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A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY RSZTOP PROJEKTIRODA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

 

A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája meghívásos pályázati felhívást 

hirdet a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program Közterületen élők számára 

természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001- kísérő intézkedések program 

megvalósítására 

 

 

A felhívás címe: 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK KIVÁLASZTÁSA A 

„KÖZTERÜLETEN ÉLŐK SZÁMÁRA 

TERMÉSZETBENI JUTTATÁS BIZTOSÍTÁSA 

RSZTOP” CÍMŰ PROGRAM MÁR MEGLÉVŐ 

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK KÖRÉBŐL, A 

KÍSÉRŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRÉBE TARTOZÓ 

SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSÁHOZ A KÖZÉP-

MAGYARORSZÁG RÉGIÓ TERÜLETÉN 

A felhívás kódja: 2018-20-RSZTOP-K-KMR 

A felhívás közzétételének dátuma: 2017. SZEPTEMBER 11. 

A benyújtás határideje 2017. SZEPTEMBER 20. 

 

A kísérő intézkedések program megvalósításának időszaka a Közép-Magyarország régió 

területén várhatóan 2017. október 16. – 2019. október 15. közötti időszakra terjed ki. 
 

1. A felhívás háttere:  

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a szegénységben, társadalmi 

kirekesztettségben élők számának csökkentését, a szegénység újratermelődésének megakadályozását, 

a közszolgáltatások, társadalmi-gazdasági javak egyenlő esélyű hozzáférésének javítását, a társadalmi 

összetartozás erősítését. Összhangban a Partnerségi Megállapodásban foglaltakkal, a cél elérését a 

Kormány az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból megvalósítani tervezett beavatkozások 

mellett a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program Rászoruló Személyeket Támogató 

Operatív Program Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP RSZTOP-3.1.1-

16-2016-00001 (továbbiakban RSZTOP Projekt) keretében tervezi elősegíteni a Hajléktalanokért 

Közalapítvány (továbbiakban Közalapítvány) bevonásával. 

 

A Hajléktalanokért Közalapítvány a 1347/2016. (VII.6.) Korm. határozata alapján vesz részt a program 
végrehajtásában, és ennek megfelelően 2016. május 10-én támogatási szerződést kötött a 
„Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása” elnevezésű, kiemelt projekt 
megvalósítására. A Közalapítvány az RSZTOP Projekt keretében 
kedvezményezettként 2016 és 2020 között a munkanapokon, átlagosan 
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4.000 közterületen élő hajléktalan ember számára biztosít napi egyszeri étkezést, melyet un. kísérő 
intézkedések program egészít ki.  

 Az RSZTOP projekt kísérő intézkedések részprogram célja, hogy a program megvalósítására 
kiválasztott együttműködő partnerek ellátási területén élő célcsoport részére a mentális állapotot 
javító szolgáltatásokkal segítse a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését. A kísérő intézkedés 
szolgáltatásai elsősorban a mentális és pszichés zavarokkal és/vagy addiktológiai problémákkal küzdő 
hajléktalan emberek kezelésbe vételét és terápiáját segítik elő.  

Az RSZTOP projekt egyik szakmai célkitűzése az étkeztetés biztosításával a hajléktalanszállásokkal 
szembeni idegenkedés feloldása, a célcsoport ösztönzése az intézmény egyéb szolgáltatásainak 
igénybevételére. A kísérő program célja az intézmény ügyfeleinek és az étkezés miatt a hajléktalan 
ellátó intézményekbe látogató hajléktalan emberek részére nyújtott szolgáltatások bővítése. A 
program pszichiátriai betegséggel, mentális problémákkal, függőségekkel küzdő hajléktalan emberek 
részére igyekszik a terápiás szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségeit javítani. A kísérő 
intézkedések feladata a projektbe együttműködő partnerként bevont hajléktalanellátó intézmények 
ellátási területén élő, kezelés alatt nem álló, illetve a betegség kialakulása szempontjából 
veszélyeztetett személyek elérése és részükre a terápiás szolgáltatások megajánlása, nyújtása. 

Az RSZTOP Projektiroda jelen pályázati felhívás alapján választja ki azokat a hajléktalanellátó 
szervezeteket (együttműködő partnereket), melyekkel együttműködve 2017. október 2. és 2019. 

október 1. között megvalósítja a kísérő intézkedéseket Közép-Magyarország régió területén. 

 

2. Az RSZTOP kísérő intézkedések program célcsoportja, szakmai tartalma  

2.1. Az RSZTOP projekt kísérő intézkedések programjának célcsoportja közterületen élő, nappali 
melegedő-, éjjeli menedékhely- és átmenti szállás, valamint az utcai szolgálatok  
szolgáltatásait igénybe vevő hajléktalan személyek, akik pszichiátriai és addiktológiai 
betegségekkel, mentális zavarokkal küzdenek, illetve ezen betegségek kialakulása 
szempontjából veszélyeztetettnek számítanak.  

