A támogatás összesítő adatai
Program
száma
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Pályázat
érkezett
(darab)

Igényelt
támogatás
(forint)

Megítélt
támogatás
(Ft)

Támogatás
aránya
(%)

1.

Étkeztetés támogatása a téli időszakban hétvégi
és munkaszüneti napokon

14

7 410 000

5 755 000

2.

Befogadó szálláshelyek működtetése

0

0

0

3.

Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása
a téli időszakban

23

13 512 000

8 644 000

4.

Tartósan közterületen élők szolgáltatáshoz
jutásának, integrálásának támogatása

2

4 273 000

4 273 000

Támogatott kapacitás

77,67%

napi 1.285 adag hideg vagy egy tál meleg étel kiosztása, 5 hónapon keresztül
hétvégén és ünnepnapokon téli időszakban (összesen 57.312 adag)

63,97%

27 utcai szolgálat és 1 krízisautó szolgálat támogatása a téli időszakban, összesen
2472 fő ellátása

100,00% 3 db befogadó intézmény támogatása, összesen 1050 fő ellátása

5.

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának
támogatása

30

125 167 000

63 305 000

havi 2.700 főnek gyógyszer, kötszer, vitamin biztosítása, átlagosan 9,5 hónapon
keresztül
ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, egészségügyi felszerelések
támogatása,
50,58% napi 200 fő fertőtlenítésének támogatása,
szakrendelések, rehabilitációs terápiák, fogászati beavatkozások támogatása,
600 fő oltásának támogatása,
650 db kórházi csomag és 200 db szemüveg támogatása
lábadozó férőhelyek bővítése a téli időszakban 55 férőhellyel

6.

Intézményi beruházások támogatása:
Intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés
támogatása

23

84 302 000

17 735 000

21,04% 16 db intézmény felújítása vagy korszerűsítése, napi 530 fő ellátott részére

7.

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

30

28 087 000

10 279 000

36,60% 33 intézményben eszközök beszerzése, korszerűsítése, napi 1.890 ellátott részére

14 foglalkoztatási célú, 8 lakhatási és komplex rehabilitációs célú, 2 mentálhigiénés,
4 jogsegélyszolgálat, 2 kiemelt ügyfélszolgálat, 4 társadalmi szemléletformálást
39,68% célzó programok támogatása, a Február3 kutatás támogatása, a hajléktalanellátás
intézményeiről és szolgáltatásairól szóló információs anyagok kiadása az ellátottak
számára támogatása

8.

Kiegészítő és innovatív programok támogatása

88

120 857 000

47 959 000

ÖSSZESEN

210

383 608 000

157 950 000

41,17%

