Pľogram)

modellkíséľlet a haj léküalanok komplex ľehabilitráciőjára Józsefu árosban

2011. december

Kidolgozta és mÍĺködteti:

Józsefvárosi onkoľmán yzat és intézményei

Józsefuárosi Polgáľmesteri Hivatal

Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizpont

Józsęfuárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Józsefuáľosi Egészségiigyi Szolgálat

Kisfalu Kft.

Rév8 Zrt.

Józsefuárosi Közösségi HézakNonpľofit Kft .

Együttműködő szervezetek:

B aptista Szeľetetszolgálat

Üdvhadsereg Szabadegyh án Magyarország

Közreműködő szeľvezetek:

a Budapest VIII. keriiletben működő egyhźzí és civil szervezetęk

Józsefu árosi Közterület-feliigyelet

BRFK VIII. keľületi Kapitánysága
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[. Har.yzBTK]ĺP' rr,oznĺÉľyrr

Józsefuáros terĹiletén aze|mtilt húsz évben jelentős mértékben koncentrálódtak a hajléktalan-
ellátási intézmények. A fbvárosi adatokat tekintve a kerĹiletben van

beléptető szálláshelyek, speciális menedékhelyek, fútött utca, átmeneti szallók) közel
negyede (23%)

négyszerese

ańlny számának köze l öt szö ľö se.

Mind abszolrit számokban, mind aľányokban jelentősen több féľőhely van a keľĹiletben, mint a
fováros más részein.

A kerĺilet által kidolgozott és végrehajtott, az ewőpai uniós forľásokból is tamogatott szociális
városrehabilitációs modell-kísérlet, a Magdolna-progľam kapcsán készült elemzések
megállapítotüík' hogy a kerĹiletben található ftrőhelyek kiizel fele (47%) a Magdolna-
neryedben ta|á,|hatő. A Magdolna-negyed a VIII. kerĹilet Fiumei út - Baross utca _ Koszoľú
utca _ Nagyfuvaros utca - Népszínház utca által körülhatárolt teľtilet, amely a negyedet
átszelő Magdolna utcáĺól kapta a nevét. A Magdolna-negyed elsősoľban az ideiglenes, tehát
nem taľtós szálláslehetőséget nyújtó intézményekben bővelkedik, így természetes az azokat
igénybe vevő kliensek cseľélődése. A központi elhelyezkedésĺĺ köľnyék ellátó intézményeinek
kiépítettsége, valamint további adottságai (Teleki téri piac, a Mátyás téri padok, a slumos
teľület \akőházainak nyitott kapui, az e|hanyagolt kiiľnyezet) vonzzátk a hajléktalan és annak
tekintett embereket.

A hajléktalanok magas koncentľáciőja a könerĹileti állapotok javítátsátt célzó erőfeszítéseket
nagyméľtékben megnehezíti.

A hajléktalansággal kapcso|atban közvet|eniil étzéke|hető problémák jegyzéke 2010
máľciusában:

- a hajléktalanok a száilrőra, melegedőbe, ételosztasra várĺa a közteľületen vtrakoznak,
növelve annak közľendvédelmi szempontú terheltségét, illetve nappali vándorlásuk
(ellátó _ közteľület _ boltok, italboltok _ ellátók) is hasonló pľoblémát okoz;

- utcai ácsoľgás, iicsöľgés, lődöľgés, egy ľészük nappal, a melegebb hónapokban éjjel is

,,elfoglalja'' a tereket, vagy azok egy részét, tábort ver, ezért a tereket, paľkokat,
játszótereket nem lehet ľendeltetés-szerűen használni;

- a közteľĹilet mint illemhely hasznźiata, szükségiiket sok esetben a közterületen vagy
azokb an a házakban v é gzik, ahová pihenni, al udn i b ehúzódnak ;

- közterületi alkoholfogyasztźls (az alkoholárusítók kíná|ataľáépiil eĺTe a keľes|etre pl. a
Teleki téren), kábÍtó vagy bódító szeľek szedése, részegen vagy bódult állapotban
töľténő közteľületi tartózkodás:



- sok hulladék maľad a ktizterületeken, amely egyrészt az utcai létből fakad (nem

figyelnek a környezetľe), másrészt a kukázáshoz mint jövedelemszerzési módhoz
kapcsolódik (a tiĺrsasházak elszállÍüasra váró kukáit, illetve a szelektív
hulladékgyujtőket felboritjźk, kitúťák, a szétszőrt szemetet otthagyják), a szemét
pedig vonzza a szemetet, azaz a normakövetés a nem-hajléktalanokÍól is nehezebben
várható el egy ilyen terhelt kiirnyezetben (betört ablak effektus);

- hajnali ,,emberpiac,,, azaz az alkalmi ,,fekete munkaerő'' piacaaTeleki téľen;
- gyakran kerĺ.ilnek verbális vagy akfu afizikai eľőszakig fajuló konfliktusba (veľekedés,

késelés) egymással, egyes esetekben a kömyéken lakókkal (elsősorban akkoľ, amikor
ahénakpincéibe, kapualjaibą lépcsőfordulóibą kukáibą padlásaiba húzódnak be);

- ahol sok a hajléktlalan, ott könnyebben válnak áidozattźl (mega|őző bánásmód,
koldusmaffla, uzsoľások stb.);

- a közterületeken, nyitott kapuval rendelkęző hźnakban, üres telkeken éjszakánő,
tálboroző hajléktalanok, akik valamilyen okból (pl. ita|ozás, verekedés) miatt kitiltasra
keľtilnek a szállókról.

A Magdolna-negyedben készített empirikus adatfelvételek tanrisága szeľint az ott é|ő lakosság
a negyed egyik fontos problémájának tekinti a hajléktalanságot' e problémakiinel tehá.ŕ. az
önkoľmányzatnak stľatégiai megköze|ítésben kell foglalkoznią a problémát érdemben
csö,kkenteni képes, új szeľű megoldásokat kell alkalmazni.

2OI0 mźrciusában a Jőzsefvárosi onkormányzat képvise|ő-testĺilete úgy döntött, hogy
cselekvési tervet dolgoz ki a hajléktalan ellátással kapcsolatban. A cselekvćsi teľv elfogadott
cé|jai a következőek voltak:

c A Józsefvárosi onkormányzat biztosítani kívánja a kerület lakói szímáľa a tiszta,
higiénikus és biztonságos lakókömyezetet, közterĹiletet.

o A Józsefváľosi Önkoľmányzat a kerĺ.ilet egészéttekintve 2 év a|att csökkenteni kívónja
a ktizteľĹileteire nehezedő nyomást, mely a hajléktalanok á|ta|i közteriileti
,'tiilhasznźúatb ő|,, szátmazik.

o A Józsefvárosi onkoľmányzat kezdeményezi, hogy a kerület teriiletén lévő
szolgáltatási kapacitás ne haladja meg a fővárosi źú|agot, a kerĹileti ellátás diffeľenciált
áta|akitźsa során a kerület terĹiletén a legalsó szintÍĺ szo|géitatźsok csökkenjenek'

A cselekvési terv kapcsán szükséges kitérni arca, hogy a fent hosszan vźzo|t he|yzet

kialakulásában, a kőzteľületi állapotľomlást okozó aránýa|an hajléktalan-ellátói túlkínáIat
kiépiilésében a keľületi önkoľmányzatnak nem volt éľdemi szeľepe. Eppen ellenkezőleg, a
'90-es évek végétől a keľület mindenkori vezetoi, döntéshozói konzekvensen képvise|tékazt
az ái|ó.spontot, hogy a hajléktalan-ellátás területi elosztása a Főváľos egész teriiletén legyen

aľányosabb, igazságosabb. A feladat-telepítés és az e||źttő-ľendszer ťlnanuírozźtsi sajátosságai
miatt azonban érdembęn nem fudta befolyásolni az eseményeket.

A haj|éktalan-ellátas - a nappa|i melegedő ťenntartása és azutcai szociális munka kivételével
_ Budapest teľületén a Fővárosi onkormányzat feladata. A Fővárosi onkormányzat döntésén
múlt tehát, hogy saját intézményeit a főváros terĺiletén hova telepíti, másrészt az ę||átásban
jelentős szeľepet vállaló egyházi és civil szeľvezetek is szabadon dönthettek aľľól, hogy mely
keľületben és milyen ellátás-típusrahoznak létre intézményeket. A kínálat hűztamagautána
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keres|etet, amely újabb intézményet szolgáltatiások (pl. utcai ételosztás) telepítésére
ösztö'nözte a szereplőket. A keľület ennek az ördögi köľnek az źůdozatz.

A helyzet kialakulásában még egy szempont játszott diintő szeľepet, ezpedig a hajléktalan-
ellátĺĺs mint feladat telepítésének elvi megközelítéséből eľedt. A szociális törvény ugyanis úgy
ľendelkezik, hogy a hajléktalan személý ott kell ellátni, ahol taľtózkodik. Míg az egyéb
szociális ellĺíuísok (pénzbeli, természetbeni ellátások, intézményi szo|gáitatźlsok) esetében
evidens, hogy a rászoruló ott igényelhet ellátást, ahol a lakóhelye van, vagyis az a közö,sség
(önkoľmányzat) gondoskodik róla, amelynek a tag1 abban a pillanatban, hogy
hajlékáílalĺhatásétt elveszítette, a közösségnek joga van őt elktildeni, eliildözni, eltanácsolni,
sót, ez tulajdonképpen éľdeke is. A helyben keletkező hajléktalansági pľobléma megoldását
egyszeľĹĺen át lehet tolni egy másik, a hajléktalanság kialakulásában vétlen közösségre.

A központi lakcímnyilvéłntartás adatai szerint Józsefvárosban a kerület kiizteriileteiľe és a
kerĺiletben miiktidő hajléktalan-e||źttő intézményekbe 2500 hajlékalan van bejelentkezve.
Ktiziilük mindtissze 300 olyan szemé|y van (|LYo), aki Józsefráľosban vált hajléktalanná. A
kerĹiletben é|ő, tartózkodó hajléktalanok 88Yo-a tehát más keľiiletekben, illetve vidéken vált
hajléktalanná, ellátásuk teľhe, az ismertetett extemális hatások költségeinek viselése
indoko latlanul é s igazságla|anu l súj tj a Józ sefu áro st.

A fenti döntés megszületését követően a kerület vezetése újabb intenzív tárgyalásokat
kezdeményezett a cselekvési teľv céljainak megvalósítása érdekében, de az ellátóľendszer
szereplői nem mutatüak túlzott hajlandóságot a stafus quo felborítására. A keriilet tehát
egyedül maradt ezze| a pľoblémáva|, az e||źltő-tendszer źlta|akítźtsźlt cé|ző kezdeményezéséhez
érdemi segítségre sem a többi kerülettől, se a fovárostó|, se az ellátást végzo szervezetektől
nem számíthatott.

Ebben a hle|yzetben a keriilet úgy diintött, hogy olyan lépéseket fog tenni, amelyeket saját
hatáskörben más szereplők bevonása nélktil is megtehet. Az egymással összefiiggő,
komplexen keze|t lépések két nagy területre koncentráItak:

- aközterĹiletek rendjének a helyľeállítrísa és megfelelő szinten tartása
- saját forrásból, önként váů|a|t feladatként a kerületben hajléktalanná vált emberek új

szemléletű e||éúźsa

A közteľiiletek ľendjének helyľeállítása éľdekében a közösséget leginkább zavarő, a
közteriileti elviselhetetlen állapotokéľt leginkább felelős magatartősokľa (pl. kukĺŁás) új

szabá|ysértési tényállásokat állapítottunk meg' Ezt követően belefogtunk a közterĹiletek
rendjével, a kerĹilet köztisztasági źi|apotával és a terek-paľkok ľendben tartásáva| megbízott
önkormányzati szervezetek fe|adate||átźlsának, struktrinájának, munkaszeľvezésének
újragondolásába. A cél az volt, hogy valósítsuk meg a közteľületen elkövetett köztisztasági és
egyéb szabályséľtések következetes és a nulla toleľanciát célző szankcionálását, s az eľőteljes
rendészeti fellépés mellé olyan takarítiási, park- és útkarbantaľtłási kapacitĺásokat tegyünk,
amelyek együttesen végül jelentősen emelik Józsefuáros élhetőségi szintjét.