2.2. Az RSZTOP projekt kísérő intézkedések programjának szakmai tartalma: A Közalapítvány két 
éven keresztül országosan, munkanapokon legalább 9500 (db) pszichiátriai kezelésbevételi 
lehetőséget, ezen belül összesen 230 fő részére egyéni vagy csoportos terápiás lehetőségét 
tervez biztosítani hajléktalan emberek részére, szolgáltatást nyújtó szakemberek 
(továbbiakban: Szolgáltató) alkalmazásával. A Szolgáltatók munkabérét és azok járulékait 
teljes egészében a Közalapítvány biztosítja. 

A Közalapítvány a 2017. október 2. - 2019. október 1. közötti időszakban a Közép-
Magyarországi régióban munkanapokon összesen legalább 1600 (db) un. pszichiátriai 
kezelésbevételi lehetőséget, ezen belül 40 fő részére egyéni vagy csoportos terápiás 
lehetőséget tervez biztosítani hajléktalan emberek részére. 

A kísérő intézkedés program végrehajtása érdekében az együttműködő partner feladata, hogy 
szolgáltatási alkalmak időszakában biztosítja a kísérő intézkedés szolgáltatás nyújtásához 
szükséges, jogszabályi előírásoknak megfelelő intézményi, tárgyi, dokumentációs és személyi 
feltételeket. 

 A szolgáltatási alkalmak időszakában biztosított tárgyi feltételek:  

- Szolgáltató által végzett tevékenységnek megfelelő helyiség. Úgymint csoportos terápia 
megtartásához megfelelő nagyságú, megközelíthető helyiség 

biztosítása. Egyéni félfogadás, vagy rendelés megtartásához 

megfelelő szoba vagy helyiség biztosítása (Amennyiben a 
Szolgáltató tevékenységei közé tartozik a gyógyszerelés vagy invazív 
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beavatkozás, abban az esetben a vonatkozó jogszabályok alapján „orvosi szoba” biztosítása 
szükséges) . 

 

- Szolgáltató adminisztratív munkáját segítő számítástechnikai eszközök. Asztali számítógép 
vagy laptop, nyomtató, internet elérési lehetőség, amelyek használatbavételével a Szolgáltató 

dokumentálhatja a szolgáltatási alkalom során fogadott célcsoport tagokkal történteket. 

Továbbá amelyek segítségével előállíthatja a program megvalósítás során végzett 

tevékenységek havi beszámolóját és havi jelenléti ívét. 

 
- Zárható szekrény biztosítása, amelyben a Szolgáltató tárolhatja a szolgáltatási alkalmak során 

vezetett egészségügyi dokumentációt tartalmazó, kezelésbe vett célcsoporttag kezeléséhez 

szükséges dokumentumokat (lsd. Adatvédelmi és Egészségügyi tv.). Ezen dokumentáció az 
RSZTOP Projektiroda által nem kerül meghatározásra, ez a Szolgáltató által végzett teljeskörű 

szakmai munkavégzést segítő eszköze (ambuláns lapok begyűjtése, papír alapú teszt 
eredmények igény szerinti).  

 

- Az együttműködő partner által meghatározott szolgáltatási alkalmak tevékenységinek 
elvégzéséhez szükséges papír alapú tesztek és egyéb szakmai segédanyagok kinyomtatása, 

sokszorosítása, előállítása és tárolása.  

 

A szolgáltatási alkalmak időszakában biztosított személyi feltételek: 

- Az együttműködő partner által biztosított programfelelős és vagy kapcsolattartó személy(ek) 

 

A szolgáltatási alkalmak időszakában biztosított dokumentációs feltételek: 

- A Szolgáltató által kötelezően, a szolgáltatási alkalmak adminisztrációját jelentő elektronikus 
adatrögzítésből keletkező, havonta egy alkalommal nyomtatandó, szkennelendő és 
postázandó „havi beszámoló”, valamint havi jelenléti ív előállítását és beküldését biztosító 
technikai eszközök biztosítása 

- Az együttműködő partner által havonta egy alaklommal nyomtatandó, szkennelendő és 
postázandó tájékoztatás elvégzéséhez szükséges dokumentációs feltételek (Együttműködési 
megállapodás tervezet 2. pont i) bekezdés ) 
 

3. Az RSZTOP kísérő program megvalósításának folyamata 
 
3.1. A Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektirodája a jelen meghívásos pályázati 

felhívásra beérkezett pályázatok alapján kiválasztja: 
 

 az együttműködő partnereket,  

 a komplex szolgáltatásnyújtás szakmai tartalmát, 

 a komplex szolgáltatásnyújtás részét képező a pályázati adatlapon bemutatott: 

