Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelyének feladata:
Szállásnyújtás a lakással, lakhatási lehetőséggel nem rendelkező közterületen tartózkodó
rászorulók – hajléktalanok – ellátása érdekében.
A szolgáltatást igénybe vevők előgondozása tartós bentlakásos intézményekbe. Az Éjjeli
Menedékhely az ellátórendszer alapja, amely a legalacsonyabb ellátási szint. Pihenésre,
tisztálkodásra, mosásra és étkezésre nyújt lehetőséget. Az Éjjeli Menedékhely elsődleges célja,
a közvetlen életveszély elhárítása. Az Éjjeli Menedékhely naponta 16 órát tart nyitva. Az Éjjeli
Menedékhelyen igénybe vett szolgáltatásért nem kell térítési díjat fizetni. Igénybevétel feltétele
az orvosi szűrővizsgálatokon való részvétel.
Az Éjjeli Menedékhely legfontosabb szolgáltatási elemei:
- tanácsadás, Szakmai rendelet 2§-nak (a) bekezdése szerint az Éjjeli Menedékhelyen
ellátottak hajléktalan élethelyzettel összefüggő szükségletek, lehetőségekből fakadó személyes
igények kielégítésére, rendszer szerinti továbbfejlesztésére alkalmas speciális munka,
amelyben a hangsúly a közös munkálkodáson, és az önkéntességen van; a továbblépés
alapjainak megteremtése az átmeneti elhelyezés igény kielégítése. Az információ nyújtása az
igénybe vevők egyéni szükségleteihez és igényeihez igazodva történik.
- felügyelet, Szakmai rendelet, 2§-nak (g) bekezdése szerint a hajléktalan személy részére
a „ szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy technikai
eszközzel, eszközökkel biztosított kontroll” biztosítása. Ennek keretében az intézmény egy
külön, erre a célra berendezett lakókonténerben az alkohol vagy egyéb szert használó
hajléktalan személyek részére is biztosít szállást.
Az Éjjeli Menedékhelyen végzett szakmai munka célja, hogy mindazon hajléktalan emberek
társadalmi re-integrációját elősegítse, akiknek mindezt anyagi, egészségi, fizikai, valamint
mentális állapota is lehetővé teszi. További cél, hogy a fenti jellemzőkkel rendelkező ellátottak
számára, a hospitalizáció kialakulásának elkerülése érdekében intézményen kívüli lakhatást
biztosítson.
Az éjjeli menedékhely kapacitása: 30 fő
A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Éjjeli Menedékhelye az Intézmény városközponti
székhelyén Likócson található.
Az említett 30 férőhely kizárólag férfiak részére biztosít szolgáltatást.
Az Éjjeli Menedékhely délután 16:00 órától reggel 08:00 óráig tart nyitva.
A szolgáltatás elsősorban a tanácsadásra,felügyeletre helyezi a hangsúlyt, a hagyományos
problémamegoldó modellek alkalmazása a döntő.

Az ellátás igénybevételének módja, feltétele
•
•
•
•

hajléktalanság,
tüdőszűrés,
az Éjjeli Menedékhely házirendjének elfogadása,
a TAJ alapú nyilvántartásba való regisztráció tudomásul vétele.

