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Pályázat
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(darab)
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támogatás
(forint)
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(Ft)

Támogatás
aránya
(%)

Támogatott kapacitás

34 településen megvalósított eü. szolgáltatások, ebből
2.600 főnek gyógyszer, kötszer, vitamin biztosítása,
69% 8 településen összesen 60 férőhelyen betegszoba vagy lábadozó működtetése
ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, eü. felszerelések, köztük 400 db
kórházi csomag és 40 szemüveg

1.

Hajléktalan emberek egészségügyi ellátásának
támogatása

2.

Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai szociális
munka végzésének támogatása

11

10 328 000

6 026 000

9 településen a téli időszak 6 hónapjában biztosított részmunkaidős utcai felderítés,
gondozás, olyan településeken, ahol a hajléktalan emberek alacsony száma miatt
58%
utcai szolgálat nem működik, de a téli időszakban szükséges és életmentő a
szolgáltatás

3.

Megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok
működésének támogatása

11

10 000 000

10 000 000

10 megye (egyik megyében két szervezet között megosztva a feladatot) teljes
100% területén biztosított a krízisautó ügyelet és szolgáltatás közterületen krízishelyzetbe
került emberek számára

4.

Szállásnyújtó ellátások kapacitásbővítésének
(krízisférőhelyek működtetésének) támogatása a
téli időszakban)

6

7 516 000

5 589 000

5 településen 48 krízisférőhely az életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan
74% emberek számára alacsony küszöbű éjszakai elhelyezés kialakításával és
működtetésével

5.

Utcai gondozó szolgálatok kiegészítő támogatása
a téli időszakban

22

8 694 000

8 116 000

28 településen 28 utcai gondozó szolgálat támogatása, szolgáltatás színvonalának
93% fejlesztését célzó eszközök, téli ruházat, cipő, takaró, tisztálkodást segítő eszközök
és krízis élelmiszer beszerzése legalább 2.000 hajléktalan ember számára

46

49 112 000

34 086 000

6.

Tárgyi eszközök beszerzésének támogatása

67

70 003 000

41 907 000

40 településen nappali és szállásnyújtó intézmények olyan tárgyi eszközeinek
cseréje, beszerzése, amelyek az ellátottak használatában vannak (bútorok, konyhai
60%
eszközök, mosógépek). 11 településen, összesen RSZTOP konstrukcióhoz
kapcsolódó eszközbeszerzéses pályázat támogatási javaslata

7.

Integrációs és fejlesztő programok támogatása

33

34 413 000

29 476 000

86%

ÖSSZESEN

196

190 066 000

135 200 000

71%

24 településen integrációs és mentálhigiénés fejlesztő programok, ill. szupervízió
támogatása