- a szolgáltatás nyújtására szolgáló lehetséges intézményi helyszíneket, 

- szolgáltatásnyújtás típusát, 

- pszichiátriai kezelésbevétel tevékenységkörét, 

- szolgáltatásnyújtás alkalmainak rendszerét és óraszámát, 

- a szolgáltatás nyújtására javasolt szakembereket,  

- szolgáltatásnyújtás órabérét. 
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3.2. A pályázó szervezet az általa beküldött együttműködési ajánlat (pályázati adatlap) 3. számú 

mellékletének aláírásával nyilatkozik, hogy sikeres ajánlat benyújtása esetén elfogadja az 
együttműködési megállapodás tervezetben foglaltakat, azt magára érvényesnek tekinti 
egészen a végleges együttműködési megállapodás megkötéséig.  

 
3.3.  A Közalapítvány az együttműködési ajánlatban kifejtett szolgáltatásnyújtási tartalom szerint 

munkaszerződést köt az együttműködő partner által javasolt Szolgáltatóval, ennek hiányában 
azzal/azokkal a Szolgáltatóval/Szolgáltatókkal, aki(k) megfelel(nek) az alkalmazási 
feltételeknek. A Közalapítvány a Szolgáltató(k) személyéről minden esetben egyeztet az 
együttműködő partnerrel. 

 
3.4. A Közalapítvány és a Szolgáltató között létrejött munkaszerződés dokumentumai 

(munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató) rögzítik a konkrét szolgáltatást, annak 
típusát, megvalósuló szakmai tevékenységeit, időpontját és a munkabért.  

A célcsoport részére szolgáltatás nyújtására felkérhető Szolgáltatók munkavégzése a Közalapítvány 
és az együttműködő partner között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített: 

- óraszámban, 
- szolgáltatási alkalmakon, 
- megvalósítási helyszínen, 
- szolgáltatási típus alapján, 
- tevékenységi körökben történik. 

A célcsoport részére biztosított pszichiátriai kezelésbevétel résztevékenységei: 

- vizsgálat, szűrés, 
- beavatkozás, 
- diagnózis állítás, 
- irányítás, 
- szakvélemény kiállítás, javaslattétel, véleményezés, 
- egyéni terápia, vagy 
- csoportos terápia. 

 
3.5 Az RSZTOP Projektiroda az együttműködő partnerekkel és a Közalapítvány által alkalmazott 

Szolgáltatókkal közösen valósítja meg a programot. 
 
3.6 Az RSZTOP Projektiroda a program időszakában ellenőrzi, monitorozza az együttműködő 

partnerek, Szolgáltatók tevékenységét, a szolgáltatási alkalmakról vezetett nyilvántartásait, a 
szolgáltatás minőségét, teljesülését, a szolgáltatások célcsoport igénybevételét, forgalmi 
adatait. 

  

4 Együttműködési partnerségre vonatkozó pályázatot az a szervezet nyújthat be amely: 
 
4.1 hajléktalan emberek ellátására –a pályázat beadásának napján- érvényes működési 

engedéllyel rendelkezik, 
 

4.2 a program megvalósításának időszakára érvényes működési engedéllyel rendelkezik a 
hajléktalan emberek ellátására,  

 
4.3 a Közalapítvány által megvalósított „Közterületen élők számára 

természetbeni juttatás biztosítása RSZTOP” című, RSZTOP-3.1.1-16-
2016-00001 azonosítószámú program megvalósítása tekintetében 
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már rendelkeznek megkötött együttműködési megállapodással, továbbá a 
……………………………… - …………………………………. i időszak tekintetében lebonyolított nyílt 
pályázati eljárás keretében kiválasztásra kerültek és érvényes nyilatkozatot tettek arra, hogy a 
program megvalósításában 2020.12.31-ig részt vesznek,  

 

4.4 vállalja, hogy pályázata elfogadása esetén a kísérő program végrehajtására az együttműködési 
megállapodást megköti, és eleget tesz az együttműködési megállapodásban előírt 
kötelezettségeknek.  

 

5 Az együttműködési ajánlattal szembeni elvárások: 
 
5.1 A Szolgáltatási helyszínek és tárgyi feltételeinek bemutatása 

A szolgáltatás nyújtás egyik lehetséges helyszíne az együttműködő partner intézménye(i). Ebben 
az esetben a szolgáltatás rögzített helyszínen van és a szolgáltatás nyújtása az együttműködő 
partner által működtetett menedékhelyeken, átmeneti szállásokon, nappali melegedőkben, az 
ellátáshoz tartozó egészségügyi centrumokban történik. 
  
