Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

A Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítványt 2004-ben egy magánszemély alapította. Célja
az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően: „segítséget nyújtani a rászorulóknak, elsősorban a
hajlék nélkül élőknek”, valamint olyan szervezetek és intézmények támogatása, amelyek
hajléktalanok szálláshoz jutását, élelemmel való ellátását biztosítják, illetve annak elősegítése és
támogatása, hogy az országban elegendő számú hajléktalan szálló létesüljön.

1.1. Eddigi tevékenységeinkről röviden
Alapítványunk a létrehozását követő időszakban elsősorban adományok juttatásával segítette a
rászorulókat. Adományozóink közreműködésével a hiányt szenvedőknek próbáltunk segíteni, nem
csak Budapesten, hanem vidéken is. Adományokat elsősorban ruhákat juttattunk több Csongrád és
Baranya megyei gyermek és ifjúsági intézménybe, nevelőotthonba. A soroksári rászorulókat is
próbáltuk a tőlünk telhető legjobb módon támogatni. A kerületben működő hajléktalan szállásokon
éveken keresztül kenyeret és friss pékárut osztottunk, valamint a szállók üzemeltetésében is komoly
feladatokat láttunk el.
1.2. A 2019-es évről
A hajléktalan ellátás és a hajléktalanokkal végzendő szociális munka a szociális ellátási formák
egy félreeső szegmensének tekinthető, ezért valamennyi szolgáltatásunkkal szeretnénk megragadni
annak a lehetőségét, hogy a megfelelő javakhoz, szolgáltatásokhoz, eszközökhöz való hozzájutással
élhetőbbé tehessük a hajléktalan élethelyzetben lévő személyek mindennapjait, illetve növelhessük a
társadalomba való visszaintegrálási esélyeiket.
2010-ben alapítványunk új alternatívákat talált a segítségnyújtásban. A Székesfehérváron alapított
(azóta integrált intézményként működő) Hajléktalanok Átmeneti Szállásának célja a hajléktalan illetve
potenciálisan hajléktalan emberek számára szállás biztosítása. Átmeneti lakhatási lehetőséget
kínálunk azoknak, akik sorsukon, életükön változtatni szeretnének. A szállón nyújtott
szolgáltatásainkkal a hajléktalan emberek azon képességét és készségét próbáljuk meg visszaállítani,
valamint új képességekkel és készségekkel gazdagítani, amelyekkel elboldogulnak az élet
útvesztőiben. Megfelelő szakmai háttérrel segítjük lakóinkat, hogy ki tudjanak kerülni a
hajléktalanságból.
Szállónk jelenleg 150 férőhelyes (100 férfi és 50 nő). Az itt ellátott emberekkel a legfőbb
célkitűzésünk az önkéntességre és a segítő programokra épülő rehabilitáló, re-integráció. Ezen
program segítségével kialakítható mindazon készség, viselkedés mely szükséges a korábbi, vagy a
jelenleg reálisan elérhető társadalmi környezetbe, lakhatási formában történő betagozódáshoz. Az
átmeneti szálláson feladat a fentieken túl az ellátottak ügyeinek intézése, társadalmi integrációjuk
elősegítése. Segíteni kell alapvető fizikális-, mentális-, és szociális szükségleteik kielégítését.
Leginkább támogatandó cél a lakó társadalomba való visszailleszkedésének elősegítése.
A hajléktalan ellátással kapcsolatos szolgáltatások körét tovább bővítettük, hiszen, mint előzetes
felméréseink is bizonyították, a Székesfehérváron és a kistérségében élő hajléktalanoknak viszonylag

nagy százaléka még ellátatlan. Éjjeli menedékhelyünk, nappali melegedőnk és a népkonyhánk 2011.
január 27.-e óta működik.
Az újonnan belépő szolgáltatásunkkal 50 férőhelyes nappali melegedő, és éjjeli menedékhely
(40 férfi, 10 női) jött létre, és lehetővé vált 50 adag egytálétel kiosztása az igénylők részére. A nyújtott
szolgáltatásainkkal az a szándékunk, hogy az igénybevevők számára biztonságos, támogató
környezetet nyújtsunk, pótoljuk hiányzó emberi kapcsolataikat, segítsünk családi, baráti kapcsolataik
újraélesztésében, segítséget nyújtsunk minden olyan törekvésükhöz, amely az utcai létből való kitörést
jelentheti (munkahely, alkalmi munka keresésében segítségnyújtás, egészségi állapotuk
normalizálásában való segítségnyújtás, állapotukból adódó speciális segítségnyújtási formák
felderítése (pszichológiai, addiktológiai segítségnyújtás stb…)
A székesfehérvári tapasztalatokat is felhasználva a fővárosban is bővítettük
tevékenységünket. Az alapítvány székhelyén 2011. május 2.-án megnyitottuk 50 férőhelyes hajléktalan
átmeneti szállónkat, majd október 1-jén nappali melegedőnket, melynek engedélyezett férőhelyszáma:
70 fő.
Átmeneti szállónk a szociális munka eszközeivel, az egyéni esetkezelés módszerének alkalmazásával
nyújt személyre szabott segítséget ügyfeleink szociális helyzetének javításában, mentális – és
életvezetési problémáinak megoldásában, családi kapcsolatainak rendezésében, ápolásában, önálló
életvitelének megerősítésében, illetőleg a szállóról való mielőbbi továbblépésük, lakhatásuk tartós
megoldása és a társadalmi re-integráció érdekében.
Nappali melegedőnk célja, hogy segítsük klienseink azon törekvését, amely az utcai létből való
kitörést jelentheti. Biztonságos, támogató környezetet nyújtunk számukra, támogatjuk őket abban,
hogy családi, baráti kapcsolataikat újraélesszék.
Tevékenységünk eredményessége igazolta elvárásainkat, hiszen növekedett az ellátásba került
hajléktalanok száma, növekedett a segélyekhez, ellátásokhoz jutottak száma, álláslehetőség,
foglalkozási lehetőségek iránt érdeklődők száma, a kialakuló új ismeretségek száma, vagyis egyre
több rászorulóhoz jut el a szakszerű segítségnyújtás.
Készítették a Kéznyújtás a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány munkatársai az alapítvány
kuratórium elnökének a jóváhagyásával.
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