Az erőte|jes ľendészeti fellépésľe készülve a Polgáľmesteľi Hivatal Szabályséľtési Irodáját 0-
24 őrés szo|gáiatra állítottuk át annak érdekében, hogy a közterĹileten tetten éľt szabályséľtők
ellen azonnal és hatékonyan le lehessen folytatni a szabályséľtési eljáľást. A BRFK VIII.
keľiileti ľendőrkapitźnyságé.ľa| egyiittműködésben október hónapban köztertileti/
közrendvédelmi akciót indítottunk. Az akciő ideje alatt a rendőrök és a kerületi közteľület-
felügyelők' keľületőrök ene a cé|ra összeállított közös jáľőľosńagai szintén a nap 24 őrźĄźtban,
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a nulla tolerancia elvét követve és felhasználva a kerületi kamerarendszer biztosítotüa
technikai hátteľet 1100 köaeriileti szabályséľtési elkiivetőt éľtek tetten, és állítottak elő a
Szabályséľtési lrodára. Az akciőban egyébként több mint 50 köľiizött személyt is sikerült
elfogni.

Az akciő elindítása a kilzterĹileteken szinte azonna| éreztette hatĺísát. A kiiztisztasági
feladatokat végző Váľosiizemeltetési Szolgálat adatai szerint a keľiilet területéről egy nap alatt
tisszegyűjtött közteriileti szemét mennyisége az egyharmadáľa esett vissza. A Szolgálat, ahol

eľről később majd ręszletesen is szőt ejtiink _ hosszú idő őta foglalkoztatunk
hajléktalanokat, a lecsökkent köztisztasőgi teľhelés következtében vźútozatlan mennyiségű
munkaerővel immár naponta képes kitakarítani Józsefuáros teljes teľiiletét. Ehhez korábban
két nap kel|ett. Így a kiiaisztaságállapotának elérése és fenntartása sokkal hatékonyabbávéit,
Józsefváľos minden teľe és utcála ugyanakkoľa ráfordítással naponta kitakarítható.

A ktizľendvédelmi akció és a takarítĺási feladatok éttszervezése, optima|izźtlása eredményeként
néhány hét a|att olyan ľendezett|ett a kerület, amiről az itt lakók koľábban csak álmodhatüak.
A józsefvárosiak _ a hideg idő beköszönte ellenére _ gyoľsan és örömmel vették újľa
birtokukba és használták annak célja szeľint a parkokat játszótereket.

A közrendvédelmi akció meghirdetésével egyidőben az önkormányzat kinyilvánította
szándékźlt, hogy a keľĺiletben hajléktalanná vźit emberek felkarolása érdekében komplex
programot dolgoz ki és indít útjára. A komplex pľogram célją hogy fe|számo|ja a
hajléktalanságot, hogy kivezető utat, reintegľációt biaosítson a kiizösség hajléktalanná vált
tagjainak, amennyiben sorsuk jobbra foľdulása érdekében maguk is erőfeszítéseket kívánnak
tenni. A program elnevezése: LELEK-Progľam.



II. A LELEK-Pnocn,ł.ľĺ cÉĺ.ĺl.

Az e|oző fejezetben több vonatkozásban is szót ejtettiink arľól, hogy miéľt nem taľtjuk
megfelelőnek a mai hajléktalan-ellátrísi rendszeľt. Egy szempontot hagytunk még érintetleniil,
ez pedig az ellótós céljának a köľiiljárása. Számos tanulmány, vizsgźůat és szakétői anyag
lelhętő fel a nyilvánosságban azza| kapcsolatban, hogy a magyaÍ hajléktalan-ellátís milyen
szakmai pľoblémákkal küzd és, hogy ezeknek mi az oka. A magunk részérő| ębben a vitában
azokkal éľtiink egyet, akik azt mondják, hogy a jelenlegi ellátás nem ösztönöz a kivezetésľe.
Azaz ,,e||áúja'' a hajléktalant, eteti, ruhćaza, tisztálkodási körĹilményeket biĺosít, fedelet nyújt,
azonban néhány ígéretes, de marginális kíséľleti pľogľamtól eltekintve nem segít a
hajléktalanoknak a rehabilitációban. Ellenkező|eg, az egész ľendszeľ úgy épül fel, hogy
véghatásként a hajléktalanság nem egy éttmeneti élethelyzet, hanem egy tatrán soha el nem
múló állapot.

A LÉLEK-Pľogramot ezértűgy terveztiik meg és miĺködtetjüt hogy azabban ľésztvevő máľ
az e|ején legyen vele tisztában: ha a segítségĹinkkel végigmegy a közösen megteľvezett úton,

akkor belátható időn belül megszűnik hajléktalan lenni, és éľtékes, tevékeny, újra
beilleszkedett tagja lehet Józsefuáľos közösségének.

A hajléktalanság nem egyik napról a másikra bekövetkező é|ethe|yzet, hanem az esetek
tulnyomó többségében egy évekig tartó lecsriszási folyamat végállomása. A hajléktalanná
válás tipikus példája az a középkoľú féľfi, aki valamilyen szenvedélýetegség Vagy egyéb
antiszociális vagy pszichés eredetiĺ problémája miatt elveszíti a munkahelyét, fokozatosan
tönkremegy a családi élete, a hé.zassźęa válással végződik, ahol a gyerekek biztonsága miatt a
kis alapterületĺi vagy éľtékesíthetetlen lakóingatlan kizárólagos hasznźiatźtt a volt feleségnek
ité|i a bíľóság. A fedél nélkĹiliség éi|apotźłba ekkoľľa máľ ery demotivált ember keriil, akinek
öneľőből va|ó visszakapaszkodásáta, az é|et tĄrakezdéséľe nincs sem eĘe, sem képessége. A
hajléktalan közösségbe való bekeriilés egy speciális szubkulturával való tal.źilkozźtstjelent,
aminek egészen más noľmaľendszeľeo mindennapi életben-maľadási technikźĘa" még sajéú

,,tolvajnyelve'' iS van. Ez a szubkultúra _ megteľhelve a hajléktalanságot övezo negatív
társadalmi megítéléssel - igen hamaľ képes elfeledtetni a hétköznapi egyĺittélési szabźiyokat,
a tĺársadalmi elvárások iránti megfelelés késztetését felváltj a az t| sorstáľsak közé va|ő
beilleszkedés igénye. Ha a hajléktalan nem elég szeľencsés, hogy a fedél nélki'iliség kezdeti
időszakában éľtő és befogadó, a kivęzetésre' a norÍnál szociális képességek megfartásźra
sarkalló kö'zegbe, intézménybe, szociális szakemberhez keľiiljön, akkor aZ esélye a
visszakapaszkodásľa a minimálisra csökken.

A jelenlegi ellátó-ľendszerben a hajléktalan a szociális munkásokkal aZ egyes ellátó-
intézményekben találkozik. Minden egyes intézményben újľa és újľa ismeľkedéssel kezd,
újabb és újabb szociális szakembereknek kell megküzdenie a biza|máért, s ahogy e|hagyja az
intézményt, a szakembeľ nem képes a soľsát _ esetleges újbóli felbukkanásáig - nyomon
követni. Az informétciók nem éľnek össze, a vidéken hajléktalanná vźit embeľ múltjáról'
élettöľténetéről, személyiségéľől' képességeiről a pesti ellátó szociális munkása annyit tud,

amennyit a hajléktalan megoszt ve|ę, Ez a he|yzet sem a szociális munkásnak' Sem a
hajléktalannak nem jó, meľt egyrészró| véi|a|hatat|an szakmai kompľomisszumokra
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kényszeľít, aminek gyakran kiégés a végę' másrészt ľengeteg visszaélésre ad lehetőséget
mindkét oldalról.

A megoldás kézenfekvő: a hajléktalant ott kell azonnal és hatékonyan kivezető típusli,
komplex ellátĺásban ľészesíteni, ahol ismerik, ahol a családi kapcsolatai, mliltja még
feltérképezhető, ahol ismeri a köľnyezetet, ahol a szubkulturétba va|ő e|merülést nęhezíti'
akadáiyozza a régi, még nem hajléküalan lét iisszes szociális köteléke. (Az ideális peľsze aZ

lenne, ha már a hajléktalannávő|ás hosszti útján, idejekorán megtiiľténne az éľtő beavatkozás,
erről a későbbiekben, a megelőzés kapcsán még ejtiink szót.)

A komplex ellátásnak pedig aľľa kell irányulnią hogy az öněil|ó otthonban történő életvitel
feltételeit segítsen a hajléktalannak megteremteni. Legyen önálló egzisztencié$ą uu legyen
élllandő, lehetőleg munkából szźrmazó jövedelme. Képes legyen azt tlgy beosztani, hogy
abból a lakhatását önállóan biztosítani tudja. Legyen olyan csopoľt, táľsaság, kö'zösség, amely
őt befogadja és gondját viseli. Végezetiil mindezen állapotokat képes legyen fenn is tartani,
azaz ha fellelhető olyan eľedendő ok, amely őt a lecsúszźs |ejtőjén elindította" az is
megoldódjon, de legalábbis kezelést kapjon (fiiggőség, pszichés betegség, iskolĺŁatlanság,
szo cia|izáció s h i ányo sságolďtévutak stb. ).

Szakmai ktizhely, hogy a hajléktalanná vźiás és a hajléktalanságból való kikeľiilés nem csak
szociális kéľdés, összefi'iggése az egészségüggyel, foglalkoztatással, a |akźsgazdá|kodással /
lakáspolitikával, időstiggyel, oktatással, kiminológiával' pszichológiával stb. kézenfekvő. Az
iinkormányzatnak azért sikerült mindössze két hónap a|att a Pľogramot kidolgozni és

elindítani, meľt saját intézményrendszerén beliil, illetve már meglévő kontakthálójában
mindezen szaktudás azoma| és kiilönösebb eľőfeszítés nélkĹil rendelkezéséľe állt. Csak a
meglévő eľőforrásokat kellett, igu, másfajta szemléletben, projekt-szenĺ miĺködéssel
felhasználni. Az a kiiľĹilmény, hogy az iinkoľmányzat saját pénzbő| fogott neki a munkánat
bár a mai foľráshiányos kiiltségvetési keľetek között számottevő megterhelést jelentett, mégis
megkímélte a progľamot azoktól a büľokratikus akadályoktól és rossz szakmai
kompromisszumoktól, amelyek külső, például uniós foľľások esetén gyakoľta fellépnek a
hasonló modellkísérletekben. Csak aľľa kellett költenünk, ami az elképzeléseink szeľint
célszerĹi volt, ana viszont pont annyit költhettünk, amennyiľe sziikség volt a célok eléréséhez
elengedhetetlen alapfeltételek megteľemtése éľdekében.

A következő fejezetben ľészletesen bemutaduk a lÉlBr-program alprogramjait, érzékeltetve
egyrésrt a komplex megközelítést, másrészt a métt rendelkezésre áiIő erőfoľľások, eszközök
felhasználásának előnye it.
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III. A L.ą.xrr.ą.ľÁsl' ELETvITELI' Lrlrr.sľcÍľsrcľyÚ.lrÁsr És EczrszTENcIA-
TEREMTÉSI KozossÉcr PnocRAM ALPRoGRAMJAI

A Program elnevezésében hordozza az egyes főbb pilléreket (lakhatlís, mentoľálás, lelki-
gondozás, foglalkoztatás, kö'zösségi tisszefogás), ismertetésükre nem a betÍiszóban elfoglalt
helyük, hanem egymásra épiilésük logikai sorľendjében keľĹil sor.

Bevezetőként azonban fel kell viízolnunk a Progľam végľehajtási stľuktúľáját,haűgy tetszik a
létľehozott, illetve felhasznált intézményi hátteret.

lnlnx-ľont: a Progľam ügyfelszolgálati feladatait e||áLtő infoľmációs és belépő pont,

továbbá az egyéni esetkezelésélt a Pľogľamban ľésztvevő önkoľmányzati és kĹilső
szervezetek részvételének koordináiásáért, a mentoľáIási alprogľaméľt felelős szakmai
miĺhely. Elsődleges cé|ja ajózsefuárosi hajléktalanok segítésének kooľdinálásą a lÉLpr-
Programban tiiľténő részvételük vagy egyéb segítési foľmák igénybe vételének támogatása. A
LÉLEK-Pont valamennyi éľdeklődőnek információt nyijt, az illetékes hajléktalan
embereknek pedig személyľe szóló segítő pľogram kidolgozásában és megvalósításában
miĺködik közre, szo|gźńtatásai téľítésmentesek. A LELEK-Pontot szeľvezetileg a családsegítő
és gyeľmekjóléti központ részeként' 3 új, hajléktalan-ellátásban jáľtas szociális munkás,
illetve egy szociális asszisztens felvételével, ťlzikai|ag egy erre a cé|ra źta|akított
önkoľmányzati helyiségben hoztuk létľe.