Az együttműködő partner által megjelölt, rögzített szolgáltatási helyszínnek meg kell felelnie az 
nyújtott szolgáltatás szakmai tartalmától függően - az alábbi feltételeknek: 

- Pszichiáter vagy addiktológus szakorvos alkalmazása esetén rendelkeznie kell a szolgáltatási 
tevékenység(ek)nek megfelelő engedélyekkel rendelkező helyiséggel. 

- Csoportos vagy egyéni terápia esetén rendelkeznie kell olyan helyiséggel, amelyben 
lehetőség van az elkülönült és zavarásmentes terápiák lebonyolítására. 

- Az intézménynek biztosítania kell, lehetőleg a szolgáltatásnyújtására kijelölt helyiségben 
számítógépet internet csatlakozással, nyomtatót, zárható szekrényt (elkülönített 
irattárolás). 

Mozgó szolgáltatási helyszínen történik a szolgáltatás, amennyiben a szolgáltatás nyújtása nem 

intézményben, hanem az ellátási területéhez tartozó közterületen történik.  Ebben az esetben a 

területért felelős utcai gondozó szolgálattal kötött együttműködési megállapodás keretében a 

pályázati dokumentációban rögzített szakmai tartalommal, a megfogalmazott feltételek szerint 

történhet a szolgáltatás nyújtása. Alapvető eltérés a rögzített helyszínen történő szolgáltatás 

nyújtásától, hogy a Szolgáltató(ka)t az utcai gondozó szolgálat munkatársa kíséri és fő 

tevékenységként krízisintervenció, hajléktalan ellátó intézményeibe való irányítás, valamint 

szükség eseten egészségügyi ellátóhelyre való beutalás, irányítás történik.  

A Szolgáltató a helyszíni ellátást követően utólagos adminisztráció keretében végzi el a szolgáltatási 

alkalom tevékenységeinek megfelelő dokumentációt. Tekintettel a „Felhívás” 2.2 pontjában 

foglaltakra az együttműködő partner által biztosított helyiségben és eszközökön elvégzi a 

vonatkozó adminisztratív feladatait. Ennek ritmusa a gyakorlati megvalósítás során kerül 

pontosításra, amelynek során mind a Szolgáltatónak, mind pedig az együttműködő partnernek 

figyelembe kell vennie az RSZTOP Projektiroda felé történő havi beszámolási kötelezettségek 

határidejét és módját. Az RSZTOP által javasolt adminisztrációs ritmus alapján a külső mozgó 

szolgáltatási helyszínen végzett szolgáltatási alkalmat követően kerül sor a kötelező 

adminisztrációra.   
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5.2 Személyi feltételek biztosítása 
 

Az együttműködő partner köteles a kísérő program megvalósítása érdekében kijelölni 
kapcsolattartó és programfelelős munkatársakat.  A kapcsolattartó és programfelelős feladatait 
egy személy is elláthatja. 
 
Kapcsolattartó feladatai: 
 

- Együttműködik a Szolgáltató(k)val a kísérő intézkedés eredményes megvalósulásának 
érdekében, az esetlegesen elmaradó szolgáltatási alkalmak pótlási tervének kidolgozásában 
részt vesz.  

- Részt vesz a Közalapítvány által szervezett, regionális műhely keretében, legalább a program 
indítását követő 6 havonta (a projekt végrehajtása során legalább 3 alkalommal) megtartott, 
program indítás és a végrehajtás témakörében megtartott képzéseken. 

- A szolgáltatásnyújtás megvalósulását havi rendszerességgel, az RSZTOP Projekt által 
biztosított dokumentumon nyilatkozza le a Közalapítvány részére.  

Programfelelős feladatai: 

- Szervezi a kísérő intézkedések szolgáltatásnyújtás időtartamában a szolgáltatás 
igénybevételét és megvalósulását.  

- Írásban és szóban tájékoztatja a Célcsoportot a kísérő szolgáltatásról. 
- Motiválja a Célcsoportot a kísérő intézkedések szolgáltatás igénybevételére 
- Elősegíti az együttműködő partner hajléktalanellátó intézménye, annak munkatársai, a 

célcsoport és Szolgáltató közötti kommunikációt. 
- Segíti, hogy a Szolgáltató a kísérő intézkedések szolgáltatás szakmai tartalmát 

megvalósíthassa az együttműködő partner intézményeiben és szükség szerint integrálódjon 
az intézmény(ek) szakmai életébe. Az együttműködés – Szolgáltató/együttműködő 
partner/Közalapítvány igénye szerint – kiterjedhet a kapcsolódó adminisztráció nyomon 
követésére is. 

