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Tisztelt Utcai Gondozó Szolgálat!

Örömmel jelentjük, hogy a BMSZKI 2013. március 1-vel elindította Nyitás az utcára
programját, melynek célja 120 életvitelszerűen közterületen tartózkodó ember társadalmi
integrációjának elősegítése.
Kik alkothatják a célcsoportot?
Olyan 18. életévüket betöltött hajléktalan emberek, akik legalább 30 napja életvitelszerűen
közterületen élnek, és a bevonás pillanatában nem állnak munkaviszonyban, illetve nem
vesznek részt más, hasonló típusú programban.
A pályázat megvalósítása során kiemelt figyelmet fordítunk a tartósan, legalább 12 hónapja
közterületen élőkre.
A „Bevonáshoz” szükséges nyilatkozatok azt ügyfelektől, mely szerint…
•
•

•
•

nem vesz/vett részt TÁMOP-5.3.1-08/1-2 vagy TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2 vagy TÁMOP5.3.3-08/1-2 vagy a TÁMOP-5.3.3-10/1-2 programban (kivéve, ha lemorzsolódott)
nem vesz/vett részt az elmúlt 3 évben uniós finanszírozású foglalkoztatási
programban, illetve jelenleg nem vesz részt hazai foglalkoztatási programban
(kivéve ha lemorzsolódó vagy START program résztvevő).
Nyilatkozat arról, hogy a bevonáskor nem rendelkezik munkaviszonnyal."
Szándéknyilatkozat a programban való részvételről

Hogyan kívánjuk a pályázat célját elérni?
Minden bevont ügyfelet egyéni esetfelelős támogat a lakhatási, valamint legalább egy
további cél elérésében, hat hónapon át.
•

•

Lakhatási helyzet javítása
o Elhelyezés befogadó szálláshely – speciális, nappali benntartózkodást, páros
elhelyezést is lehetővé tevő éjjeli menedékhely
 Aszódi úti menedékhely
 Könyves Kálmán krt-i éjjeli menedékhely
 Váci úti éjjeli menedékhely
o Elhelyezés alacsony küszöbű átmeneti szálláson, az első hónapokban
csökkentett összegű térítési díj ellenében
 Dózsa átmeneti
 Külső Mester
Foglalkoztathatóság előkészítése
o Csoportos
kompetencia
fejlesztő
foglalkozásokon
való
részvétel
(beilleszkedést segítő, kommunikációs készségfejlesztő, kreativitás fejlesztő,
önismereti, társas kompetenciákat fejlesztő, stb.)
o Egyéni kompetencia fejlesztő foglalkozáson való részvétel (fizikális és
mentális
egészség
fenntartása,
számítástechnika
oktatás,
egyéni
korrepetálás)
o Szenvedélybetegség leküzdése
o Pszichés betegség leküzdése
o Önálló életvitel kialakítása
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A foglalkoztatás erősítése
o Képzési lehetőségeken keresztül
 OKJs képzés
 Félbehagyott iskolai tanulmányok folytatása, befejezése
o Aktív munkaerő piaci programban való részvétel elősegítése
o Álláskeresési tanácsadás
Foglalkoztatás
o Támogatott foglalkoztatás
o Önkéntes munkavégzési lehetőség

Kérjük, hogy azokat a közterületen élő hajléktalan ügyfeleket, akik az Önök
nyilvántartásában szerepelnek, tájékoztassák a program kínálta lehetőségekről, és
amennyiben érdeklődést tapasztalnak, az ügyfelet a mellékelt Ajánlással az alábbi
helyszínekre irányítani szíveskedjenek:
• Befogadó szálláshely esetén az adott szálláshely
• Átmeneti szálló esetében a Felvételt Előkészítő Team (FET), az alábbi ügyfélfogadási
rend szerint:
Ügyfélfogadási idők:
Hétfő: (8.30-tól sorszámosztás) 9.00 – 13.00 –ig
Kedd: (8.30-tól feliratkozás és 11.30-tól sorszámosztás) 12.00 – 18.00 – ig
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: (8.30-tól feliratkozás és 11.30-tól sorszámosztás) 12.00 – 17.00 –ig
Péntek: (8.30-tól sorszámosztás) 9.00 – 13.00 –ig
Az ügyfélfogadás helyszíne: BMSZKI – Dózsa György úti épülete ANGYALFÖLDI ÚTI NAPPALI
CENTRUM – SZIK IRODA
Cím: 1134 Budapest Dózsa György út 152.
Telefonszám: 238-95-77
Amennyiben további kérdésük van, kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal az
alábbi elérhetőségeken:
Aszódi befogadó szálláshely: Gallai Tamás, 348-44-00
Könyves Kálmán krt befogadó szálláshely: Horváth Krisztina, 333-1194
Váci úti befogadó szálláshely: Farkas Krisztián, 233-35-78
Átmeneti szállások: Szaló Edit, Felvételt Előkészítő Team, 238-95-77, fet@bmszki.hu
E-mail: tamop533bmszki@gmail.com

Tisztelettel,

Fehér Boróka
Projektvezető

Budapest, 2013. szeptember 2.
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