LÉLEK lďtátz A Pľogram fog|a|koztatási és lakhatási alprogramjainak komplex megvalósítási
szintere, a Pľogľam keľętei között foglalkoztatott hajléktalanok szolgźiati szá||ésa (védett

szállás). A szállás szolgáltatásaiérthozzéljárulást kell fizetni. A LÉLEK Házat szervezeti|eg a
fog|a|koztatást végzo Városüzemeltetési Szolgálat részeként, ťtzikai|ag egy eÍTe a cé|ra

átalakított, iinálló telken álló önkoľmátnyzati helyiségcsopoľtban hoztuk |étľe.

Váľosüzemeltetési Szolgálat: Az önkoľmányzatnak a program kidolgozásával és
beindítlásáva| párlluzamosan átszęrvezett, integrélt intézménye, amely valamennyi, a keľiilet
közteľiileteivel kapcsolatos iizemeltetési és közrendvédelmi feladatot e||áúja, illetve
koordinálja. (Ktizteriiletek takaritźlsa; paľkok, egyéb zöldfeliiletek, jé.ŕrszőterek gondozása,

karbantaľtása; kisebb úthibák javitása; közeriileti szemét e|szái|ítása, tömörítése; a
köZteľületek hasznosíLásában, a közrend, közbiztonság fenntaľtásában, önkoľmányzati
ľendezvények szewezésében, ľendjének biztosítĺĺsában való közľeműködés; Teleki téri piac
üzemeltetése.) A Program foglalkoztatrási és lakhatási alprogramjának központja. Az
intézmény, illetve jogelődje a kőztisztasági feladatok e||źttására a Pľogľam előtt is
foglalkoztatott hajléktalanokat, akik több mint egy éve stabil, megbízhatő munkaerőnek
bizonyulnak, ekként szerepet kapnak a Pľogram mentorálási alprogramjában.

Baptista Szeľetetszo|gá|at: A Pľogľam szakmai ľészletkéľdéseinek kidolgozásához, valamint
a céloknak megfelelő miĺködtetéséhez elengedhetetlenĹil szĹikséges volt olyan kü|ső partnerek
bevonása, akikaz önkoľmányzatintézményeiben meglévő szakmaitudást a hajléktalan-ellátás
terén szerzett széles köľÍi gyakor|ati tapasztalatokkal, knowhow-val tudják kiegészíteni. A
Baptista Szeretetszo|géĺ|atta| az önkoľmányzaÍ. egyittmiĺködési megállapodást kötött, amelyet
az |. sz. melléklet tarta|maz. A Szeretetszo|gźůat az a|áhbi 4 fő terĹileten segíti a LELEK-
Pľogľam megvalósítását:
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részvétel, tanácsadás, szupęrvíziő,

támogatás a LELEK-Pont munkatáľsai szőmárą a team-üléseken,
esetmegbeszéléseken való ľészvétel.

végrehajtó Józsefuáľosi Váľosiizemeltetési Szolgálattal, szakmai tanácsadás mind az
alpiográm kidolgozásą mind annak megvalósítása soľán, továbbá a ĺĺĺrr uĺz
férőhely-kapacitásán felül a fogla|koztatźtsban résztvevő hajléktalanoknak szálláshely
biztosítása.

vonható, nem foglalkoztatősi rehabilitĺíciót igénylő hajléktalan személyek elhelyezése,
igény esetén azegyéni esetkezelés átmeneti vagy végleges átvállalása.

Üdvhadseľeg Magyarország Szabadegyház: A Progľamot támogató, annak végrehajtásában
szintén szerepet vá||a|ő másik egyiittműködó szerződéses paľtneľiink. A szerződést a f. sz.

mel|éklet tarta|mazza. Az egyiittmÍĺki'dés elsősorban a lakhaĺísi ľészprogľamot érinti, két fő
terĹilete:

férőhely-kapacitásän feliil a fog|a|koztatźlsban résztvevő hajléktalanoknak szálláshely
biztosítása.

vonható, nem foglalkoztatási rehabiliüíciót igénylő hajléktalan személyek elhelyezése,
igény esetén azegyéni esetkezelés átmeneti vagy végleges átvállalása.

Az Üdvhadsereg ezen felĹil a mentorálási és közösségi alprogľamokban is szerepet kap,
amennyiben a családi kapcso|atok visszaépítése, esetleg gyeľmekek vagy gyennekes családok
elhelyezése válik sziikségessé.

Józsefvárosi Ktiziisségi lJázak NonpľoÍit Kft.: Az önkoľmányzat kiemelten kö'zhasznú
társasága, amely azza| a céllal jött létľe, hogy Józsefuárosban és azon belül is kieme|ten a
Magdolna-negyedben elindítsa és ösztönözze aszociźiis integrációs folyamatot. Legfontosabb
intézménye a Keszt5rtĺgyár Ktizösségi Hĺáz (Budapest VIII. Mátyás tér 15.). A Kesztyűgyárban
működő _ a Pľogľam szempontjából jelentős - funkciók az állásklub, az źil'ásbörze és az tn.
női csoport, amelyek egymásľa épĹilve kata|izá|jétk ezeket az integrációs folyamatokat. A
Pľogram mentorálási, lelkĹsegítségnyujtási és közösségi alprogľamjaiban működik közľe.

Józsefváľosi Egészségiigyi Szolgá|at: az önkormányzat fenntartÁsában működő jáľóbeteg

szakellátó intézmény. A Pľogramban ľésztvevő hajléktalanok egészségügyi ellátását végzi,
illetve szervezi.

A fent felsorolt szervezetek, intézmények az alábbi feladatok megoldásában mĹiködnek
együtt.

MnľronÁĺ,Ás.,ł, LÉLEK-Poľľ ľĺÍĺxÖnÉsp
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A LÉLEK-Progľam egyik kulcseleme, hogy a Pľogramban va|ő részvétel alatt minden
hajléktalan személyľe szabott gondozásban, egyéni esetkezelésben ľészesül. Az esetgazda a
teljes rehabilitációs folyamatban ugyanaz a szociális szakember' fiiggetlenül attól, hogy a
hajléktalan éppen hol és milyen szo|géitatásban részesiil. Fontos alapelve továbbá a

Programnak, hogy amennyire csak a szakmai szabályok megengedik ,,kézen fogiuk'' a

hajléktalant. Tekintette| arra, hogy a Programban eltoltendő időszak években mérhető, nincs
akadálya annak, hogy az első időkben źV egyes szolgáltatások igénybe vételénél az igyek
vitelét könnyítő, a megszokottnál jóval aktívabb segítségnyújtást biztosítsunk. Szeretnénk
elkerülni, hogy pl. a hivatalos ügyek intézése vaw az egészségtigyi ellátĺás során a hajléktalan
packázásba vagy nemtörődömségbe ütközzön, s ez adott ęsetben demotivźúttá tegye a
Pľogram folyaĺĺsára.

A mentoľálás elsődlegesen a LÉLEK-Pont, illefue az ott dolgoző szociéůis munkások fe|adata,

de a Pľogramban egytittmiĺködő vagy közremiĺkiidő valamennyi szervezetnek jut szerep

abban, hogy a hajléktalan befogadó, őt valóban segíteni akaľó közeget találjon, és akőr tíz
évnél ľégebbi hajléktalanlét után is elhiggye, hogy végre valóban érdemi esélý kap a
felemelkedésľe.

Az egyéní esetkezelést végző lÉlpr-pont egyben a Program belépő pontja is, itt érdemes

tehát kitémi aną hogyan is míĺködik mindez a gyakoľlatban.

A LÉLEK-Pont kéthelyiséges irodą melybo| az első az iigyfelek fogadásáĺra, tźĄékoztatősára

szo|gétl., a második pedig az Ĺigyintézésre, interjtlzátsra. Az ügyfeleket a hely ,,hánigazdáĄď', a
szociális asszisztens várją és pľóbálja csökkenteni teľmészetes feszĹiltségiiket. Az asszisztens
feladata az ugyfé| állapotánat szándékának, he|yzetének feltérképezése, sziikség esetén a
kľízis-helyzet megoldásának segítése, valamint LELEK-Pont és a LELEK-Progĺam
munkájáľól szóló tájékoztatás nyujtása (szóban és prospektusok átadásával). Az ugyfé|
számára szĹikséges információkkal lehetőség szeľint mindenkit e||éú, a fontosabbakról írott
adatokat ad át (szolgáltatĺísot szállók, stb.).

A LÉLEK-Pľogramban azok a hajléktalanok vehetnek részt, akik Józsefuáľosban váltak
hajléktalannĄ és hajléktalanná válásuk előtt legalább 5 évig igazolhatóan a keľületben éltek.
Azon ügyfe|ek szálmźrą akikné| a keľületi illetékesség abeszé|getés alapján valószíntĺsíthető,
az asszisztens a jelentkezésre szolgáló adatlapot ad (3. sz. melléklet), és az okmányirodába
kiildi őket, aho| azonnal ellenőľzik és igazolják, hogy a hajléktalan illetékes-e vagy sem. Ha
igen' akkor azasszisztęns időpontot ad, amikor azügyfé|ta|źikozhat a szociális munkással, ha

nem, akkoľ megmarad az iigyintézési segítség, annak a pontnak a meglalźiźlsa, ahol a

hajléktalan a felmeľült sztikségletekĺe adekvát véůaszt kaphat.

Adatlapot egyébként az önkoľmányzat hivatalában és intézményeiben valamennyi olyan
tigyfélfogadó téľben elhelyeztünk, ahol hajléktalanok megfordulhatnak. A Programľól még a
szabályséľtési eljáľások soľán is táĄékoztatást adunk, adatlap a közteriilet-feliigyelőkné| és a
Szabáíysértési Iiodán is kitt'lthető. Ha az adat|apot nem a lÉlE,ĺ<-ponton tö|tik ki, azok
automatikusan megküldésre kerĺilnek az okményirodára, majd az igazo|t józsefuáľosi
hajléktalanok adatlapjai áúadásľakeľülnek a lÉtE,r-pontnak. Ilyenkor az adat|apon megadott

eléľhetőségen a LÉLEK-Pont kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. A Programľól a
hajléktalanok a kerĹileti újságból, illetve sajátos ,,riadóláncuk'' útján éľtesülnek.
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A LELEK.Ponton dolgozó asszisztens foľgalmi naplót vezeti, ahova minden éľdęklődő
ľegisztľálásra kerül a szükséges adatokkal. A kötelező adminisztľáció vezetésére egyebekben
az anyaintézmény családsegítő és gyermekjóléti kiizpont gyakorlata a mérvadó.

A szociális munkás az eLso találkozáskor a szeméIyes kapcsolat kialakíÍása mellett (Hogy
van? Mit szeretne? Miéľt most jött? Mit gondol, hogyan és meľre lehet tovább lépni? Milyen
kapcsolatai vannak? stb.) az első inteľjú adat|apjét és az Esetnapló Fedőlapot is kitölti. Ez,
valamint az erőfoľľások feltérképezése töľténhet több alkalommal, a céI az, hogy szociális
diagnózist lehessen készíteni, melynek részeként azoka pontok |éúszanak, melyeken azíigyfé|
e l sőd lege se n v áitoztatni kíván.

Az interjútól, megismeréstől, élethelyzettő| fiiggően a szociális munkás és az ijgyfél néhány
alkalmat követően megállapodik az egyĹittmtĺködés módjában és időtaľtamźtban, amit íľásban
is rögzítenek. A megálla.podásnak megfelelően az ijgyfé|' vagy részt vesz a LÉLEK-
Pľogramban vagy nem' utóbbi esetben a LELEK-Pont segítheti tovább az egyéb szervezetek,
szolgáltatások nyujtásával, de a hajléktalan dönthet úgy, hogy nem kívánja ezeket igénybe
venni. Ebben az esetben táĄékoztatni kell, hogy a Pont számźra ettől fiiggetlenĹil a
későbbiekben rendelkezéste źi|, és fontos, hogy a Ďszem előtt taľtlásárď' lehetőség nyíljon.