- Együttműködik a Kapcsolattartóval és a Közalapítvánnyal. 
- Részt vesz a Közalapítvány által szervezett, regionális műhely keretében, legalább a program 

indítását követő 6 havonta (a projekt végrehajtása során legalább 3 alkalommal), program 
indítás és a végrehajtás témakörében megtartott képzéseken. 

 

5.3 Szolgáltatási mutatók megtervezése 
 

Az együttműködő partner által tervezett szolgáltatási mutató számokra befolyással lehet a pályázó 
szervezet ellátási területének nagysága, az intézmény felszereltsége és ügyfélforgalma.  
 
Pszichiátriai kezelésbevételnek számít minden, a kísérő intézkedés keretein belül megvalósuló, a 
célcsoport egy vagy több tagjának lehetővé tett szolgáltatás, mely a mentális állapot javítását 
célozza.  

A szolgáltatási mutatót a megjelenési alkalmak száma adja. 

 
1 db megjelenési alkalomnak minősül a célcsoport egyetlen tagjának 
nyújtott pszichiátriai kezelésbe vétel (pl. rendelés, egyéni félfogadás, 



HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 

Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program 

Közterületen élők számára természetbeni juttatás biztosítása  

RSZTOP-3.1.1-16-2016-00001 

 

7 
egyéni terápia) függetlenül attól, hogy milyen, és hány db résztevékenység történt a szolgáltatási 
alkalmon belül.  

1 db megjelenési alkalomnak minősül a célcsoport egyidejűleg több tagjának nyújtott 
pszichiátriai kezelésbe vétel (pl. csoport terápia), függetlenül attól, hogy hány fő vette igénybe a 
szolgáltatást.  

A szolgáltatásnyújtás mutató tervezési minimuma a KMR régióban átlagosan 15 megjelenési 
alkalom hetente! 

A szolgáltatás megtervezése során figyelembe kell venni azt is, hogy kötelező a program során 
egyéni terápiába vagy csoportterápiába vonni legalább 25 főt.  

A szolgáltatási mutatók alapján a szolgáltatásnyújtás időtartama legalább 20 óra egy hónapban. 

A szolgáltatásnyújtási alkalmak rendszeressége függ a célcsoport érdekeitől. A pályázó szervezet 

által benyújtott együttműködési ajánlatban szereplő költségvetési terv és tervezett órabér-

számítási gondolatmenetet a Közalapítvány javaslatnak tekinti, azzal kapcsolatos további 

egyeztetések lehetőségét fenntartja. 

 
5.4  A Szolgáltató kiválasztása, alkalmazásának feltételei 

A célcsoport részére szolgáltatás nyújtására alkalmazásra kerülő szakemberek köre: 

- Pszichiáter orvos. 
- Addiktológus orvos. 
- Pszichológus. 
- Mentálhigiénés szakember. 
- Addiktológiai konzultáns. 
- Egyéb, egészségügyi, min. középfokú végzettséggel rendelkező és a célcsoport 
igényeinek megfelelő szakosodással rendelkező szakember (pl.: pszichiátriai szakasszisztens). 

A célcsoport részére szolgáltatás nyújtására felkérhető Szolgáltatók munkavégzése a Közalapítvány 
és az együttműködő partner között létrejött együttműködési megállapodásban rögzített: 

- óraszámban, 
- megvalósítási helyszínen, 
- szolgáltatási típus alapján, 
- tevékenységi körökben történik. 

 
Pályázó által javasolt Szolgáltató(k)nak az együttműködési ajánlatban meghatározott 
tevékenységük ellátásához szükséges végzettséggel kell rendelkezniük.  

A tervezéskor figyelembe kell venni, hogy a kísérő intézkedések program megvalósítására a 
rendelkezésre álló teljes keretösszeg kizárólag Közalapítvánnyal munkajogviszonyban álló 
Szolgáltató(k) bérezésére fordítható. Egyes Szolgáltatók bérére tett javaslat esetén figyelembe kell 
venni nyújtott szolgáltatási tevékenységet, a tervezett szolgáltatási mutatót és a tervezett 
szolgáltatás havi óraszámát egyaránt. 
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5.5 A Szolgáltató alkalmazásának feltételei és körülményei: 

A kísérő intézkedések program megvalósítása során részmunkaidős munkaviszony keretében 
alkalmazott Szolgáltató munkaszerződése határozott időre szól, ami a kísérő program időszakának 
tekintetében (várhatóan 2 év) maximum 2 év lehet.  

Szöveges indoklás szükséges amennyiben a pályázó szervezet az együttműködési ajánlat 
elkészítése során a 2 éves programmegvalósítás időszakán belüli szolgáltatásnyújtást 
párhuzamosan több Szolgáltató bevonásával vagy időszakos teljesítéssel szakaszolt 
időintervallumra javasol Szolgáltatókat. 

