20. sz. melléklet
Hajléktalan ellátás Ferencvárosban
FECSKE Utcai Szociális Munkás Csoportja Ellátási körzete: Belső-és Középső Ferencváros ellátott
hajléktalanok száma statisztika alapján 100 fő (ebből 62 fő régi ügyfél, 17 fő új ügyfélként volt
regisztrálva.) Ebben a körzetben két főállású és két fő részmunkaidős megbízási szerződéssel dolgozó
szociális munkás látja el a közterületen tartózkodó hajléktalanokat.
Menhely Alapítvány ellátási körzete: Külső-Ferencváros területe, beleértve a József Attila lakótelepet
is. A feladatot az Önkormányzattal megkötött ellátási szerződés alapján végzik. Ellátott hajléktalanok
számáról jelenleg nem rendelkezünk hivatalos információval, de telefonos megkeresés alapján azt a
tájékoztatást kaptuk, hogy kb. 40-50 fő hajléktalan tartózkodik tartósan ebben a körzetben.
Hajléktalan szállók a kerületben:
Külső Mester u. 84. Fenntartó: BMSZKIA, szállás típusa: un. beléptető szálláshely, (12 férfi részére)
Ezen kívül átmeneti szállóként 117 fő férfi elhelyezését tudják biztosítani.
Táblás u. 31. Fenntartó: BMSZKIA, szállás típusa: emelt szintű éjjeli menedékhely, beléptető
szálláshely, (11 férfi részére) Ezen kívül átmeneti szállóként 48 fő férfi és 24 fő nő, valamint 4 pár
részére tudnak elhelyezést biztosítani.
Távíró u. 3-5. Fenntartó: Magyar Máltai Szeretett Szolgálat, szállás típusa: hajléktalan otthon 60 év
feletti nyugdíjasok részére (36 fő férfi elhelyezését tudják biztosítani).
Gyáli út 33-35. Fenntartó: BMSZKI, szállás típusa: átmeneti szállás 150 fő részére biztosít átmeneti
szállás lehetőséget, hajléktalan nők és férfiak, állami gondoskodásból kikerült fiatalok, illetve párok és
családtagok részére.
A BMSZKI által fenntartott hajléktalan szállásokra a BMSZKI Dózsa György út 152 szám alatt
működő Felvételt Előkészítő Csoporton keresztül lehet bejutni – tehát közvetlenül utcáról nem
fogadnak hajléktalanokat. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által fenntartott szálláshelyekre szintén
a Szolgálat saját rendszerén keresztül lehet bekerülni, közvetlenül utcáról ők sem fogadnak
hajléktalanokat. Általában első alkalommal az un. „fapados” elhelyezést biztosító „pricsre” lehet
azonnal bejutni, de ilyen típusú szállás lehetőség nincsen a kerületben.
Nappali melegedő:
Gubacsi út 21.
Fenntartó: Új Út Szociális Egyesület. A szolgáltatást az Önkormányzattal kötött ellátási szerződés
alapján nyújtják a kerületben tartózkodó hajléktalanok részére. A nappali melegedőben kizárólag
napközben tartózkodhatnak hajléktalanok, ahol mód van tisztálkodásra, étkezésre, ruházat mosatására
és ruha adományok, valamint a közterületen való tartózkodást lehetővé tevő egyéb eszközök (pl.
takaró, hálózsák,) szétosztására, ügyintézésre, szociális tanácsadásra, iratok beszerzésére stb.
„Aluljáró helyett emberibb körülményeket” program:
A program kormányzati intézkedés alapján indult és a frekventált helyen lévő fővárosi aluljárókra
terjed ki. A program célja, hogy a hosszabb ideje az aluljárókban tartózkodó hajléktalanokat egy
intenzív gondozói segítségnyújtást követően december 15.-ig elhelyezzék az egészségi állapotuknak
megfelelő szálláshelyen. A program nem terjed ki az időközben aluljáróba telepedő hajléktalanokra,
kizárólag a jelenleg ismert és regisztrált hajléktalanok elhelyezését biztosítja. A FECSKE Utcai
Szociális Munkás Csoportjánál tíz ilyen hajléktalan került regisztrálásra, a velük történő
munkafolyamatos. (Arról nincsen pontos tudomásunk, hogy a Menhely Alapítvány, vagy egyéb ellátó
szervezetek mennyi kerületi aluljáróban tartózkodó hajléktalannal állnak gondozási kapcsolatban).
Fővárosi szinten a Menhely Alapítvány koordinálja a programot, a hetente tartott egyeztető
tárgyalásokon munkatársaink is részt vesznek.
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