Az esetfelelős az első interjút készitő szociális munkás (esetleges cserét az ugyfé| vagy
segítője kezdeményezhet, de team-dö,ntés sz[ikséges hozzál). Az esetfelelős az egyĹittmĹĺködni
kívánó tigyfél tigyét team-iilésre viszi, ahol a közös iľányokľól döntenet ennek megfe|elően
ktitik meg a megállapodás(oka)t. A megállapodások először konkľét, belátható, ľiivid időre
szóló ,,programok'', melyek a közös munka során mélyiilhetnek. A megállapodások
értéke|ése, újak megkötésének előkészítése a teameken töľténik, legalábbis az e|ső időszakban
_ a ľutin elsajátÍtásáig - bizosan.

A LÉLEK Pont által segített iigyfelek és esetfelelőseik a kapcsolat kiépítéséig heti
rendszeľességgel találkoznat majd a segítő folyamat a|egintenzívebb a LELEK-Pľogramban
részt vevőkkel maľad. A más szervezetekĺlé|, intézményekben elhelyezett hajléktalan
emberekkel (és intézményĹil'kel) az egytlttmuködést, információ-áramlást feladatmegosztźst,
esetleges esetátadást intézményenként megállapodásban fogjuk rögzíteni. A LÉLEK-Pont
munkatáľsai munkájának része a LELEK-Programban részt nem vevő, oda be nem keriilő,
esetleg kieső hajléktalan embeľek segítése is.

A LÉLEK-Program a benne részľvevőknek a LÉLEK-Pont teamje źt|ta| kiajánlott
szolgáltatásokat nyujtja, amelyek lehetnek:

{. fogla|koztatás

* lakhatás

{. egészségügyi szĹĺľés/ellátás

{. jogi és hivatalos tigyek intézésében való segítség

.t. szociális támogatások intézése

* képzéseken' továbbképzéseken való részvétel támogatása

* közösségi szo|gáltatások. (lelki gondozás egyhźni vagy civil szervezet źita|,
Kesztlĺgyár csopoľtj ai, LELEK-H ázban műktidő c sopoľtok stb. )

* nem fog|a|koztatási ľehabilitáció
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A foglalkoztatĺísi és lakhatási programľész egy egymásľa épĹilő, belső előrelépési lehetőséget

biztosíto komplex szolgáltatás, és a mentoráláson kíviil a másik legfontosabb újíüása a

Programnak . Ezért aĺíĺFJrHáz mint.védett szállás vezetője ľészt vesz a lÉrpr-pont heti
team ülésein. A LELEK Ház és a LELEK-Pont az egyéni esetkezelés mellett a csopoľtos
szociális munka eszkö'zrendszerétis a|ka|mazza annak érdekében, hogy a Progľam küliinböző
Íäzisaiban mindig a legmegfelelőbb segítési foľmát biztosÍthassa. A munkahelyi/védett
sz6||ásra töľténő szocia|iz6ciő, a száú|éson a közösség kialaku|źsa, az együttélésből fakadó
problémák megelőzése, kezelése, a pénzkeze|és felfrissítése, a szolgálati lakásba költözés,
majd végül a saját béľlakás mind olyan változások-fejlődések, melyek előkészítése, az iigyfé|
ezeken töľténő végigkísérése valamennyi szeľeplő közö's feladata. Ennek megfelelően az első
időszakban heti rendszerességgel történő kapcsolattaľtás gyakorisága és helyszíne a team-

diintés szeľint változik.

Az iigyfé| és a LÉLEK-Pont mint egyéni esetkezelő egyĹittműködése a következőképpen
sziĺnhet meg:

o eľedményes lakhatiási és foglalkoztatrási rehabilitáció

o nem foglalkoztatási ľehabilitĺációban részesülő hajléktalan tartós/végleges
intézméĺy i elhe lyezé se

. az Ĺigyftl döntése

o a team döntése.

A lÉlpr-progľamból esetlegesen kikerülő ügyfél a lÉlp,r.Ponttal továbbra is

együttműködhet. A segítő folyamat _ a kiiľülmények váitozása esetén _ |ezérás után is

újraindítható'

A heti team-iilés résztvevői: a lÉLpr-pont munkatársai, JCSGYK által delegált munkatárs,

LÉLEK Ház vezetője, szükség esetén a foglalkoztatási program munkatársa, eseti jelleggel az

egyiittműködő szeľvezetek kollégái (megállapodás szeľint). A team ülést a Baptista

Szeľetetszolgálat képviseletében Mi letics Maľcell v ezeti.

Team-feladatok:

o Döntések az ügyfelekkel töľténő közös munkáľól, megállapodásokról

. A LÉLEK Pľogramban részt vevő iigyfelek rehabilitációjával kapcsolatos
infoľmációko tervek, pľoblémák, megoldásaik közös végigbeszélése

o Kö,zös munka a lÉlpr Ponttal együttmiĺködő intézményekkel

. Munkaszewezési,munkavégzési feladatok, kéľdések, munkatervek

A team-megbeszéléseket oly módon kell adminisztrźini, hogy a döntések, va|amint az

ügyfelekkel kapcsolatos infoľmációk könnyen visszakereshetőek legyenek. A LELEK-Pont
munkatarsai és a lÉlE,r Ház vezetője részt VesZ a JCSGYK szupervíziós
csopoľtmunkájában.
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Focu'ĺ-rozTATÁs És ĺ,a,xrrĺ,rÁs, a, LÉLEK II..ĺz ľĺĹrxonÉsB

Az önáůlő egzisztencia-teremtés fontosságát már érintettük koľábban, ezért ehelyütt kĹilön
indoklást nem igényel, hogy miéľt taľtjuk a Pľogľam kulcselemének, hogy a hajléktalanoknak
teljes állású, bejelentett, éľdemi munkavégzéssel járó állást kínálunk. A VáľosĹizemeltetési
Szolgálat áital' ellátott sokfele feladat lehetőséget biztosít affą hogy a különböző
képességeket képzettségeket, gyakorlatot éshozzáźi|álst kívánó munkakörö'k felhasználásával
e gyfaj ta,,kani eľpály źrt,, terv ezztnk me g a Szo l gálaton be lü l.

A Pľogľamba való belépéskoľ a LÉLpr-pont esetfelelős szociális munkásának, illetve a
teamnek az ajánlrésa' a hajléktalannal köti'tt ,,szerzódés,, tarta|ma a|apján esetileg, egyénľe
szabottan dől el, hogy a Program ľésztvevője milyen munkaköľ betöltésére alkalmas. A
Szolgáltatónak mint munkaadónak a noľmál munkavállalói teljesítmény-értékelésen túl
minden esetben figyelembe kell vennie a Program megkövete|te speciális szempontokat. A
karrierpályán való előľelépés, esetlege's visszalépés, e|bocsátás vagy más okból való
munkaszerződés-megszűnés esetén a LELEK-Pont teamjével minden esetben megÍöľténik
majd az egyeztetés.

A munkáltatrás mellett az azza| szoros egységben keze|t lakhatásnál is biztosítunk többlépcsős
előľelépési lehetőséget. A lakhatĺás első köľben a LELEK Hźzban vagy az egyiittműkiidő
szolgáltatóknál (BaptisĹák, Üdvhadsereg) keriil megoldásra. Mind a tÉLpr Ház, mind az
együttműködő szolgáltatók kiizösségi szállást jelentenek. ez Üdvhadsereg és a Baptisták a
hagyományos hajléktalan-ellátĺás keretei között működtetett száIlókban ajánlottak fel
számunkra kapacitásokat. A vtiasztźtsunk nem véletleniil esett erre a két szeľvezetre. Az I.

fejezetben utalfunk aľra, hogy a hazai intézményrendszeľben az e||źúás-tipusú megköze|ités
éľvényesiil, azonban vannak olyan ígéľetes programok, kezdeményezések, amelyek nem
tömegszállások fenntartásában és az elemi sziikségletek puszta kielégítésében vélik megtalálni
a hajléktalanság ellenszerét. Mind a Baptista Szeľetetszolgálatnak, mind az Üdvhadseregnek
van miĺködő kivezető, a képessé tevésre, a rehabi|itációra is hangsúlý he|yező szakmai
pľogramja. Azok a Programban részt vevő hajléktalanok tehát, akik esetleges kapacitiás-
koľlátok vagy egyéb okok miatt a LÉlBr Házbannem helyezhetők el, a Program célkitiizései
szempontj ából megfe lelő körĹilmények közé kerĺilnek.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a Progľam teljes ideje alatt' függetlenül attól, hogy a
foglalkoztatott hajléktalan elhelyezése fizikai|ag éppen melyik szálláslehetőség keľetei között
biztosított, az esetfelelős a LELEK-Pont szociális munkása. Ezt az tlfajta megközelítést az
együttműködő paľtnereinkkel közösen kidolgozandó, akźtr esetenként vźitozó rész-
megál lapodások fogj ák a gyakoľlatba áttiltetni.

A lakhatásban megvalósuló ,,kaľrieľpźůyźrď, visszatéľve, a közösségi típusú szál|áson való
elsődleges rehabilitációt kövętően az arÍa képessé tett hajléktalanok a következő szintre
léphetnek. Az önkormányzat bérlakás-állományából kiválasztottunk első körben l0 db lakást,
amelyeket a Pľogľam keľetében felújítunk és átalakítunk. Ezek a lakások még mindig
szo|gá|ati szíllások lesznek, elképzeléseink szerint egy lakásban két hajléktalan keľĹil
elhelyezésľe. Ezeket a szo|gźiati lakásokat átmenetnek tekintjük a közösségi szállás és a
kivezető lakás kiizött, tompítva ezzę| az intézményi elhelyezés és az önálló lakhatás közötti
jelentős különbség esetleges negatív hatásait. Azok, akik a szo|gźiati lakásokban élve
bizonyitjálk, hogy képesek az önźl|ó életvitelre, a szorosabb intézményi feliigyelet nélkül is
pontosan megjelennek a munkahelyiikön és életvitęlükľe a szűkebb közösségnek' azaz a
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lakókörnyezettiknek sincs panasza, azok előbb hasznźiati szerződéssel, később a
hagyományos bérleti szerződéssel önkormányzatibér|akás iinálló bérlői lehetnek. Ezen utolsó
lépés megtörténtével a hajléktalanság, s így a Programban való részvétel megszíĺnik, és azt
egy kötetlenebb, de mindenképpen nélkiilözhetetlen utánktivetés vźitja fe|. Az utínkövetés
egy idő után máľ nem a LÉlBr.Pont, hancm a hagyomónyos csalĺídsegítők, adott osetben
gyermekvédelmi munkatiíľsak feladata lesz.

A hajléktalan munkavállalói karriere és az elhelyezésével, lakhatásával kapcsolatos

,,előľemenetele'' elsősorban a VáľosĹizemeltetési Szo|gá|atnźll dől el. A Pľogramban
komplexen keze|t két alprogram az eddigiekből következően jelentősen terhelt szociális
szakmai elemekkel, ezért a Pľogľam végrehajtásában kulcsszerepet jétsző Szolgálatnál is
szükség van ilyen szakembeľek a|ka|mazására. A Szo\gil|atnźtl alkalmazott szociális
szakemberek,,běľ;isď, a LÉlpĺ< Ház |esz.

A LÉLEK Hén a hagyományos hajléktalan-ellátĺási intézményi foľmákba be nem illeszthetó

,,védett szá||ás,,, a munkásszálló és a rehabilitrációs célú átmeneti szállásfoľmák egyfajta
ötvözete, kollégium-szeru házirenddel. Ennek megfelelően részletes szakmai programja a
gyakorlatban fog csiszolódni, kikľistályosodni. Elképzeléseink szerint minden olyan technikát
és jó gyakorlatot kipróbálunk, amely a Progľam céljainak megvalósítása érdekében sikeľrel
kecsegtet. Annyit biztosan tudunk, hogy a szállás koedukált |esz, az alkoholfogyasztásraés az
alkoholproblémáka érzékeny rehabilitációs megoldásokat fogunk alkalmazni, szofisztikált
ö'nkormányzási megoldásokat és élénk közösségi éIetet képzelünk el. A LELEK Haz
szollgźiati szá|lás jellegéből következően nem csak lakó-, hanem munkahelyi közösséget is
kovácsolunk. Mindkét típusú közösség-formálásban fontos, mentoľáló szeľepet szánunk a
Szolgálatnál régóta alkalmazott hajléktalanoknak.

