A támogatás összesítő adatai
Program
száma

Programpont neve
2018-19-KONV

Pályázat
érkezett
(darab)

1.

Hajléktalan emberek egészségügyi
ellátásának támogatása

2.

Kiegészítő szolgáltatásként végzett utcai
szociális munka végzésének támogatása

8

3.

Megyei hatáskörű krízisautó szolgálatok
működésének támogatása

13

4.

5.

Szállásnyújtó ellátások
kapacitásbővítésének (krízisférőhelyek
működtetésének) támogatása a téli
időszakban)
Intézményi beruházások támogatása:
Férőhely-bővítés támogatása

53

6

Igényelt
támogatás
(forint)

Megítélt
támogatás
(Ft)

58 813 000 35 322 000

7 252 000

4 388 000

11 325 000 11 078 000

8 053 000

2 880 000

4

28 265 000 20 265 000

6.

Tárgyi eszközök beszerzésének
támogatása

61

63 877 000

7.

Lakhatási programok támogatása

16

84 736 000 39 655 000

8.

Közterületen, nem lakás céljára szolgáló
helyen élők befogadó szálláshelyeken
történő elhelyezésének támogatása

2

9.

Integrációs és fejlesztő programok
támogatása

35

359 740 000 10 976 000

ÖSSZESEN

198

359 740 000 135 200 000

5 801 000

8 398 000

2 238 000

Támogatás
aránya
(%)

Támogatott kapacitás

37 településen megvalósított eü. szolgáltatások, ebből
2.500 főnek gyógyszer, kötszer, tisztálkodó szerek, fertőtlenítők biztosítása,
60% 8 településen összesen 72 férőhelyen betegszoba vagy lábadozó működtetése
ápolási eszközök, gyógyászati segédeszközök, eü. felszerelések, köztük 330 db kórházi
csomag és 86 szemüveg
6 településen a téli időszak 6 hónapjában biztosított részmunkaidős utcai felderítés,
gondozás, olyan településeken, ahol a hajléktalan emberek alacsony száma miatt
61%
utcai szolgálat nem működik, de a téli időszakban szükséges és életmentő a
szolgáltatás
12 megye (egyik megyében két szervezet között megosztva a feladatot) teljes
98% területén biztosított a krízisautó ügyelet és szolgáltatás közterületen krízishelyzetbe
került emberek számára
2 településen 23 krízisférőhely az életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan
36% emberek számára alacsony küszöbű éjszakai elhelyezés kialakításával és
működtetésével;
3 település 3 intézményében 65 férőhely bővítés támogatása ingatlanok felújításával
és korszerűsítésével
20 településen nappali és szállásnyújtó intézmények olyan tárgyi eszközeinek cseréje,
13% beszerzése, amelyek az ellátottak használatában vannak (ágyak, matracok,
matrachuzatok)
47% 12 településen 59 fő önálló lakhatásának támogatása (2-10 fős programok)
72%

39%

2 településen 17 befogadó szálláshely támogatása (csak két pályázat érkezett a
programra)

14 településen integrációs és mentálhigiénés fejlesztő programok támogatása; 1
addiktológiai csoport, 2 mentálhigiénés csoport, 5 pszichológiai tanácsadás, 4
31%
jogsegély-szolgáltatás, 2 munkába-állást és mobilitást segítő, valamint 2 védett
foglalkoztatást biztosító program.
44 (átlag)

