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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

SEGÍTSÉG A HAJLÉKTALANOKNAK: FÉRFIAK ÁTMENETI SZÁLLÓJÁT FEJLESZTI A TÁMASZ 

ALAPÍTVÁNY PÉCSETT 

 

Megkezdődött a Támasz Alapítvány Pécs legújabb beruházása. A hajléktalanokkal foglalkozó 

szervezet az Edison utcában található Férfiak Átmeneti Szállását fejleszti. A 172,3 millió forintos 

pályázati támogatás keretében, amely az Európai Unió és Magyarország Kormánya finanszírozása 

révén valósul meg, korszerűsítik és bővítik a hajléktalanok visszailleszkedését támogató intézményt.  

 

Pécsett közel ezerötszáz hajléktalant tartanak nyilván. A Támasz Alapítvány Pécs immár két és fél évtizede 

segíti a fedélnélkülivé vált embereket, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen. A hajléktalan 

emberek számára – a dél-dunántúli régióban egyedülálló módon – komplex intézményrendszert 

működtetnek. Ennek a hálózatnak része a szóbanforgó átmeneti szállás is.  

 

- Nagyon fontos intézményformáról van szó – mondja Hajdu Krisztián, az alapítvány és egyben a pályázati 

projekt szakmai vezetője. - Az átmeneti szálló ugyanis olyan lakhatási forma a hajléktalan emberek számára, 

amely a hajléktalan állapotból – az aktív szociális munka segítségével – kifelé kimutat. Lakói olyan célokat 

fogalmaznak meg  – és mi az alapítványnál ebben próbáljuk őket segíteni  –, amely az élethelyzetükből 

kivezet, s az Átmeneti Szállás ezekhez a törekvésekhez illeszkedve építi fel a szakmai programját.  

 

Az Edison utcai szálló már rég megérett a fejlesztésre. Amellett, hogy a 40 férőhelyes intézmény teljes 

kihasználtsággal működött, gondot jelentett az épület leromlott állaga, valamint, hogy elavult gépészeti, 

villamossági, energetikai szempontból is. Ráadásul több lakóegységében sem volt biztosított az egy főre jutó 

– törvény által meghatározott – 4 m2 lakóterület, gyakran a betegszobát is lakószobaként használták, nem 

volt se közösségi helyiség, se főzésre és ételmelegítésre szolgáló külön helyiség, és az akadálymentesítés 

is megoldatlan maradt. 

 

A Támasz Alapítvány Pécs a pályázatában a zsúfoltság csökkentését és a megfelelő lakhatási körülmények 

biztosítását tűzte ki fő célként. A kivitelezés már zajlik: az épületet akadálymentesítik, hőszigetelik, emeletet 

is húznak rá, és új, korszerű nyílászárókkal látják el. Odabent közösségi funkciójú helyiségeket, új 

lakószobákat, sőt, számítógépsarkot is kialakítanak. – Nagyobb, humánusabb és higiénikusabb környezetet 

teremtünk az ellátottaink számára – foglalja össze Hajdu Krisztián. – A fejlesztéssel a szálló kapacitása is 

nagyobb – a 40 helyett 50 fős – lesz, és az egy főre jutó lakóterület is növekszik. Az átalakítások, valamint a 

kapcsolódó képzések révén a lakók könnyebben hozzáférnek információkhoz, eredményesebbé válhat a 

munkaerő-piaci megjelenésük, tehát számos szempontból is a helyzetük, az életük javulása várható. 

 

A fejlesztésre a Támasz Alapítvány Pécs pályázott. A „Férfiak átmeneti szállójának fejlesztése, bővítése” 

című projekt (pályázati azonosító szám: TIOP-3.4.2-11/1-2012-0187) 172 295 338 forint támogatást nyert el. 

A projekt 2014. szeptember 1-jén kezdődött el, és 2015. október 31-én ér véget. A beruházás a Széchenyi 

2020 program keretében valósul meg. 

 

További információ: 

Hajdu Krisztián szakmai vezető, Támasz Alapítvány Pécs 

Tel.: +36 20 316 8469; e-mail: hajdukrisztian@tamaszalapitvany.hu; honlap: www.tamaszalapitvany.hu 
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