A LÉLEK Hélz szociális szakembęľei és a LÉLEK-Pont esetfelelősei szoľosan
egyĹittműködnek, az egyes hajléktalanok esetkezelési folyamaüíban közös team-üléseken
hoznak majd döntéseket.

Npnĺ roclłLKozTATÁsI REHABILITÁcIT

A Pľogramban olyan hajléktalanok is ľészt vehetnek, akik akáľ átmenetileg, akár taľtósan nem

képesek betölteni egyetlen egy munkaköľt sem a Szo|gét|atnál. Ennek oka lehet valamilyen
súlyosabb fiiggőség, mentális vagy ťlzikai leépülés, időskor stb. A Program ezekĺek az
embereknek is segítséget, esélý kíván nyújtani a hajléktalan létből való kikeriilésľe.
Számukľa is készítiink egyéni esetgondozási teľvet, elhelyezésiikről, egészségiigyi
ellátásukľól, közösségi életiikľől igyeksziink gondoskodni. A Program itt is a hajléktalanság
mint életfoľma elhagyásával lesz sikeľes. Esetükben aľľa kell töľekedniink' hogy az
egészségügyi, időskoľi problémáikra a nem hajléktalanok számára rendelkezésre éit'ó

intézményekben töľténo kezeléssel/elhelyezéssel találjunk első köľben vagy akfu véglegesen
megoldást. Teľmészetesen źLzon hajléktalanok, akik még ľehabilitálhatóak' az esetgondozási
teľviik későbbi szakaszaiban bekapcsolódhatnak a foglalkoztatási és lakhatási komplex
alpľogramba. A nem foglalkoztatási célú ľehabilitációban _ a Programon kívüli szeľeplőkön
(pl. kórházak, idősotthonok stb.) túl _ jelentős segítségľe számítunk az egfittmiÍködő két
szerv ezętto|' a B apt i sta Szeľetet szo l gá|attó| és az Üdvhadseľe gtő l.
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A Pľogramban részt vevő hajléktalanoknak az egzisztencia-teremtésen és a lakhatási
pľoblémák megoldásán túl széles választékból kínálunk lelki gondozást is. Az önkormźtnyzat
kontakthálójának felhaszná|ásäna| akér egybéai gyülekezetekhez, akár világi közösségekhez,
csopoľtokhoz, klubokhoz csatlakozhat. A Programon beltil a LELEK Hźnban is számos
iinsegítő csopoľtot, klubot kívánunk életre hívni. Igénybe kívánjuk venni a Józsefváľosi
Köziisségi Hazak által iizemeltetett Kesztyíĺgyárban felhalmozódotĺ tapasztalatokat is, ott
ugyanis már huzamos ideje miĺki'dik hajléktalan nők számára önsegítő csoport.

EcyÉľ szoLGÁLTATÁsoK

A lÉlpr-progľamban részt vevő hajléktalanok szétmára szewęzet1 és kooľdinált
egészségiigyi ellátást biztosífunk. A ľészpľogramért a Jőzsetvźnosi EgészségĹigyi Szolgálat
felelős _ a LELEK-Pont esetfelelősei bevonásával.

A LÉLEK-Programban segítséget kívánunk nyujtani a hajléktalanok iigyes-bajos gondjainak,
régőta hűződó jogi vagy hivatalos Ĺigyeinek megoldásában is. Ezért ingyenes
jogsegélyszolgálatot, infoľmációs szolgálatot, szükség szeľint aktív hivatali segítséget
biztosítunk.

Felkutatjuk és elősegítjiik továbbá mindazon támogatási, megélhetési eszközök igénybe
vételét (pl. pénzbeli vagy teľmészetbeni tátmogatások, rokkantsági vagy öľegségi nyugdíj)
amelyek a nem hajléktalanokat is megilletik.

Képzéseket, továbbképzéseket szeľvezünk, illetve az ezekben töľténő ľészvételt üámogatjuk.
Ennek célja, hory a hajléktalan a munkaeľőpiacon töľténő továbblépéshez szĺikséges iskolai
végzettségeket, szakképzettségeket męgszetezze. Segítĺ.ink M igy megszďZett szakmai
végzettségnek megfele|ő munkahely felkutatlĺsában akár az önkoľmányzati
intézmény r end szeľben, akér a ny í lt m ukaeľőp iacon.

Fontosnak tartjuk továbbá a felbomlott családi kapcsolatok újjáélesztését, segítÍink a szem
elől tévęsztett rokonok felkutatĺísában, a kapcsolatfelvételben.

KÖzossÉcl oSszEFoGÁs

Emlékeztetőiil, a lÉlpĺ<-progľam elvi kiindulópontją hogy minden helyi közösség felelős
azon tagsaiéľt, akik hajléktalanná váinak, elsősorban ezen közösség feladata a róluk való
gondoskodá s. Ezt' az eszmét az önkoľmányzat a saját költségvetési fonásokból finanszítozott
Progĺammal igyekszik átiiltetni a gyakoľlatbą azonban fontosnak taľtjuk, hogy Józsefuáľos
közössége ennél közvetlenebb módon is részt vegyen legelesettebb tagiainak felkaľolásában.
Ezért az önkormányzat a jőzsefvárosi nyilvánosság helyi foľumait fe|hasznéiva szolidariüási
akciót hiľdetett, valamint jótékonysági konceľtet szervezet1. A Szolidaritási akció felhívását a
4. sz., a konceľtről szó|ó tájékoztatótaz 5. sz' mellék|ettarta|mazza,

A szolidaritási akció még nem záłru|t |e, ezért eredményéről részletes tájékoztatást nem áll
módunkban adni. Annyi bizonyos, hogy a LELEK Házberendezéséhez, valamint a szol'gźúati
lakások fe|újításához szětmoĹtevő segítséget kaptunk a helyi civilektől és vállalkozóktól.
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Iv. A HAJLÉKTALANsÁG MEGELŐZÉsE

A haj|éktalanság megelőzése önmagában is komplex feladat. A LÉLEK-Progľam kidolgozása
kapcsán világossá vált, hogy egy olyan rendszerben, ahol a közösség felelőssége a helyben
hajléktalanná vált embeľek rehabi|iüíciőja, e||éúźsa, elemi érdek a Program kiterjesaése a
megelőzés irányźlba. Amennyiben ugyanis még a lecsúszás idején sikeľiil megoldás találni a
problémákra, sokkal kisebb erőfeszítéssel, kevesebb ráfoľdítással teremthető esély a
potenciális hajléktalan szźtmá.ľa. A Pľogram kapcsán áttekintettiik az önkormźtnyzat e

témaköľbe tartoző szabáiyozását és gyakor|atáú, és megállapítottuk, hogy az elmrĺlt években
komoly és hatékony eszközrendszeľt építettiink ki, amelyet a Progľam keľetében legfeljebb
finomítani, illetve ery kampányjellegű aktivizálással erősíteni szĹikséges. Az alábbiakban
áttekindiik a jelenleg használt eszközľendszeľt és annak gyakorlati működéséĹ majd röviden
ismeľtetjük a Progľam kiegészítéseként elteľvezett béľlemény-ellenőľzési akció terveit.

A Józsefuárosi onkoľmányzat a lakhatáshoz kapcsolódó költségek tźtmogatásátľa _ kiitelező
feladatként _ a szociätlis töľvényben meghatározott normatív lakásfenntaľtási Ĺámogatást,

továbbá az adósságcsökkentési eljárásban, ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatást
biztosít.

Józsefváľos speciális helyzetben van a tiibbi keľiileti önkormányzatboz képest, uryanis a helyi
történelmi sajátosságok, a városfejlesztési stľatégiai irányok és a népesség szociológiai
összetétele miatt még mindig jelentős szociális bérlakás-állománnyal rendelkezik. A 4750
bérlakásokban nagy számban élnek olyan családok, egyedülállók, akik nem tudtak és a
jiivőben sem fognak tudni élni a kedvezményes bérlakás-vásárlás lehetőségéve|. Ezen
családolďszemélyek kiilönösen veszé|yeztetettek a hajléküalannává|ás szempontjábó|, ezért az
önkoľmányzata|ak'hatźlsukattovábbieszktĺzökke|tźmogatja.

A béľlakások béľleti díjainak meghatfuozásakoľ az iinkoľmányzat differenciál a béľ|ők anyagi
he|yzete a|apján, ennek megfelelően - komfortfokozattó| és egyéb a lakás vagy a ház
állapotától fiiggően _ 140.360 Ft-ot kér négyzetméterenként a szociálisan rászoľulóktól. E
szociális lakbér azoknakjár, akiknél M egy fogyasztási egységrejutójövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Összehasonlítĺísképpen a költségelvű lakbér l50-400,
míg apiaci alapú lakbér 27o-72o Ftlmz kt)zött vét|tozhat.

20|2. februźtt |-to| a költségelvű és a piaci lakbéľt kénýelenek vagyunk emelni (infláció és
ÁFA-emelés), a szociá|is lakbéľt azonban éľintetlentil hagyjuk, így a számok a
kiivetkezőképpen alakulnak: kiiltségelvű lakbéľ: |8O.47O, piaci laŔbéľ:320-845Ft/mz.Ezze|
egyidőben a szociális lakbéľľe való jogosultsági hatáľt is megemeljük a nyugdíjminimum
300Yo-árć:| 350Yo-ra.

A szociális elvű lakbérľe jogosultak mindegyikének kĹilön, önként vá||a|t feladatként, saját
foľľásból lakbéľĘĺmogatiíst is biztosítunk.

Mind a lakásfenntaľtási, mind a lakbéľtámogatás teľmészetben nyujtott ellátás, azaz
közvetlenül a szo|géůtatókhoz vagy a bérbeadást végzo önkormányzati céghez, a Kisfalu Kft-
hez kerül átuta|ásra.
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A hátľalékos bérlők (akiknek a zÍőme költségalapú lakbéľt f,rzet) esetében az önkoľmźnyzat és
a Kisfalu Kft. minden rendelkezéséľe álló ęszkijn. igénybe vesz annak éľdekében, hogy a
Józsefuárosban élő béľlők/lrasználók elkerĺiljék a hajléktalanná válást. Az önkoľmányzat
kiemelt cé|jaaz, hogy a bér|őWhasználók díjtartozás miatt ne keľiiljenek utcára.

A díjhátralékok rendezésének elsődleges eszköze az adőssátgkeze|és, az önkormányzat hosszú
évek alatt kikristályosodott és hatékonyan működő adósságcsökkentési eljáľást működtet.

Az adósságkezelési szolgá|tatĺásról szóló önkormányzati rendelet éľtelmében 20l0
augusztustól már nem csak béľlő, hanem jogcím nélküli lakáshasmáló is ľészesiilhet
adósságkezelési szolgáł|tatásban, azonban csak lakbéľ- és kapcsolódó kiilön szolgáltatási
díjhátľalékra. A 750.000 Ft-ot meg nem haladó hátralék és szociális jogosultság esetén a
hátľalék 75%-áig ľészesiilhet az adős adósságcsökkentési támogatásban, bérlő esetében nem
csak a lakbér- és kapcsolódó külön szolgáltatási díjhátralék, hanem pl. áľam-, gźn- és víz-
csatoľnadíj hátralék bevonásával is. Ezen felül, szociális jogosultság esetén a bérlők
lakbéľtĺámogatás mellett igényelhetnek normatív lakásfenntaľtási támogatást, illetve adósság
csökkentési támogatís megítélése esetén - a noľmatív lakásfenntaľtási támogatás helyett _
automatikusan kap az adős adósságcsökkentési támogatéshoz kapcsolódó lakásfenntartási
üámogatást, a támogatás folyósításának kezdetétől a folyósítrás végéig.

