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SZOCIÁLIS LAKÁSÜGYNÖKSÉG (SZOL) MODELL



’’VESZOL’’ 

NONPROFIT KFT.



’’VESZOL’’ 

VESZPRÉMI KÖZÖSSÉGI LAKÁSÜGYNÖKSÉG 

NONPROFIT KFT.



A LAKÁSÜGYNÖKSÉG ÁLTAL KEZELT 

LAKÁSTÍPUSOK

A lakásügynökség – hagyományos, önkormányzati 

megközelítéssel szemben – a bérlőt, az embert tekinti a 

rendszer központi elemének. 



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET

„JELENLÉT PROGRAM”

„A Jelenlét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

szóhasználatában azt jelenti: jelen vagyunk a másik 

ember életében.”



MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET

„JELENLÉT” FOLYAMATA



HOMELAB PROJEKT RÖVID BEMUTATÁSA

 Az Európai Bizottság Foglalkoztatás, Szociális Ügyek és Társadalmi 

Befogadás Főigazgatóság „Foglalkoztatás és Társadalmi Innováció„ (EaSI) 

program támogatásának keretében valósul meg.

 A projekt vezető partnere a Városkutatás (MRI) Kft. Valamint a Budapest 

Intézet (BI).

 Négy Visegrádi Országban (CZ, HU, Pl, SK) öt kísérleti projekt

 A projekt lényege, hogy integrált lakhatási és foglalkoztatási 

szolgáltatásokat nyújtson a szociális lakásügynökség (SZOL) modell 

keretein belül.

 Projekt időtartama 36 hónap 2016.10.01-től 2019.09.30-ig.



A VISSZAESÉS MEGELŐZÉSÉNEK  ÉS A SIKERES 

REINTEGRÁCIÓNAK HÁROM JELENTŐS ELEME:

• biztos lakhatási körülmények     

• munkalehetőség (képzettség)

• tartós emberi kapcsolatok



 Lakhatás                                               

 „félutas-lakás” jelleg          

 Foglalkoztatás                            

 munkaerőpiacra visszavezetés          

 Szociális szolgáltatások

 Támogatás

 segítségnyújtás ügyek intézésében 

 Problémamegoldás segítése

 Életvezetési ismeret átadása

HOGYAN SEGÍT EBBEN A SZOCIÁLIS 

LAKÁSÜGYNÖKSÉG?
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Foglalkoztatás

Szociális 
támogatás

Lakhatás

0



SIKERES REINTEGRÁCIÓ = 

HATÉKKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A BV INTÉZETTEL

A büntetés-végrehajtási szakemberek mellett

kiemelten fontos a civil és karitatív szervezetekkel, egyházakkal, 

önkormányzatokkal való együttműködés

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület



VESZPRÉM MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI 

INTÉZET



 meglévő együttműködésre építve, a HomeLab projekthez

csatlakozva 2017-től

 reintegrációs szakemberek (minden szakterület) részvételével

team rendszerben

 rendszeres kapcsolattartás

 együtt: kompetenciahatárok kitolódása

EGYÜTTMŰKÖDÉS KEZDETE

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETTEL



bv. osztályvezető

REINTEGRÁCIÓS TEAM

bv. pártfogók 

lelkész
pszichológus

programvezető

reintegrációs

tisztek

EFOP 

tanácsadók



Rendszeres team ülések

 bevonandók kiválasztása

 esetmegbeszélések

 visszacsatolás: pozitív, negatív eredménynek

 kiválasztási szempontok módosítása ennek megfelelően

 egyéb, közösen végezhető feladatok (jóvátételi

tevékenységek, szabadidős programlehetőségek)

EGYÜTTMŰKÖDÉS A BV INTÉZETTEL



A BÖRTÖNBŐL SZABADULTAK KOMPLEX 

TÁMOGATÁSA A GYAKORLATBAN

 1. lépés: BV Intézetben
• Közös egyeztetés a potenciális fogvatartottról (reintegrációs team)

• Egyéni beszélgetés a fogvatartottal (a reintegrációs tiszt és/vagy a pártfogó jelenlétében)

• Egyéni fejlesztési terv kidolgozása

 2. lépés: BV Intézeten kívül
• Egyeztetés pártfogóval a szabadulás időpontjáról

• Megfelelő szálláshely biztosítása

• Potenciális munkahelyek felkeresése

• Szociális szolgáltatások előkészítése

 3. lépés: szabadulás után
• Szálláshely elfoglalása

• Első és legfontosabb teendők megbeszélése

• Ütemterv a feladatok elvégzésére

 4. lépés: után követés, kontroll, tájékoztatás
• Rendszeres megbeszélések a feladatok elvégzéséről (heti egy alkalom)

• Rendszeres tájékoztatása a reintegrációs stábnak 



SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

2021.02.10.

A Félutas Lakás Komplex Reintegrációs

Program Váltó-sáv Alapítvány által kidolgozott 

szakmai tartalma alapján történő működtetése, 

fejlesztése, fenntartása; közös szakmai 

érdekképviselete. 



TAPASZTALATAINK/EREDMÉNYEINK:

– 60 éves Nő, 1,5 év után családegyesítés, új szakma elsajátítása, önálló 

albérlet és önálló életvitel

– 55 éves Nő, 2 év után mentális problémák eredményes kezelése, családi 

problémák megoldása, önálló életvitel

– 56 éves Nő, 2 hét után „sikertelen”: alapvető szociális készségek, 

illetve együttműködési hajlandóság hiánya

– 50 éves Nő pártfogás alatt és 60 éves Férfi párja jelenleg is a 

programban vannak 2021. nyár óta.



SZABADULÁS UTÁNI SZOLGÁLTATÁSOK

„HORGÁSZNI TANÍTSUK MEG, NE HALAT ADJUNK NEKIK”

 Lakhatás

„VESZOL” Nonprofit Kft. által üzemeltett VMJV Önkormányzat 
tulajdonában lévő ingatlanban 3 szoba, közös konyha és fürdőszoba.

Cél: ÁTMENETILEG biztosítani a lakhatást. Ameddig nincs fix jövedelem, 
addig nincs díja a lakhatásnak.

 Munka

Aktív támogatás a munkakeresésben, cégekkel való kapcsolattartás

CÉL: SAJÁT MAGA intézze a munkába állását, mi csak „előkészítjük” a 
terepet.

 Szociális támogatás

Az új körülmények figyelembevételével a megfelelő szociális 
szervezethez irányítás.

CÉL: SAJÁT MAGA intézze az ügyeit, mi csak tájékoztatjuk és útmutatást 
adunk, hogy hova menjen.



KONKLÚZIÓK AVAGY A „SIKERES” REINTEGRÁCIÓ

KULCSA

 Kezdeti szoros és folyamatos együttműködés, információ csere a BV 

Intézettel

 A szabadulónak biztos, DE átmeneti lakhatás biztosítása

 A keretek és szabályok rögzítése az együttműködési megállapodásban

 Folyamatos monitoring és visszacsatolás

 „Egy emberes” szociális munka 

 Sok szociális munka időráfordítás. Tapasztalatink szerint minimum 1 év 

folyamatos szociális munka kell ahhoz, hogy sikeresen meg tudjon állni a 

saját lábán és hogy újra hasznos és elismert tagja legyen a társadalomnak.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !

Lendvai-Frikkel Attila

Tel.:0630/948-9130

e-mail:lendvai-frikkel.attila@maltai.hu

Előadásomhoz szakmai segítséget nyújtott:

Gyarmati Margit bv. alezredes

büntetés-végrehajtási osztályvezető

Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet


