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Meghívó 

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres 

munkaerő-piaci integrációjának megalapozását segítő Kelet-magyarországi 

műhelysorozatra 

 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által konzorciumi formában megvalósított 

FogLak projekt2 meghívja Önöket a 2012 decemberében kezdődött Kelet-magyarországi 

térségben rendszeresen megszervezésre kerülő foglalkoztatási-lakhatási műhelysorozat 

következő szakmai műhelytalálkozójára. 

A szakmai műhelytalálkozók végig kívánják kísérni a 2012. decemberében kiírásra került 

TÁMOP-5.3.3-12/1-2, valamint a TÁMOP-5.3.3-13 hazai és Európai Uniós 

társfinanszírozással megvalósuló, utcán élő hajléktalan személyek társadalmi 

visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozását segítő 

pályázati programot. 

A műhelyek kulcsszerepet kívánnak betölteni a hajléktalan emberek társadalmi 

integrációját célzó programok tervezésében, megvalósításának segítésében, szakmai 

konzultáció biztosításában, lakhatási- és foglalkoztatási információk nyújtásában, a 

megvalósítást segítő szakmán belüli és kívüli kapcsolatok építésében. 

A műhely időpontja: 2014. április 03., 11-14 h-ig. 

A rendezvény helyszíne: 

Human Net Alapítvány Közösségi Ház 

4400 Nyíregyháza, Semmelweis út 24. 

 
A műhely tervezett témái: 

 11.00-11:30 Gyorsjelentés a 2014. évi "Február Harmadika" adatfelvételről - Szabó 

Andrea ("Február Harmadika" Munkacsoport) 

 11.30-12.00 Januári jövedelmek - Gurály Zoltán ("Február Harmadika" 

Munkacsoport) 

 12.00-12.30 Első Kézből a Hajléktalanságról - Kepe Róbert és Balog Gyula (Menhely 

Alapítvány, 3E program) 

 12.30-13.00 Szünet, közben a Február Harmadika adatfelvétel kérdőíveinek 

kitöltésében a hajléktalan embereknek segédkező kollégák díjának kifizetése 

 13.00-tól Konzultáció a Hajléktalanokért Közalapítvány által támogatott pályázatok 

elszámolásával kapcsolatban (igény szerint egyéni, vagy csoportos formában) - Szabó 

Andrea (Hajléktalanokért Közalapítvány) 

Kérjük azokat az Intézményeket/Szervezeteket, illetve kollégáikat, akik részt 

vettek a kutatásban, mindenképp vegyenek részt a műhelytalálkozón, hiszen itt 

kerül sor az adatfelvételben közreműködő szociális munkások díjazásának 

kifizetésére. A kifizetéshez szükség lesz a két példányban kitöltött, és aláírt eredeti 

megállapodásra. Azt a szervezet dönti el, hogy egy ember nevén veszi fel a kitöltött 

kérdőívek után járó teljes összeget, vagy több személy nevére történik a kifizetés. 

Szervezetenként annyi kérdőív kitöltése után lesz kifizetés, amennyi visszaigazolásra 

került, mint „jó”, illetve mint „hiányos, de használható” kérdőív (az érvénytelen 

kérdőívek után nem történik fizetés). 
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A kifizetés történhet a szociális munkás által két példányban aláírt 

megállapodással, és érvényes (két tanúval ellátott) meghatalmazással abban az 

esetben, ha valaki nem tud eljönni a műhelytalálkozóra. Ebben az esetben a 

meghatalmazott veszi fel az összeget." 

A műhely végeztével a TÁMOP-5.3.3-12/1-2 valamint a TÁMOP-5.3.3-13 pályázói 

részére konzultációs lehetőséget biztosítunk. 

Kérjük, hogy – a műhely szervezhetősége érdekében - telefonon vagy e-mailben jelezze 

számunkra részvételi szándékát. 

 

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:  

Ördög Miklós 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

Tel: 76 /505-816 

Email: ordog.miklos@foglakprojekt2.hu 

 

Kecskemét, 2014. március 17. 

 

 

 

 Ördög Miklós 

 szakmai vezető 

 

 

 

 

 

Tájékoztató utazási költség térítéséről 

 

A műhelyre utazás költségeit – tömegközlekedés használata esetén - utólagosan, a 

következő hónapban megrendezett műhelytalálkozón a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

megtéríti. A költségtérítés módja: 

 A műhely találkozón egy szervezettől, ellátási egységenként maximum 3 fő 

részvételének utazási költsége támogatható. 

 Ellátási egység alatt a 1993. évi III. törvényben nevesített szociális 

alapszolgáltatást és szakellátást nyújtó intézményeket értjük. 

 Kizárólag teljes áru menetjegy vásárolható. 

 Az oda- és visszaútra külön-külön kell a jegyet számlára megvásárolni 

(hogy a leadott jegy és a számla ne váljon el egymástól). 

 Áfá-s számlát kell kérni. 

 Számlázási cím:  

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

6000 Kecskemét, Hoffmann J. u. 11. 

 

 

A műhelyre utazás költségeit – személygépjármű használata esetén is – utólagosan 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megtéríti.  