Az önkoľmálnyzat az adósságcsökkentési folyamatban együttmĺĺködikaHá|őzat_ a Budapesti
Díjfizetőkert és díjhótralékosokért _ Alapítvánnyal. A rászorulók ľészére tehát további
lehetőség az A|apitvátnytól havi ľendszerességgel igényelhető főváľosi közmii kompenzáció,
akiknek ezt folyósítják, évente ewsze1 téli rezsitámogatásban is részesĺilnek, ha nyugdíjas
van aháztartásban. Az A|apítválny kuratóriuma továbbá díjhátralék-kiegyenlíto támogatĺĺst is
adhat, maximum 300.000 Ft eĘéig, háromévente egyszeľ (20l0. augusztustól 2011. júliusig
eZ az iisszeg maximum 500.000 Ft volt), a kőzüzęmi díjhátralékokra (víz-csatoľnadíj,
szemétszźi|ítási díj, źramdij, távhődíj). Amennyiben a béľleti jogviszony tartozős miatt
felmondásľa került, s ennek okán lett az adős jogcím néIküli lakáshasználó' dijhátľalék-
kiegyenlítő támogatĺst kaphat az A|apitválnytól lakbérhátralékra is abban az esetben, ha a
bérbeadó nyilatkozik arľól, hogy a hátralék kiegyenlítése esetén a bérleti jogviszony
visszaĺállítĺásra kerül. Ezt az önkormányzat-ha felmondásra csak a tartozéls miatt keľült sor _
minden esetben megteszi.

Ugyanezen iisszeghatárig' szintén háľomévente ęgyszeÍ adhat az Alapítvány kľízistámogatást
mér felmondott bérleti jogviszony esetén lakbéľ- és kapcsolódó külön szo|gáitatási
díjhátralékľa akkoľ, ha bérbeadó nyilatkozik arľól, hogy a teljes hátralék kiegyenlítése esetén

a béľleti jogviszony visszaál|ítĺísrą és a késedelmi kamat elengedésľe keriil.

A Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ mindęn olyan esetben, ahol a béľlő,
illetve jogcím nélkiili lakáshaszná|ó tartozźsa meghaladja a 750.000 Ft-ot, előszłjr HźłIőzat
Alapítványi támogatiást igényel az adős részérę annak éľdekében, hogy azza| a hátralék
750.000 Ft alá csökkenjen.

Mind az adósságcsökkentési támogatiĺs, mind a Há|őzat Alapítvány támogatása esetén az
adósnak a szocíális törvény lehetőséget biztosít arra, \logy - a támogatás után fennmaľadó
önľész megfizetésére - a bérbeadó Kisfalu Kft-vel rész|etťĺzetési megál|apodást kössön,
maximum 24 hónapos időtartamrą amennyiben az önrészt egy ö'sszegben megfizetni nem
tudja.
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Azon hátľalékos tigyfeleknet akik fennálló hátľalékukra vonatkozóan sem

adósságcsökkentési támogatást, sem }Jźiőzat Alapítványi tźlmogatást nem kaphatnat
lehetőségiik van a fennálló hátľalék iinerőből tiilténő részletfzetéséľe.

A józsefuáľosi lakbéľľendelet éľtelmében a bérlők maximum 36 havi, jogcímnélkĹili
lakáshasználók pedig maximum 24 havi rész|etťĺzetésre jogosultak. Ezen ľészletfizetési
megállapodásokat a Kisfalu Kft a hata|yos ľendelet a|apján saját hatĺsköľben megkötheti. A
Yfuosgazdátlkodási és Pénzügyi Bizottság ettől eltérő részletťrzetési kére|meket is
engedélyezhet.

A hátralék felhalmozódása mögtitt gyakran felbukkan okként a munkanélktiliség. Az
önkoľmányzat ęzért a közfoglalkoztatásban Ęlő valamennyi lehetőséget maximális
kihasználja annak érdekében, hogy azokat a józsefuárosiakat, akik átmenetileg vagy tartósan
kiesnek a munkaerőpiacľól, ľendszeľes jövedelemhez jutüassa. Ennek megfelelően minden
évben több szźn közfoglalkoztatottakalkalmazunk az önkoľmányzat intézményeiben.

A Józsefuáľosi Közösségi Hazak Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kesztyiĺgyár Közösségi
Házban folyamatosan indítunk olyan tanfolyamokat (alapfokú iskolai végzettség
megszerzésére, szátmitőgépes ismeretek elsajátitásźľa, stb.), melyek lehetőséget teremthetnek
a munkaeľőpiacon való megújulásľą a lecsúszás e|keľiilésére, ezen kívĹil időről időre
állásbörzéket szerveziink, és havonta rendezünk ún. cserebeľe-piacot.

Ezen kívül teľmészetesen a bajba jutott családoknak lehetőségiik van az élethelyzetĹiktől
fiiggően a kiilönböző típusri egyéb szociális célú támogatások igénybevéte|ére is (rendszeres

és ľendkíviili (átmeneti, temetési) segélyek, gyeľmekvédelmi kedvezmények, közgyógyellátĺás
stb.).

A Kisfalu Kft. fontos szerepet jźttszik a szociális je|zorendszerbeno amennyiben a bajba jutott
vagy lecsliszőssa| fenyegetett bérlőkkel legtiibbször a Kft. munkatĺírsai találkoznak előszöľ. A
cég minden évben, a januári számlák mellékleteként kiild egy kétoldalas trájékoztató levelet a
bér|őkJhasználók ľészére, amely összefoglalja a szociális lakbér jogosultságának fe|téte|eit, az
igényelhető rendszeľes, és nem rendszeľes támogatĺási formákat. Ezen kívtil tigyfelfogadás
keretében minden |étęző lehetőségľő| té!ékoztatják az ijgyfeleket, szoros kapcsolatot taľtanak

fenn a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ1a|, ezze| is segítve egymás
munkáját és az tigyfeleknehéz helyzetének javítását.

Mielőtt a hajléktalanság előszobájának tekinthető, a bérleti szerződés felmondásával együtt
járő hátralékkezelésľe áttéménk, sztikségesnek tartjuk felhívni a figyelmet az a|ź.ŕ,bi

szempontokľa.

Az önkoľményzat a rá bízott kö,zvagyonna|, azaz a jelentős éľtékkel bíró üzlet-helyiség és
.béľlakás-állománnyal felelősen köteles gazdáikodni. Az előzőekben ismertetett és a
következőkben kiegészített mentőöv-arzenti haszná|ata csak akkoľ igazságos és méltányos,
ha figyelembe veszi a közösség azon tagsainak érdekeit és szempontjait is, akik bérlőként
mindent elkövetnek kötelezettségeik teljesítése érdekében. Nem lehetĹink éľzéketlenek
továbbá azon jőzsefvárosi adófizetők érdekeire sem, akik ezen _ meggyoződésiink szeľint
célszerÍĺen és sűrĹin megfont _ szociális háló fenntartását finanszirozzětk. Ezért va|amennyi
támogatási foľmánál' minden, a hajléktalanságot megelőző szociális szolgźůtatźsnéi
alapkövetelménynek tekintjĺik a kedvezményezettjóhiszemiĺ hozzáźi|ősátt és egytittműködési
hajlandóságát. Csak így binosíthatjut hogy a valóban ľászorulók megkapják a közösségtől a
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szĹikséges segítséget, a 
''potyautasoK'o 

a közösség jóindulatát kihasználók azonban ne
j ussanak érdemtelen és méltánýalan előnyiikhiiz.

A bérbeadással megbízott Kisfalu Kft' mind az aktív, mind a passzív hátralékok kezelésére
nagy Íigyelmet fordít. Az aktiv hátralékok kezelése azért lényeges, meľt még az adósság
fellduzzadás1 aZaZ a béľlők ellehetetlenĹilése előtt a kezelhető hátľalék teljesítéséľe ösztiinzi
az adósokat, fizetési felszólítiíssal, illetve a tárgyhavi számlákon szerepeltetett egyenlegek
közlésével.

Aktív hátraléknak tekintjük azokat a taľtozásokat, melyek az utolsó 6 hónapon belül
keletkeztek' de legalább 3 hónapon túli hátľalékot tarta|maznak. Ebben, az esetben a
hátralékos lista alapján fizetési felszólítrást kĹildünk. A fizetési felszólítások minden esetben
kiegészülnek a hátralék rendezéséve|' az igényelhető támogatásokkal kapcsolatos
tźĄékoztatással. Amennyiben a teljesítés továbbľa is elmarad, a |2. hőnap végéľe már
passzíwá válik a hátľalék.

A passzívvá vált hátľalékot, azaz a 12 hónapot eléľő tartozétst már kénýelenek vagyunk jogi
útľa teľelni. Az ezze| megbízott Ügyvédi ltoda ťlzetési felszólítlást küld ki, majd a teljesítés
elmaradása esetén felmondja a bérleti jogviszonyt.

A végrehajtás (azaz a lakás kiiiľítésének) kezdeményezése az adott hátralékkezelési folyamat
eredményességétől fiigg, nem pedig összeghatáľtól. Ezt nagyon sok szempont befolyásolja,
például, hogy az adósok igénybe veszik-e a rendelkezésükľe álló lehetőségeket, illetve
tesznek-eaze|jźtľźstha|asztőintézkedéseket.

A végrehajtási eljárás a behajtási szakasz legutolsó állomásą amelyet bírósági peres eljárás,
vagy fizetési meghagyásos eljáľás e|őz meg (a végľehajtĺĺs jogeľős bírósági ítélet vagy
jogerőssé váit fizetési meghagyás után indítható). Ezen eljárások a|atĺ az adósnak szőmta|an
lehetősége van a teljesítésre' akár ľészletfizetési lehetőség igénybevételévele is. A
végrehajtási e|járás kezdeményezése előtt minden esetben megvizsgáljuk a teljesítést vagy
annak szándékétt (rész|etfizetési kéľelem), s csak indokolt esetben kezdeményezzijk a
végrehajtási eljárást. De máľ a végľehajtrási eljáľás elindulása után is, a végľehajtón keľesztiil
még mindig van az adósnak lehetősége rész|etťlzetést kérni, s annak teljesítése esetén a
végrehajtó az e|jźrást felfiiggeszi. A végrehajtási eljáľás végkifejletének elkerülése céljából
nagy jelentőséggel bír azinformációk megosztása, a folyamatostáĄékoztatźts, melyet a Kisfalu
Kft. a napi dij- és hátľalékkezelési feladatok mellett folyamatosan, kiemelten kezel és végez.

A végrehajtás foganatosítása előtti, utolsó pillanatokban is van mégmozgásteľe a végľehajtás
alatt állóknak, ugyanis ha a végrehajtási e|járźLs soľán a végľehajtő źita| a lakás kiĹiľítéséľe
kitvzöÍt napot mege|óző 2. napig tartozását kiegyenlíti, és vele szemben a tartozźlson kívĹil
más felmondási ok nęm áll fenn, a Kisfalu Kft. a peľtől eláll, illetve a végrehajtási eljáľást
megszĺinteti.

A Kisfalu Kft. a jogcím nélkiili (azazbér|eti szerződéssel nem bíľó) lakáshasznźiő részére az
á|ta|a |akott lakást a tartozéts maradéktalan rendezése esetén egy év időtartamra ismételten
bérbe adhatją illetve tartozásának részletfizetési megállapodásban vállalt rendezése esetén _
feltétel bekövetkeztéig, a rész|etfizetési megállapodásban vállalt hataridőig _ hasznźlatba
adhatja, a ténylegesen ťzetendő költségelvrĺ, illetve jogosultság esetén a szociális lakbénel
megegyezó bérleti-, illetve hasznáiati díj megfizetése mellett.
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A fentiek miatt a végrehajtási eljáľások soľán elenyésző száza|ékban keľiil sor
kilakoltatásľa.

Az äůtalrźnos tapaszta|at, hogy a ľossz fizetési morált tanrisító adósok a fenti számos
lehetőséget az adósság felhalmozása a|att sajnálatos módon, minden tź$ékoztatős és
informálás ellenére nem veszik igénybe, vagy ha igen, a megállapodásokban vállalt
kötelezettségeiket nem teljesítik, a fizetési felszólításokľa nem reagálnak.

