
Periféria Egyesület
A szervezet alapszabály szerinti célja: szociális tevékenység a hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésére. 
Az Egyesület szociális szolgáltatásaival a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokat célozza 
meg, feladatának tekinti társadalmi integrációjuk elősegítését.
Utcai Szociális Munka Szolgálat működtetése: A Periféria Egyesület 1995 óta végez utcai 
szociális munkát Nyíregyháza közigazgatási területén. 2005. január 1-től két Utcai Szociális 
Munka Szolgálat látja el a hajléktalanok és a hajléktalansággal veszélyeztetettek elérését és 
számukra a segítségnyújtás biztosítását. A feladat ellátására Egyesületünk Nyíregyháza város 
Önkormányzatával kötött ellátási szerződéssel rendelkezik. 
Észak – Alföldi Regionális Diszpécser Szolgálat működtetése: melyet 2003. november 01-
től  működteti  Egyesületünk.  A Diszpécser  Szolgálat munkatársai  napi  24 órában várják a 
szociális,  egészségügyi  és  egyéb  intézményekben  dolgozók,  valamint  a  lakosság 
telefonhívásait kritikus helyzetbe került személyekkel (hajléktalonok, krízishelyzetbe került 
családok) emberekkel kapcsolatban. 
Szociális  Információs  Iroda  működtetése: működtetésének  célja:  Nyíregyháza  város 
lakosságának, valamint hajléktalan és hajléktalansággal veszélyeztetett ügyfelek tájékoztatása 
szociális,  egészségügyi,  társadalombiztosítási,  foglalkoztatási,  lakhatási  kérdésekben. 
Segítségnyújtás az ellátásokhoz való hozzájutásban, szociális ügyintézésben, munkalehetőség, 
lakhatás keresésében. 
Gyermekjóléti  program: a  hátrányos  helyzetben  lévő,  tanulási,  magatartási, 
kapcsolatteremtési  és  beilleszkedési  nehézségekkel  küzdő  gyerekek,  fiatalok  elérése, 
problémáik azonosítása, valamint számukra célzott segítségnyújtás. A program 1999. március 
1.-én  indult  a  Soros  Alapítvány  támogatásával.  Jelenleg  Nyíregyháza  város 
Önkormányzatával kötött ellátási szerződés által biztosított támogatásból, valamint pályázati 
forrásokból működik. A program célcsoportja a városban élő általános iskoláskorú gyerekek, 
fiatalok. 
Utcai prostitúcióból élők számára biztosított szolgáltatások
A prostituáltakkal végzett munka célja:  az utcán tevékenykedő prostituáltak felkutatása, 
szociális és mentális segítése, egészségügyi felvilágosításuk preventív célzattal, integráció.
A program célcsoportja:
Nyíregyháza  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  utcai  prostitúciós  tevékenységet 
folytató személyek.
A program a következő szolgáltatásokat nyújtotta az utcai prostitúcióból élők számára:
felderítő munka, a célcsoport felkutatása; egészségügyi szűrések szervezése (AIDS, Hepatitis 
B, Siphilis,  Gonorea)  az Egyesület  negyedévenként  a  kliensek számára  nemi úton terjedő 
betegségekre  vonatkozó  szűrővizsgálatot  szervezett;  óvszer  osztása,  használatának 
demonstrálása; a nemi úton terjedő betegségek terjedésének és tüneteinek ismertetése; helyes 
tisztálkodási  szokások  ismertetése;  javaslatok  a  szexuális  viselkedés  megváltoztatására  a 
terhesség  időszakában;  felvilágosítás,  információnyújtás  az  igényelhető  szociális  és 
egészségügyi  ellátásokról;  szociális  ügyintézés;  egyéni  esetkezelés,  krízis  feloldás; 
természetbeni támogatások biztosítása; jog- és érdekvédelem.
A prostituáltak  körében végzett  utcai  szociális  munka fontosabb elemei  voltak:  felderítés, 
kapcsolatfelvétel,  prevenciós  céllal  szóróanyagok  osztása,  szociális  ügyintézés  segítése, 
tanácsadás, természetbeni adományok osztása.
1998-2004 között a programban öt önkéntes segítő dolgozott. A munkacsoport tagjai 20-25 
klienssel tartottak folyamatosan kapcsolatot.
A munka eredményeként Nyíregyháza belvárosában tevékenykedő utcai prostitúcióból élők 
80 %-t értük el. 

További információk olvashatók a szervezet honlapján: http://www.periferiaegyesulet.hu/
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