 

5.6 Az együttműködési ajánlatban javasolt órabér meghatározásának szempontjai: 
 
- Alkalmazásra kerülő Szolgáltató bruttó órabérnek szöveges indoklása az együttműködési 

ajánlatban kötelező. Figyelembe kell venni a területre jellemző, hasonló tevékenységet 
folytató magánpraxisok átlagos bruttó órabérét, amennyiben területre jellemző 
szakemberhiány, valamint egyéb az ajánlatban kifejtett szempont ezt indokolja. 

 
- A pályázó szervezet együttműködési ajánlatban törekedje arra, hogy az alkalmazásra 

javasolt Szolgáltató végzettsége és tevékenysége alapján elvárható legyen a célcsoport 
szükségleteinek kielégítése és a szolgáltatási mutatók teljesítése egyaránt. 

 
5.7 Az együttműködő partnereknek vállalniuk kell a következőket:  

- A Szolgáltató által nyújtott pszichiátriai/addiktológia/ mentálhigiénés, illetve kezelésbe 
vételt célzó és/vagy terápiás szolgáltatásokat hozzáférhetővé kell tenni az ellátási 
területen élő hajléktalan emberek részére, ún. nyitott szolgáltatás keretében. 

- A projekt megvalósításához és a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok ellátásának elősegítése (dokumentumok nyomtatása, scannelése, internet 
hozzáférés). 

- A Közalapítvány által biztosított szolgáltatáson túl a program egyéb költségeinek (személyi 
kapacitás, tárgyi feltételek stb.) saját forrásból való biztosítása.  

- A szolgáltatási alkalmakhoz szükséges helyiségek hatályos jogszabályoknak történő 
megfelelése, amennyiben szükséges engedélyezési eljárás lefolytatása.  

 

6 Az együttműködési ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:  

 
 A szolgáltatásnyújtás tevékenységköreit és az elvégzésükhöz rendelt alkalmazásra javasolt 

Szolgáltató végzettségét. Amennyiben a pályázó szervezet rendelkezik név szerinti 
javaslattal az alkalmazásra javasolt Szolgáltató esetén, annak rögzítése is szükséges. 

 A szolgáltatásnyújtási alkalmak típusát, az alkalmak rendszerét (havi, heti számát), 
óraszámát, valamint tevékenységtartalmát, a megvalósítási helyszínenként. 

 A javasolt Szolgáltatók feladatkörét és a szolgáltatási alkalmak megvalósítási 
folyamatleírását, amelynek tartalmaznia kell: 

- a havi szolgáltatásnyújtás folyamatát egy-egy javasolt Szolgáltató szempontjából, 
jelölve a szolgáltatásnyújtás típusait (módját), 
körülményeit, a vállalt tevékenységeket, a szolgáltatási 
alkalmak rendszerét, azok óraszámaival, 
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- ha a pályázó szervezet a szolgáltatás kiegészítéseként közvetett szolgáltatás nyújtását 

is tervezi (AA csoportok bevonása, helyi pszichiátriai nappali ellátás stb.), 

- a megvalósító telephelyek munkatársai és a programfelelős feladatai a Szolgáltató 
intézményi integrálása érdekében, az ügyfélkör motiválásának érdekében, 

- amennyiben Szolgáltató feladatai közé tartozik a területbejárás (pl.: utcai szolgálat), 
abban az esetben a tervezett megvalósítást bemutatni, valamint a segítő szociális 
munkatárs szerepét ismertetni. 

- a szolgáltatásnyújtási folyamat várható eredményeit, 

- a szolgáltatásnyújtás várható kockázatait és azok kezelését. 

- a program szükségességét, 

- a célcsoport mentális, pszichés és addiktológiai jellemzőit 

- a pályázó szervezet által vállalt szolgáltatási mutatók szöveges indoklását 

- az ügyfélkör bevonásának és motiválásának tervét 

 

7 A pályázat (együttműködési ajánlat) benyújtásának feltételei:  

Az együttműködés kialakítására vonatkozó meghívásos pályázati felhívás, adatlap és mellékletei 
együtt képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák az együttműködési megállapodáshoz 
szükséges összes feltételt.  

A teljes dokumentáció e-mailen keresztül kerül kiküldésre célzottan a pályázati részvételre 
felkérendő szervezetek képviselői és az általuk megjelölt kontaktszemélyek felé. A meghívásos 
pályázat dokumentációja pdf formátumban kerül feltöltésre, így az írható pályázati adatlap – 
szükség esetén – az RSZTOP Projektiroda munkatársaitól igényelhető. 