A Kisfalu Kft.-nek a tervszeriĺ és rendkívtili bérlemény ellenőrzésekkel kapcsolatban szerzett
tapasztalatai alapján a bérlők jelentős hényadą mintegy 60%o-a egyiittmĺiktĺdo, azaz a
lehetőségeikhez képest a bérlői kötelezettségeknek eleget tesznek. Sajnálatos tény azonban,
hogy a fennmaradó 40% komoly pľoblémákat jelent az e||enőrzésnél, esetenként agresszív
fellépésükkel, egyiittműkttdésük mellőzéséve|hěltrá|tatjék az e||enorzés lebonyolítását.

A nehezen kezelhető lakáshasználók a lakóhaz és környéke, valamint a lakóközösség élete
szempontjából jelentős problémákat okoznak az.,a|,hogy nem taľtják be aházftend és a tiíľsas
egyiittélés szabá|yait. A bérlemény-e||enőtzéssel megbízott kollégák ez esetben is felhívják a
bérlők ťlgyelmé! hogy a szabályok be nem tartása milyen következményekkel járhat (pl.

lakáskitirítés). Ha azonban olyan köľĺilményeket tapasztalnak, amely utal a bent lakók nehéz
anyagi körülményeire, nélkiilözésére, akkoľ ez{lton is felhívják a ťlgyelmiiket arra, hogy
keressék fel az eÍTe szakosodott, megfelelő intézményeket, a szociális lehetőségek
igénybevétele érdekében.

A LÉLEK.Pľoeram keretében teľvezett ľendkíviili béľleménv-ellenőrzés

A Progľam továbbfejlesztése, bővítése keretében, a hajléktalanság megelőzése érdekében az
önkormányzat egyetlen feléves akció, méghozzá ľendkíviili béľlakás-ellenőľzés keretében fel
kívánja mérni a teljes önkormányzati bérlakás-állománý, valamint fel kívánja térképezni a
b éľl akásokban é lők é|ethe|y zetét.

A béľlakások noľmál, fóleg jogi és mÍĺszaki jellegű kérdésekľe fókuszáló helyszíni bejárását
sajátos ,,kömyezettanulmány'' készítésével szeretnénk kiegészíteni. Az e|lenőrzés soľán
felméménk az egyéni élethelyzeteket, az ún. hajléktalansági veszélyzőnźlban élő családokat
személyesen is tájékoztatnánk a kertileti szociális háló nyujtotta lehetőségekről, elősegítenénk
a keriileti intézményekkel és a külső paľtneľekke| töľténő kapcsolatfelvételt, fe|aján|anźnk a
családi prob|émák (bőnta|mazáls' válás, konfliktus, stb.) megoldásában töľténő segítségnyujt.ás
is.

A bérlemények magas szźlma, és a felméľésľe tervezett viszony|ag rövid időtartam miatt jól
szervezett, összehangolt munkáľa |esz szĹikség, ami a jelenlegi szemé|yi állomány
többletmunkźýěna|, illetve kĹilsős megbízottak bevonásáva| végezhetó el. Előzetes
kalkulációink alapján a béľleményellenőrzéshez|ega|áłbb l0-10 fő folyamatos feladatellátása
szükséges (l0 fo béľleményellenőrzésľe, 10 fő a szociá|is körtilmények vizsgá|atétra).

Amennyiben a béľleménye||en&zés folyamata indokolttá teszi, teľmészetesen az ellenőrök
száma akár a duplájára is emelhető. Az ellenőrök páľban dolgoznának, a lakók előzetes
kiéľtesÍtését követően az elore egyeztetet1 időpontban jámák végig a keľiilet önkoľmányzati
tulajdonnal éľintett épületeit. A béľ|eményellenőrzéssel megbízott kollégákat a Kisfalu Kft
biztosítaná, a szociális köľiilmények felméľésével foglalkozó dolgozókat pedig a
polgármesteri hivatal, valamint a családsegítő és gyeľmekjóléti központ.

A fęIméľésben résztvevő munkatársak felkészítő (érzékenyitő) tľéningen vennének részt.
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Költségterv az igényelt támogatás felhaszná|ására

adatok Ft-ban

)orszam Kiadás megnevezése Osszesen

1. BérköItsés. esvéb személvi ielleeű kifizetések 32689 662

LÉLEK-Pont működtetése 2ot2' január 01.-május 3I.3fő át|ag 150 e

Ftltőlhó i||etménnyeI 2 250 00(

LÉLEK-HáZ működtetése 2012. január 1.-május 31. 5 s00 00(

- 1 fő szakmai vezető 25oe Ftlfőlhő
- 1fő asszisztens 150 eFtĺfőlhő
- f Íő szociá|is munkás Lso e Ftlfőlhő
- 4fő seeítő tOoeFtlfő/hő
HaJIektaIanna VaIas mege|Ôzesetcelzo lntezl(edesek (ber|akas

elIenőrzés 4750 db bér|emény elIenőrzés sajátos környezettanuImány
készítéséve| 20 f ő részvételével mesbízási iogviszonvba n ) 24939 66i

2. Munkaadót terhelő iáru|ékok 8 1s2 83t

LÉLEK.Pont, LÉLEK-HáZ 7.75o e Ft*o,27 2092sO(
Bér|emény e||enőrzés 24.94o e Ft*0,243 6 060 33€

3. Dolosi kiadások bruttó értékben 5 600 0o(

1. Anvaekö|tsée' készIetbeszerzés 150 00(
- LELEK-Pont irodaszer, nyomtatvány 150 e Ft

2.SzelIemi tev.költsége
3. Bérleti díiak
4. Rezsi je||egű kiadások 3 300 00(
- LÉLĺr.pont közüzemi díiak 2.000 e Ft

- LÉLEK-HáZ közüzemi díiak 1.300 e Ft

5. Szá||ítási költsések
6. Eevéb szo|eá|tatások vásárlása 6s0 00c

- LÉLEK-Pont fenntartási kö|tsések 350 e Ft

- LÉLEK-HáZ fenntartási kö|tsések 300 e Ft

7. Esvéb do|oei kiadások 1 s00 00c

- bér|akás el|enőrzésben részwevők részére érzékenyítő tréning 500 e

Ft

- hai|éktaIanok továbbképzése 1.000 e Ft

ł. Végső kedvezményezettnek továbbítandó műktidési célú támogatás
Ą. Mííködési kiadások összesen 46442504
t. Beruházás 103 557 500

-2 db |aotoo vásár|ás 400 00c
- 10 db fénvképezősép vásár|ás L 000 00c
- LÉLEK-Ház 20 férőhe||ve| va|ó bővítése 30 000 00c
- LELEK-Ház berendezése (e|ső beszerzésű készletek: bÚtorok, texti|iák,

konvhai berndezési eszkozok) 8 000 00c
- 20 db szolsá|ati |akás kia|akítása 49 757 504

- 20 db szo|gá|ati |akás berndezése (első beszerzésű készletek:

bútorok, testiIiák,konvhai berendezési eszközok 15 000 00c

t. Felújítás





7.

Végső kedvezményezettnek továbbítandó fe|haImozási cé|ú

lámogatás
B. Fe|ha|mozási kiadások összesen 103 557 50C

|gényelt támogatás iisszesen 1s0 000 00c

A költségek időbeli ütemezése

IdőszakSorszám
1. Január
2. Február
3. Március
4. Április
5. Május

összesen

Osszeg
4 688 400
3 788 400

32 788 900
10 788 400
97 945 900

150 000 000





I. Kompleě program bemutatása:
Lakhatási, Eletviteli, Lelki-segítségnyujtási és Egzisztencia-teremtési Közösségi Program

GÉ'LEK-Pľogľam) modellkísérlet a hajléktalanok komplex rehabilitációjára Józsefuáľosban
címii dokumentum, 1. sz. mellékletként csatolt szakmai anyagtartalmazza.

II.A feladatellátás ľészletes tartalma:

a) A feladatellátás célja:

A cél, hogy a progľamban ľésztvevők szźlmára az intézményi hálttét biztosításával,
alpľogľamok egymásľa épülésével belátható időn beliil megszűnjön a hajléktalan lét, és
tevékeny, újľa beilleszkedett tagjai lehessenek Józsefuáľos közösségének.

A jelenlegi ellátó-rendszerben a hajléktalan a szociális munkásokkal aZ egyes ellátó-
intézményekben találkozik. Minden egyes intézményben újra és újľa ismerkedéssel kezd,
újabb és újabb szociális szakembereknek kell megkĹizdenie a biza|mőért. s ahogy e|hagyja az
intézméný, a szakember nem képes a soľsát _ esetleges újbóli felbukkanásáig _ nyomon
követni. Az infoľmációk nem érnek össze, a vidéken hajléktalannő véit ember múltjáról'
élettöľténetéről, személyiségéről, képességeiről a pesti ellátó szociális munkása annyit tud,
amennyit a hajléktalan megoszt ve|e. Ez a he|yzet sem a szociális munkásnak' sem a
hajléktalannak nem jó, meľt egyľészľől vállalhatatlan szakmai kompromisszumokra
kényszeľít, aminek gyakran kiégés a vége, másľészt rengeteg visszaélésre ad lehetőséget
mindkét oldalról. A megoldás kézenfekvő: a hajléktalant ott kell azonnal és hatékonyan
kivezető típusú, komplex ellátásban ľészesíteni, ahol ismerik, ahol a családi kapcsolatai,
múltja még feltéľképezhető, ahol ismeľi a környezetet, ahol a szubkultlirźlba va|ő elmeľülést
neheziti, akadźl|yozza a régi, még nem hajléktalan lét tisszes szociális köteléke. A komplex
ellátásnak pedig ana kell irányulnia, hogy az önéi|ő otthonban töľténő életvitel fekételeit
segítsen a hajléktalannak megteľemteni. Legyen önálló egzisztenciáĄa, azaz legyen źůlandó,
lehetőleg munkából szźrmaző jövedelme. Képes legyen ut tlw beosztani, hogy abból a
lakhatását önállóan biztosítani tudja. Legyen olyan csopoľt, társaság, közö,sség, amely őt
befogadja és gondját viseli. Végezetĺil mindezen állapotokat képes legyen fenn is tartani, azaz
ha fellelhető olyan eredendő ok, amely őt a lecsúszás lejtőjén elindította, az is megoldódjon,
de legalábbis kezelést kapjon (fiiggőség, pszichés betegség, iskolázatlanság, szocia|izaciős
hiányosságo|ďtévutak stb.).

Beľuházás. felúiítás

LÉLEK Hálzbővítése 20 férőhe|lye|

A LÉLEK-Progľam fogla|koztatási és lakhatási alpľogĺamjainak komplex megvalósítási
szintere, a Pľogľam keľetei között foglalkoztatott hajléktalanok szo|gá|ati szźi|ása, a
hagyományos hajléktalan-ellátási intézményi foľmákban be nem illeszthető 

',védeff 
szźillás,,.

A munkásszá||ő és a rehabilitációs célú átmeneti szállásfoľmák egyfajta öfuözete, kollégium-
szeru hźnir endd e l. A szál l ás szo|géitatźsaiért hozzźĄáľu lást ke l l fizetn i.

A Józsefvárosi onkormányzat a LELEK Hazat szervezeti|eg a foglalkoztatást végzó
Józsefuárosi Várostizemeltetési Szolgálat ľészeként, ťlzikai|ag egy eITe a cé|ra éúa|akitott,
önálló telken álló önkoľmányzati helyiségcsopoľtban hozta |étre. A Budapest, VIII. kerület
Koszoľú u. 4-6. szélm alatti 14 férőbe|yes LELEK Haz 20|1. december l-jén kezdte meg
mĹiködését.



fO|2. évi feladat a lÉlEr Hazférohe|yszźtmánakbővítése 20 feľőhellyel. A Koszoru u.4-6.
szám alatti ingatlan elhelyezkedése, adottsága lehetővé teszi további lakóegységek a
hozzźttartozó fi'irdő és egyéb szociális helyiségek kialakítĺísát.

A LÉLEK Haz férőhe|yszám bővítése lehetővé teszi mind ttibb józsefuáľosi hajléktalan
Programba való bekapcsolódósát. A LÉLEK Hátzban foglalkoztatott szociális munkások az
egyéni esetkezelés mellett a csopoľtos szociális munka eszközľendszeľét a|ka|mazva
biztosítját hogy a Pľogľam kültinböző fázisaiban mindig a legmegfelelőbb segítési foľmát
biztosÍthassa a hajléktalanoknak. A munkahęlyi/védętt szállásra történő szoęia|izé.r.iő, a
szálláson a közösség kialakulásą az egyutté|ésből fakadó problémák megelőzése, kezelése, a
péĺukeze|és felfrissítése előkészíti a szo|gá|ati lakásba, majd végiil a saját béľlakásba
költiizést.

