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A projektet a Savaria Rehab- Team
Nonprofit Kft ,a Nyugat- dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ, a
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei
Szervezete, a Pálos Károly
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat és a Lehetőség Családoknak
2005 Alapítvány régiós konzorciumi
együttműködés keretében valósítja
meg.
A sajtótájékoztatót Kopf Katalin, a
Lehetőség Családoknak 2005
Alapítvány által fenntartott Családok
Átmeneti Otthona intézményvezetője, a pályázat projektvezetője, Molnár Veronika, a pályázat
lakhatási referense, Forgács Anikó, foglalkoztatási referens, valamint Cseh Judit szociális munkás
tartotta.
Szeretném bemutatni azt a sikeres kezdeményezést és megvalósulási folyamatot, amelyet a TÁMOP
5.3.3.-08/2-2009-0005 „ Lakhatással, munkával, képzéssel az integrációért elnevezésű pályázat
nyújt a régiónkban élő hajléktalan emberek számára. Az Európai Unió és a Magyar Állam által e
célra fordítható összeg 210.000.000 Ft, mely hosszú távú komplex életszemlélet és életmód váltó
programmal és konkrét anyagi segítséggel szolgálja a programba bevont emberek társadalmi
integrációját. A megvalósításban konzorciumi partnerként vesz részt a SAVARIA REHAB-TEAM
Nonprofit Kft,a Nyugat-dudántúli Regionális Munkaügyi Központ, a Magyar Vöröskereszt Zala
Megyei szervezete, a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat és megyénkből illetve
Mosonmagyaróvárról a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány és partnere a Hajléktalan Szálló.
A sikeres pályázat megvalósítása 2010 április elsejével kezdődött meg és 2012 március 31-ig tart
Mosonmagyaróváron élő 15 személyi illetve családot vont be az alapítvány a programba. A
segítség, adott élethelyzetből való kiemelkedés, az új életcélokhoz vezető út 3 színtéren zajlik, az
egyén érdekeit, igényeit mindenek felett a figyelem középpontjába tartva.
A pályázat által Mosonmagyaróváron OKJ-s gépi takarító tanfolyam indult 30 fő bevonásával. Célja
az volt, hogy a képzettség által növekedjen illetve lehetősége legyen a munkaerő piacon történő
elhelyezkedésre és ezáltal hosszú távú foglalkoztatásukra. naponta tapasztaltuk meg, hogy a
megszerzett tudás és készségek milyen jó hatást gyakoroltak a résztvevők önértékelésére,
önbecsülésére. Láthattuk, hogy azok az emberek, akik évek óta alacsony és piacképtelen
végzettségük miatt kerültek ki a munkahelyükről, hogyan épülnek fel lelkileg és ezáltal emberileg,
Ezt segítette elő illetve alapozta meg a 2010 augusztusában tartott 4 napos életmód tábor is. a
képzés lebonyolítását a Fény- Szoft Kft. bonyolította le. A szakmai gyakorlatot pedig a Veritas Kftben szerezték meg a tanfolyam résztvevői. Közös örömünkre, mind a 15 fő eredményes elméleti és
gyakorlati vizsgát tett és megszerezte a képzettséget. Ezúton is keressük azon munkáltatókat, akik
munkahelyet tudnának biztosítani a frissen végzett takarítók számára.
A képzéshez kapcsolódóan a pályázat második elemeként jelenik meg a foglalkoztatási támogatás.
Cél, hogy olyan munkavállalók is kapjanak a munkaerő piacon bizonyítási lehetőséget, munkát,
akik évek óta nem dolgoznak, vagy támogatás hiányában nem tudják munkahelyüket megtartani
illetve hajléktalanságuk miatt hátrányos megkülönböztetésben, kirekesztésben van részük. A
munkáltató munkabér támogatásban részesül, de ezzel továbbfoglalkoztatási kötelezettséget is
vállal. A program ezzel védi, támogatja a benne résztvevőket, és ösztönzi a munkáltatókat. Ennek
köszönhetően 4 fő tudott bejelentett munkahelyet létesíteni ebben a hónapban.

A pályázat által nyújtott, hajléktalanságból kivezető utat célzó segítség a lakhatási támogatás. Ennek
célja, hogy olyan személyeknek illletve családoknak nyújt anyagi segítséget, akik a támogatást
követően is képesek önerőből fenntartani lakhatásukat, több hónapon keresztül. A támogatás
minimum 6 hónapra de maximum 21 hónapra szól. Az összege személyenként és havi átlagban nem
lehet több 30.000 Ft-nál. Ehhez gyermekenként havi 5000 Ft adható. Fontos megjegyezni, hogy
előtérbe helyeztük a gyermekes családokat Mosonmagyaróváron, illetve azokat, akik bejelentett
munkahellyel rendelkeznek és életvitelük, családjuk iránti felelősségvállalásuk, elkötelezettségük
megfelelő illetve példaértékű. A család illetve a támogatott egyedülálló hajléktalan folyamatos
életvezetési, pénzgazdálkodási tanácsokkal van ellátva és támogatva, melynek része a havi elő
takarékosság is, minimum 5000 Ft értékben. A támogatás időszakában a családok újra tudják
értékelni eddigi életüket , amely lehetőséget ad a megújulásra a családi dinamika újrafogalmazására.
Ebben segít a program megvalósításában dolgozó szociális munkás és szükség esetén a szociális
háló valamennyi tagja. közös. A cél mindhárom támogatás esetében ugyan az. Alkalmassá tenni a
társadalom perifériájára került egyéneket, családokat arra, hogy belső erőtartalékaikat mozgósítva a
kezdeti , képzési, foglalkoztatási és lakhatási támogatást követően önállóan tudják élni életüket és
megkeresni a fenntartásukhoz szükséges anyagi javakat. Örülünk annak, hogy a pályázatba
bekerülve szolgálhatjuk és segíthetjük a mosonmagyaróvári lakosságot.
Kérnénk, hogy aki munkaadóként, vagy albérlet kiadásával tudja elősegíteni a programban
résztvevő emberek életútját, az a Lehetőség Családoknak 2005 Alapítvány ( 9200
Mosonmagyaróvár, Achim A. u.26) által fenntartott családok Átmeneti Otthona telefonszámán
jelentkezzen. 96 / 204-168 Kopf Katalinnál.