A pályázatok benyújtásának határideje: A pályázatot 2017. szeptember 20–ig kell 
benyújtani.  

 

8 Az elbírálás módja, eljárási rendje, határideje:  

Az RSZTOP Projektiroda a beérkezett ajánlatok elbírálását a pártatlanság, az esélyegyenlőség és a 
szakmai nyilvánosság követelményeit betartva bonyolítja. A pályázati feltételek teljesítése nem 
jelent jogosultságot az együttműködési megállapodás megkötésére.  

A pályázatok értékelését külön felkérésre, a Projektiroda munkatársaiból álló bíráló csoport végzi. 
Az előzetes együttműködési megállapodás megkötésével kapcsolatban az RSZTOP Projektiroda 
dönt. 

A pályázatok szakmai elbírálásának folyamata: 

A bírálatok során figyelembevételre kerül az együttműködési ajánlatot beadó hajléktalanellátó 
szervezet által elkészített, a kísérő intézkedések program szakmai alapkoncepciója szerinti 
szolgáltatási tevékenységek és szolgáltatási folyamatok tartalma; a szolgáltatási folyamatok 
megvalósítására javasolt Szolgáltató végzettsége és képzettsége, valamint a kalkulált költségvetési 
tervben az órabérre tett javaslatok.  

 

A pályázatok bírálatának folyamata:  
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- A pályázó szervezetek hiánypótlásainak beküldését követő 5 munkanapon az RSZTOP 
projektiroda a szakértői vélemények alapján meghozza döntését. 
- A döntést követő 3 munkanapon belül az RSZTOP Projektiroda írásban értesíti a pályázókat a 
bírálat eredményéről, elutasítás esetén a döntés indoklásával.   
- A döntést követő 10 munkanapon belül megkötésre kerül az együttműködési megállapodás.  

 

Figyelem! Hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, a hiánypótlásra történő felszólítást 
követő 8 munkanapon belül. A hiánypótlásra az RSZTOP projektiroda szólítja föl a pályázót a 

pályázat beérkezésétől számított 3 munkanapon belül. A hiánypótlásra történő felszólítást követő 

5 munkanapon belül van egyszeri lehetőség, elektronikus formában.   

 

A nyertes pályázók listája a Hajléktalanokért Közalapítvány www.hajlektalanokert.hu honlapján 

közzétételére a döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor.   

Az együttműködő partnerek következő adatai nyilvánosságra hozhatók:  

- a szervezet neve,  
- a megvalósítás helye,  
- a tervezett szolgáltatás összefoglalása.  

  

9 Bírálati szempontok: 

A bírálat jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek való megfelelés vizsgálatával történik.  

 Formai követelmények:   

- a pályázati anyag határidőre történő benyújtása,  
- az együttműködési ajánlat (pályázati adatlap) használata és hiánytalan kitöltése,  
- a kötelezően megjelölt mellékletek benyújtása,     
- előírt példányszám és elektronikus példány megküldése,     
- felszólításra hiánypótlások benyújtása.  

 

 Tartalmi követelmények:  

- a szakmai program feleljen meg a felhívás célkitűzéseinek és feltételeinek,  
- az együttműködési ajánlat szakmai tartalma kellőképpen összhangban álljon az ellátottak 

igényeivel,  

 

A pályázatok érvénytelenek, azaz nem fogadhatók be és érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek 
a következő okokból:  

- a pályázó nem a felhívásban meghatározott lehetséges pályázók körébe tartozik,  
- a pályázat a felhívásban megjelölt határidőn túli postára adása,  
- nem a megfelelő együttműködési ajánlat használata,  
- nem az előírt példányszám kerül benyújtása,  
- a pályázati program nem felel meg a felhívásban felsorolt feltételeknek,  
- a pályázó a Közalapítványi RSZTOP Projektiroda felszólítása ellenére a hiánypótlást hibásan, 

hiányosan, vagy a megadott határidőn túl nyújtja be.  
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10 Az együttműködési ajánlathoz csatolandó kötelező mellékletek:  

 
1.sz. melléklet:  A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat egyszerű 

másolata (tanúsítvány nem elégséges) 

2 sz. melléklet:  Együttműködési adatlap 

3. sz. melléklet : Nyilatkozat a tervezett szolgáltatási mutatókról  

4.sz. melléklet: Nyilatkozat az együttműködési megállapodásról 

5. sz. melléklet:  Nyilatkozat a javasolt Szolgáltató személyéről 

 

11 Tanácsadás: 

A felhívásról információ, valamint tanácsadás munkaidőben kérhető az RSZTOP Projekt munkatársától: 
Stépán Virágtól kísérő intézkedések koordinátor-monitorozótól a +36 30/856-1140 telefonszámon, 
vagy a stepan.virag@rsztop.org e-mail címen.  

