A támogatás összesítő adatai
Program
száma

1.

Programpont neve
2018-19-KMR

Tartósan közterületen élők
szolgáltatáshoz jutásának,
integrálásának támogatása

Pályázat
érkezett
(darab)

7

Igényelt
támogatás
(forint)

Megítélt
támogatás
(Ft)

Támogatás
aránya
(%)

Támogatott kapacitás

14 856 000 11 173 000

▪ 2 kutya-kennel kialakítása társ állattal tartósan utcán élők
szálláshasználatának segítésére,
▪ 2 intézményben 30 időszakos férőhely működésének támogatása
75% nyáron, tartósan utcán élők számára szállásnyújtásához,
▪ 5-10 fő tartósan közterületen élő fejlesztő foglalkoztatásának
támogatása,▪◦ 3 intézményben befogadó szolgáltatások támogatása 500
fő tartósan utcán élő számára.

2.

Hajléktalan emberek egészségügyi
ellátásának támogatása

26

135 590 000 80 907 000

▪ hiánypótló szolgáltatásként fertőtlenítő állomás működtetése,
kiegészítő szolgáltatásként sebellátással, ruhapótlással,
▪ fogászati szakellátás és fogpótló kezelések, - gyógytorna, pszichiátriai,
addiktológiai, mentálhigiénés szakellátás és ápolás támogatása, összesen
350 fő számára,
▪ 300 fő oltása,
60%
▪ 1.500 főnek gyógyszer, kötszer, tisztálkodó szerek, fertőtlenítők
biztosítása,
▪ 120 lábadozó férőhely működésének támogatása,
▪ ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, eü. felszerelések, köztük
700 db kórházi csomag és 90 szemüveg,
▪ 2 intézményben ágyi poloska irtása.

3.

Intézményi beruházások
támogatása:
Intézménykorszerűsítés,
férőhelybővítés támogatása

18

60 306 000 21 260 000

11 budapesti és 2 Pest megyei intézmény korszerűsítése: vizesblokkok
35% felújítása, kazáncsere, egyéb, balesetveszélyes feltételek kiküszöbölése,
összesen több mint napi 900 ellátottat érintő munkálatok.

4.

Tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása

38

40 100 000 12 434 000

54 nappali és szállásnyújtó intézmény elhasználódott tárgyi eszközeinek
cseréje, beszerzése – jellemzően ágyak, matracok, matrachuzatok,
31%
székek, asztalok, szekrények, konyhai berendezések, mosógépek –
összesen napi 3.000 ellátott számára.

5.

Lakhatási programok támogatása

10

43 569 000 16 817 000

39% 70 fő önálló lakhatásának támogatása.

6.

Integrációs és fejlesztő programok
támogatása

61

69 555 000 23 609 000

15 integrációs és fejlesztő program - munkába állást, munkahely
34% megtartását segítő programok, érzékenyítő programok (színházi
előadások, városi séta, iskolai programok), F3 kutatás - támogatása.

160

363 976 000 166 200 000

ÖSSZESEN

46% (átlag)

▪