20 db önkormányzati tulajdonban álló |akás felújítása

A LÉLEK-Program biztosítja, hogy a közösségi típusli szálláson való e|sődleges rehabilitációt
követően az afta képessé tett hajléktalanok a kiivetkező szintre |épjenek. A Józsefuáľosi
onkormányzatbér|akás-állományában2Ol1. október hónapban 10 db önkormáłnyzati lakást
kijelölt, amelyek kizfuőIag a Pľogram keretében keľtilnek felújításra és átalakításra.

Annak éľdekében, hogy a Pľogramban minél többen ľészt tudjanak venni, szĹikséges további
10 db önkorményzati fulajdonban álló lakás kijelölése, melyek kizźtró|ag a LELEK-Program
keľetében, szo|géiati lakás céljáľa használhatóak fel.

A bérlakás-ál|ományból kijeliift összesen 20 db lakás leľomlott miĺszaki állapotú,
komfortnélkiili, melyek felújításával, komfoľtositźlsánal, és a felrijításhoz kapcsolódó alapvető
beľendezési, felszeľelési táľgyak beszerzésével minőségileg jobb lakhatási körüIményeket tud
b izto s ítan i az önkormátny zat.

Ezek a lakások még mindig szolgálati szállások lesznek, előzetęs teľvek szerint egy lakásban
két hajléktalan kerül elhelyezésre. Ezeket a szo|gáiati lakások átmenetek a közösségi szźi|ás
és a kivezető lakás között, tompítva ezzęL az intézményi elhelyezćs és az önálló lakhatás
közötti jelentős kiiliinbség esetleges negatív hatásait. Azok, akik a szo|gáiati lakásokban élve
bizonyitják, hogy képesek az önáiló életvitelľe, a szorosabb intézményi feliigyelet nélkĹil is
pontosan megjelennek a munkahelyiikiin és életvitelĹikre a szÍĺkebb közösségnek, azaz a
lakóköľnyezetüknek sincs panasza' azok előbb hasznő|ati szerződéssel, később a
hagyományos bérleti szerződéssel önkormányzatibér|akéls önálló béľlői lehetnek.

Mĺĺkiidtetés

A LÉLEK-Pont működtetése 20t2. januálr 1.-2012, május 31. ktiztĺtt

A LÉLEK-Pľogram egyik kulcseleme, hogy a Pľogramban való ľészvétel alatt minden
hajléktalan személyľe szabott gondozásban, egyéni esetkezelésben részesül. Az egyéni
esetkezelést végző a 20||. november l-jétől a Budapest, VIII. keriilet Déľi M. u. 3. szám
alatti miĺködő LELEK-Pont, mely a Program belépő pontja.

A LÉLEK-Pont kéthelyiséges iľoda, melybő| az e|só az ügyfelek fogadására, tźýékoztatására
szolgál, a második pedig az ügyintézésre, interjÚzźlsra, alkalmazottainak szttma 3 fo _ 2 fó
szociális munkás, 1 fo szociá|is asszisztens.

Az ügyfe|eket a hely ,,házigazdája,,, a szociális asszisztens váľja, és pľóbá|ja csökkenteni
természetes feszÍiltségüket. Az asszisztens feladata az ugyfé| állapoŁínak, széndékźtnak"
helyzetének fe|térképezése, szükség esętén a krízis-helyzet megoldásának segítése, valamint



lÉtpr-pont és a LÉtpr-pľogram munk6járó| szó|ő táljékoztatźs nyujtása. A LÉLEK-Pont
szolgáltatásait térítésmentesen nyujtja. Valamennyi érdeklődőnek információt nyújt, a
hajléktalan embeľeknek pedig a személyľe szóló segítő progÍam kidolgozásában és

megvalósításában működik közre.

A LÉLEK Ház mĺĺktidtetése 2012. januálr 1.-20t2. május 31. köziitt
A LÉLEK Házbandolgozó szakemberek szétma összesen 8 Íö.

lÉr.nx-pľogľamban résztvevő hajléktalanok képzése, továbbképzése

Az egyéni esetkezelés a|apjźn meghatétrozott kompetencia-szerzó, nem iskolaľendszenĺ
képzések szervezése legalább 5 hajléktalan számfua.

Haj léktalanná válás megelőzésé t cé|zó intézkedések

A Progĺam továbbfejlesztése, bővítése keretében, a hajléktalanság megelőzése érdekében az
önkoľmányzat egyetlen feléves akció fel kívánja mémi a teljes önkormányzati bérlakás-
ál|ománý, valamint fel kívánja térképezni a bérlakásokban élők élethelyzetét.

A bérlakások noľmál, főleg jogi és mrĺszaki jellegiĺ kéľdésekre fókuszáló helyszíni bejáľása
sajátos ,,környezettanulmány'' készítésével kerĹil kiegészítésľe. Az intézkedés során
felméľésre keľülnek az egyéni é|ethelyzetek, az in. hajléktalansági veszé|yzónában élő
családok, akik ľészére azintézkedésben részt vevők tfijékoztatőst adnának a keriileti szociális
háló nyujtotta lehetőségekľől, elősegítenénk a kerületi intézményekkel és a kiilső partnerekkel
tiiľténő kapcsolatfelvételt, felajánlanánk a családi problémák (bánta|mazźts, válás, konfliktus,
stb.) megoldásában tiiľténő segítségnyujtást is.

A felmérés sikeres és eľedményes végľehajtásľa érdekében a résztvevő munkatáľsak
előzetesen felkészítő (érzékenyítő) tréningen vennének ľészt.

b) az egyes programelemek bemutatása

LÉLEK Hźtz bővitése 20 feľőhe|lyel: a LÉlpr Hźz további felújításą berendezése és

műktidtetése. A Koszorri u. 4-6. szám a|atti ingatlan elhelyezkedése, adottsága lehetővé
teszi további lakóegységek és a hozzéttartozó fiirdő és egyéb szociális helyiségek
kia|akításőt, ezek bútoľokkal, textíliákkal, felszerelési és beľendezési táľgyakkal való
berendezése. A máľ kialakításra keľült lakóegységekhez hasonlóan maximum 3-4 fos
szállásegységek kialakít źlsźlt tervezziik a tiámogatásból megvalósítani.

20 db önkormányzati |akás felújításą komfortosítása, és beľendezése. A lakások 2.2 fő
elhelyezéséľe lesznek alkalmasak, szo|gźiati lakás jelleggel mÍĺködnęk. A lakások alapvető
berendezését is a támogatásból kívánjuk megvalósítani.

Hajléktalanná vźiéĺs megelőzését cé|ző intézkedés: A Progľam továbbfejlesztése, bővítése
keretében, a hajléktalanság megelőzése érdekében az ilnkoľmányzat egyet|en frléves akció
fel kívánja mérni a lakott teljes önkormányzati bérlakás-állománý, valamint fe| kívánja
térképezni a béľlakásokban élők é|ethe|yzetét. A felmérést béľleményenként 2-2 fő
önkoľmányzati munkatárs valósítja meg. A felméľés eľedményeinek összesítése, rögzítése.
A felmérés sikeres és eľedményes végľehajtásra érdekében a résztvevo munkatáľsak
előzetesen felkészítő (érzékenyítő) tréningen vesznek részt.

lÉLpr-pľogľamban ľésztvevő hajléktalanok képzése, továbbképzése: az egyéni
esetkezelés a|apján meghatározott kompetencia-szerző, nem iskolarendszerÍĺ képzések
szervezése legalább 5 hajléktalan számára.



Az iĺnkoľmányzati fonásból máľ kialakitott LÉLEK-Pont es lÉlpr Haz míĺködési
ktiltségeinek a támogatĺási időszakban való elszámolása.

c) a megvalósítás ütemezése:

III. Részletes kłiltségterv:

Költségteľv az igénye|t támogatás felhasználásáľa

Soľszám Feladat mepnevezése Időszak Osszes Ft-ban

I

béľköltség, érzékenyítő tréning, laptop és
fenvkéoező séo beszerzés. ľezsikiiltsések Január 4 688 400

f. bérköltsés. rezsiköltsés. továbbképzés Február 3 788 400

a
J. bérköltsés. ľezsiköltsés. 20 ftľőhelv bővítése Március 32788900

4.
bérköltség, ľezsiköltség, bővített LELEK Haz
berendezése Áorilis l0 788 400

5.

bérköltség, ľezsiköltség, 20 lakás felúj ítása,
beľendezése, haj léktalann ä véůá"s mege|őzését cé|ző
intézkedések Máius 97 94s 900

Osszesen 1s0 000 000

adatok Ft-ban

Sorszám Kiadás megnevezése Osszesen

I Béľkii|tsés' egvéb személvi ie|lesű kiÍizetések 32 689 662

LELEK-Pont működtetése 20|2. januźlr 0l.-május 3|.3fő á/.lag
150 e Ftifőlhó illetménnvel 2250 000

LELEK Ház működtetésef0|2. ianuaľ 1.-máius 31. s s00 000

1 f<ĺ szakmai vezetőZíDeFt/folhő
1 fó asszisztens l50 eFt/folhő

- 2 fó smciáiis munkás l50 e Ft/fólhó

- 4 fő sesítő l00e Ft/fó/hó
Haj léktalanná v źiás megelőzését cé|ző intézkedések (bérlakás
ellenőrzés 4750 db bérlemény ellenőrzes sajátos
környezettanulmrány készítésével 20 fó részvételével megbízísi
iosviszonvban) 24939 662

2. Munkaadót terhelő iáru|ékok 8 152 838

LÉLEK-Pont. LÉLEK Ház 7 .7 50 e Ft*0.27 2092 500



ellenĺĺrzés 24.940 e Ft*0.243 6 060 338

3. Doloei kiadások bruttó éľtékben 5 600 000

l. Anyagköltség, kész|etbeszerzés 150 000

- LELEK-Pont irodaszeľ. nvomtatvány l50 e Ft

2.Szellemi tev. költsége

3. Bérleti díiak
4. Rezsi ielleeű kiadások 3 300 000

- LELEK.Pont közüzemi díiak 2.000 e Ft
- LÉLEK Házközizemi díiak l.300 e Ft

5. Szállítasi költsések

6. Esvéb szolsáltatíások vásáľlasa 650 000

- LELEK-Pont fenntaľtási költséeek 350 e Ft

- LELEK Házfeĺntartasi költséeek 300 e Ft

7 . Esvéb doloei kiadrások I 500 000

- bérlakás ellenőľzésben résztvevők részére érzékenyitő tréning
500 e Ft
- hailéktalanok továbbképzése l.000 e Ft

4.
Végső kedvezményezettnek továbbítandó műkłidésĺ cé|ú
támosatás

A. MÍĺkłidési kiadások iisszesen 46 442 500

3. Beľuházás 103 557 s00

-2 db laptop vásárlás 400 000

- l0 db fénvkéoezőséo vásĺárlas I 000 000

- LELEK HźE20 férőhęl|vel való bővítése 30 000 000

- LELEK Ház beręndezése (első beszerzésukészletek: bútorok,
textíliak' konyhai berendezési eszközök) 8 000 000

- 20 db szolgálati lakás kialakítasa 49 157 500

- 20 db szolgálati lakas beľendezese (első beszerzésű készletęk:
bútorok. textíliak.konvhai berendezési eszközök 15 000 000

6. Fe|úiítás

Végső kedvezményezettnek továbbítandó fe|ha|mozási cé|ri
támogatás

B. Fe|halmozĺsi kĺadások łisszesen 103 557 500

Ieénvelt támosatás összesen 150 000 000

IV.Indikátorok:
. lÉLpK Hráz bővítése 20 ferőhellyel és annak fenntaľtása
o 20 lakás felújítása és annak fenntaľtása
o Hajléktalanná válás megelőzését cé|ző intézkedés: 4750 db önkoľmányzati tulajdonú

bérlakás felméľése
o lÉlEK Pont működtetésénél 30 hajléktalan egyéni esetkezelése
. lÉLpr-Progľamban résztvevő hajléktalanok képzése, továbbképzése, legalább 5

hajléktalan képzési progľamba való bevonása




