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A pályázat célja: A Hajléktalan-segítő Szolgálat ügyfeleink egészségügyi ellátása, illetve
életminőségüknek javítása gyógyszerek, vitaminok és higiénés felszerelések biztosításával.
A projekt távlati célja: Tekintettel arra, hogy a hajléktalan emberek általában rossz
egészségi állapotúak, és a krónikus betegségben szenvedők száma igen magas, ezért utcai
klienseink körében programunk különös jelentőséggel bír. Tapasztalataink alapján az ő
egészségi állapotuk a leginkább leromlott. A program megvalósítással azt szeretnénk elérni,
hogy különböző betegségben szenvedő ügyfeleink minél hamarabb a megfelelő ellátáshoz,
illetve egészségügyi ellátásba jussanak. A higiénés felszerelések és vitaminok osztásával a
fertőzések megelőzését érhetjük el, ezáltal juthatunk el a betegségek megelőzéséhez.
A projekt rövid távú célja: Az utcán élő, az éjjeli menedékhely, és a nappali melegedő
szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek gyógyszerrel, gyógyászati segédeszközökkel,
higiéniás felszereléssel, vitaminokkal történő ellátása.

A projekt leírása: Az egy év alatt megvalósított program során több, akár egymást kiegészítő
támogatásban részesülnek a hajléktalan emberek.
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A program segítségével, a már meglévő betegségek kezelésére szolgáló, kezelő orvos
által részükre felírt gyógyszerek kiváltásával támogatjuk ügyfeleinket.
Kórházi kezelés esetén ügyfeleinknek csomagot állítunk össze, mely tartalmazza a
kórházi tartózkodás alatti szükséges eszközöket (pizsama, köntös, törölköző, tisztasági
felszerelés, evőeszköz, stb.)
A pályázati támogatásból vásároljuk meg:
• a készenléti gyógyszereket,
• vitaminokat,
• a fertőtlenítéshez szükséges felszerelést (gumikesztyű, száj-maszk, stb.),
• írtó-szert a hajas fejbőr megelőző, illetve fertőzöttsége esetén kezelésére, valamint
• a kötszereket sebellátáshoz.
A hajléktalan nők higiénéjének a rendben tartására egészségügyi-,
illetve tisztasági betét vásárolunk, melyhez a nappali
melegedőben és a szállást nyújtó intézményeinkben
juthatnak hozzá.
Közterületen éjszakázó ügyfelek részére borotvát
és borotvahabot biztosítunk a nappali
melegedőben.

