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Februárban zárul a „Tágas városom kis lakásra cserélem” projekt. Az Európai Unió, és a Magyar Állam
által közösen finanszírozott program 2014. február 28-án ér véget. A 18 hónap alatt Győrben és
Mosonmagyaróváron, közterületen és intézményben élő hajléktalan személyek számára nyújtottak a
hajléktalan-ellátásban dolgozó szakemberek elsősorban lakhatási támogatást a projekt segítségével, de
az intézményi integráció és a közterületen élő hajléktalan személyekkel végzett fejlesztések is kiemelt
prioritást élveztek a megvalósítás során. Az eredmények figyelemre méltóak, szinte 100%-os
hatékonysággal működtek együtt a projektbe vont hajléktalan személyek a konzorcium
menedzsmentjével és a szakmai megvalósítókkal.
Sikeres hajléktalan társadalmi re-integráció Európai Uniós forrásból!
A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg 2012.
szeptember 1. és 2014. február 28-a között Győrben és Mosonmagyaróváron.
A projekt eredményei figyelemre méltóak, a bevont 101 főből 99 fő sikeresen zárta a részére kitűzött célokat,
sikeres társadalmi re-integráción vannak túl azok a személyek, akiket a projekt fejlesztett, lakhatási támogatásban
részesített.
A bevont 101 főből az önálló lakhatásban érdekelt 54 főből 53 fő eredményesen zárta az önálló lakatásra
felkészítést követően azt az időszakot, amit a projekt részükre albérleti támogatásként meghatározott.
23 főből kivétel nélkül mindenki sikeresen zárta az intézményi integráció során kitűzött célokat, és ennek
következtében sikeresen illeszkedtek be az intézmény életébe.
24 közterületen élő hajléktalan személy közül 23 fő sikeresen vett részt a személyre szóló fejlesztéseken.
A kedvezőnek bizonyult szakmai folyamatok várhatóan azok számára sem válnak elérhetetlenné a jövőben, akik
a most záruló projektben elsősorban a túljelentkezéseknek köszönhetően nem tudtak részt venni, hiszen újabb
EU-s pályázat megvalósítására van kilátása a Hajléktalanokat Segítő Szolgálatnak.
A projekt részletes eredményeiről 2014. február 26-án, szerdán tart záró rendezvényt a projekt vezetése,
amelynek helyszíne és kezdési ideje:
Bridge Hallgatói és Oktatói Klub
9026 Győr Kálóczy tér 6.
9:30-12:30
A rendezvényen a jövőben várható szociálpolitikai folyamatokról és projekt lehetőségekről is lesz szó.
A záró rendezvényen a részvétel ingyenes, minden érdeklődő megjelenésére számítunk!
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