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A pályázat célja:
Egyéni pszichológiai tanácsadás biztosítása hajléktalan emberek részére, ahol cél a
tanácsadási, készségfejlesztési időszakban a traumák felismerése a tünet együttesek mentén
illetve ezek lehetséges átdolgozása.
A projekt távlati célja:
Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a probléma kialakulásának megelőzésére,
illetve a már meglévő probléma, konfliktus minél hatékonyabb kezelésére. Fontos olyan
technikák, módszerek alkalmazása, mely az ügyfelek meglévő képességeit, készségeit hívják
elő, mert ezekre lehet az új ismereteket, tudásokat „építeni”. Jelentős javulásra azonban csak
abban az esetben lehet számítani, ha az ügyfél mentálisan motiválva, támogatva, fejlesztve
van.
Programunk során is olyan egyéni tanácsadást működtettünk a pályázat keretein belül,
amelyek leginkább szolgálták az ügyfélkör fejlődését, mentális egyensúlyát. A programok
egyéni szintű hozadéka (szociális munkással való együttműködés, társak elfogadása,
beilleszkedés munkahelyi közösségbe, stb.), csak a későbbiekben mutatkozik/mutatkozhat
meg a részt vevők életében.
A projekt rövid távú célja:
Az egyéni fejlesztő pszichológiai tanácsadás célja,
• Egyrészt, hogy PTSD („post-traumatic stress disorder”) tünet együttes felismerhetővé
váljon, mert igen jelentős számú ügyfél élettörténetében közúti szerencsétlenségek,
szexuális, vagy fizikai erőszak, illetve súlyos érzelmi elhanyagolás játszottak központi
szerepet a hajléktalan lét kialakulásában.
• Másrészt – mivel a korai traumatizáció bizalmatlansághoz és egy olyan generalizált
meggyőződéshez vezethet, hogy mindenki gonosz és rossz, és ez folyamatosan jelenlévő
harag, bosszú, keserűség, érzésével járhat együtt, valamint félelemmel az intimitástól és
néha antiszociális viselkedésformákkal – fontos, hogy a jelen élethelyzetben a negatív
érzések a bizalomépítés mentén, illetve újabb készségek kialakítása mentén
csökkenjenek.
A projekt leírása:
Egyéni pszichológiai tanácsadást biztosítottunk 7
hajléktalan ember részére, 44 órában, előre megbeszélt
időpontok alapján az átmeneti elhelyezést biztosító
intézményünkben (Szolnok, Tószegi út 32-34.).

