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Támogatott kapacitás

1.
Étkeztetés támogatása a téli időszakban hévégi 

és munkaszüneti napokon
41 12 199 000   10 049 000 82,38%

31 településen biztosított napi egyszeri, minimális étkezés hévégi és munkaszüneti 

napokon; naponta átlagosan 2.250 hajléktalan ember egyszeri étkeztetése hévégi 

és munkaszüneti napokon

2.
Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának 

támogatása
47 48 716 000   33 904 000 69,60%

38 településen megvalósított eü. szolgáltatások, ebből

4.265 főnek gyógyszer, kötszer, vitamin biztosítása, átlagosan 8,5 hónapon 

keresztül (döntően 6, 8 és 10 hónapos támogatások)

9 településen összesen 182 férőhelyen betegszoba vagy lábadozó működtetése, 

ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, eü. felszerelések, köztük 308 db 

kórházi csomag és 69 szemüveg

3.
Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális 

munka végzésének támogatása
9 8 208 000   5 386 000 65,62%

8 településen a téli időszak 6 hónapjában biztosított részmunkaidős utcai felderítés, 

gondozás, olyan településeken, ahol a hajléktalan emberek alacsony száma miatt 

utcai szolgálat nem működik, de a téli időszakban szükséges és életmentő a 

szolgáltatás

4.
Megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok 

működésének támogatása
13 11 669 000   11 181 000 95,82%

12 megye (egyik megyében két szervezet között megosztva a feladatot) teljes 

területén biztosított a krízisautó ügyelet és szolgáltatás közterületen krízishelyzetbe 

került emberek számára

5.

Szállásnyújtó ellátások kapacitásbővítésének 

(krízisférőhelyek működtetésének) támogatása a 

téli időszakban)

6 7 969 000   5 459 000 68,50%

5 településen 48 krízisférőhely az életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan 

emberek számára alacsony küszöbű éjszakai elhelyezés kialakításával és 

működtetésével

6.
Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása 

a téli időszakban
20 8 064 000   7 433 000 92,18%

27 településen 27 utcai gondozó szolgálat támogatása, szolgáltatás színvonalának 

fejlesztését célzó eszközök, téli ruházat, cipő, takaró, tisztálkodást segítő eszközök 

és krízis élelmiszer beszerzése legalább 2.232 hajléktalan ember számára

7. Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása 86 66 367 000   43 162 000 65,04%

43 településen nappali és szállásnyújtó intézmények olyan tárgyi eszközeinek 

cseréje, beszerzése, amelyek az ellátottak használatában vannak (bútorok, konyhai 

eszközök, mosógépek). 28 településen, összesen 41 db RSZTOP-2 konstrukcióhoz 

kapcsolódó eszközbeszerzéses pályázat támogatási javaslata

8. Kiegészítő és innovatív programok támogatása 47 48 187 000   23 376 000 48,51%

9 társadalmi integrációt segítő integrációs program, foglalkoztatás és lakhatás 

támogatásával összesen 35 fő ellátott részére (18 fő esetében lakhatás is), 22 

mentálhigiénés fejlesztés és közösségi program támogatása

ÖSSZESEN 269 211 379 000 139 950 000 66,21%


