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Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási 

feladatok ellátása – 2021 (TSZR2021) 

Szakmafejlesztési és szakmatámogatási rendszer kialakítása 

Vas és Zala megyében (TSZR2021-1491) 
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Slachta Margit Nemzeti 

Szociálpolitikai Intézet 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 

támogatásával valósult meg. 

 

 

Rendezvénybeszámoló 

CÍM: 
Téli krízisidőszakot záró regionális találkozó a Nyugat-Dunántúli Régióban 
 
 
BESZÁMOLÓ: 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által 
meghirdetett „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok 
ellátása -2021” (TSZR2021) című projekt keretein belül bonyolította le szakmai műhelyét 2022. május 
18. napján a Vas és Zala megyében szakmatámogatási megbízatást kapott konzorcium tagjaként a 
Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Hajléktalanok Átmeneti Gondozási Központja a 
szombathelyi Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpontjában. 
 
A szakmai műhely vendégei a Nyugat-Dunántúli Régióban hajléktalanok ellátásában érintett 
szolgáltatók voltak.  
 
A program a területi szakmatámogatási rendszerről szóló tájékoztatással és a Vas és Zala megyében 
szakmatámogatási megbízatást kapott konzorcium tagjainak a bemutatásával kezdődött. 
 
Ezt követően Kardos T. Ádám, a szervező intézmény szakmai vezetője - aki a projektben 
szakmatámogató munkatársként és szakértőként is részt vesz a hajléktalanellátás területén - tartott 
előadást a TSZR2021 projekt keretein belül működő, általa vezetett Hajléktalanügyi Országos 
Munkacsoport eddigi munkájáról és tervezett feladatairól. 
 
A szakmai műhely műhelybeszélgetés részében a szolgáltatók a téli krízisidőszakban tapasztaltakról 
számoltak be. Érintve a szolgáltatásaik kihasználtságát a téli időszakban, a klienseik ellátása során 
felmerült problémákat, a problémákra adott válaszokat és a szolgáltatókkal, társszervekkel való 
együttműködés pozitív és negatív tapasztalatait. 
 
A műhely vendég szakértője dr. Győri Péter, a Menhely Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. A 
szakértő a minden év február harmadikán a hajléktalan emberek körében szervezett kérdőíves 
adatfelvétel eredményeiről tájékoztatta a jelen lévőket. A 2022-ben lefolytatott adatgyűjtés arra a 
kérdésre is kereste a választ, hogy a hajléktalanszállókat igénybe vevők számának és a közterületen 
éjszakázók számának 2020/2021-es években érezhető csökkenése mögött milyen okok állnak. 
A műhely zárásaként a szakemberek érintették, hogy a felméréssel beazonosított egyes okok milyen 

új kihívások elé állítják az intézményes hajléktalanellátást. 
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