  

12 A pályázati felhívás mellékletei:  

 

A) melléklet: Együttműködési ajánlat (Pályázati adatlap)  

B) melléklet: Együttműködési megállapodás tervezet  
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A pályázatokat postai és elektronikus formában egyaránt be kell nyújtani, a következő 

módon:  

A pályázat benyújtásának módja 

Postai úton    Elektronikus úton  

Amennyiben levélként kerül feladásra:  cím: 
Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektiroda 
1464 Budapest, Pf. 1383  
  
Amennyiben csomagként kerül feladásra: cím: 
Hajléktalanokért Közalapítvány RSZTOP Projektiroda  
1111 Budapest, Zenta u. 1. földszint  
  
A borítékon és/vagy a csomagon kérjük, jelöljék a felhívás kódját: 
2018-20-RSZTOP-K-KMR  
  

  

rsztop@rsztop.org  

  

1.)  Együttműködési ajánlat (Pályázati adatlap)  

 Postai úton    Elektronikus úton  

 

1 db eredeti példány 

  Fileformátum: docx vagy doc fájl  

  Megjegyzés: Nem szükséges az aláírt adatlapot az 

aláírások láthatósága érdekében szkennelt formában 

elküldeni!  

  

  

  

3.)  2. sz. melléklet: Együttműködési adatlap 

Postai úton    Elektronikus úton  

1 db eredeti példány    Fájlformátum: 
szkennelt (*pdf vagy *jpg) fájl  Megjegyzés: Csatolva az eredeti együttműködési ajánlathoz!    

  

 

4.)  3. sz. melléklet: Nyilatkozat a tervezett szolgáltatási mutatókról  

Postai úton    Elektronikus úton  

1 db eredeti példány    Fájlformátum:   
szkennelt (*pdf vagy *jpg) fájl  Megjegyzés: Csatolva az eredeti együttműködési ajánlathoz!    

  

  

2.)  1. sz. melléklet: A megvalósító intézmény működési engedélyéről szóló határozat egyszerű másolata  

(tanúsítvány nem elégséges)  

1 db eredetivel mindenben megegyező másolati példány    Fájlformátum:szkennelt (*pdf vagy *jpg) 

fájl Megjegyzés: Csatolva az eredeti együttműködési ajánlathoz!    
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5.)  4. sz. melléklet: Nyilatkozat az együttműködési megállapodásról 

Postai úton    Elektronikus úton  

1 db eredeti példány    Fájlformátum:   
szkennelt (*pdf vagy *jpg) fájl  Megjegyzés: Csatolva az eredeti pályázati adatlaphoz!    

  

 

6.)  5. sz. melléklet: Nyilatkozat a javasolt Szolgáltató személyéről 

Postai úton    Elektronikus úton  

1 db eredeti példány    Fájlformátum:   
szkennelt (*pdf vagy *jpg) fájl  Megjegyzés: Csatolva az eredeti pályázati adatlaphoz!    

  

 

Felhívjuk az pályázók figyelmét arra, hogy az ügyintézés gyorsítása érdekében a pályázatokkal 

kapcsolatos hivatalos értesítések (a hiánypótlásokról, az együttműködésről szóló értesítések) kizárólag 

elektronikus formában kerülnek megküldésre a pályázati adatlapon megadott e-mail címre. Ezért 
kérjük a pályázókat, hogy olyan e-mail címet adjanak meg az adatlapon, melyet napi rendszerességgel 

figyelnek.  

 

A benyújtás időpontja a postára adás időpontját jelenti. A postára adás időpontját a postai 

dátumbélyegző igazolja. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.   

A pályázati adatlap eredeti és másolati példányának formailag és tartalmilag mindenben 
megegyezőnek kell lennie. A pályázat két példányát egyenként összefűzve (összekapcsolva), egy postai 

küldeményként kell megküldeni. Az eredeti példányt a pályázó hivatalos képviselőjének aláírásával, 

bélyegzőjével kell hitelesíteni, és nagy „E” betűvel jelölni.  

  

A pályázati adatlapot és mellékleteit elektronikusan kell kitölteni, Calibri betűtípussal, 12 pontos 

betűmérettel, 1,15 sorközzel. Az adatlap formátumát megváltoztatni nem lehet. A pályázat csak a 

www.hajlektalanokert.hu honlapon, a felhívás mellékleteként közreadott adatlapon adható be.  

  

A postán és az elektronikusan beérkezett pályázati adatlap tartalmi eltérése esetén a papír alapú, 

eredeti példányban foglaltak tekintendők az érvényes programnak.  

  

 Regisztrációs díj nincs.  

http://www.hajlektalanokert.hu/
http://www.hajlektalanokert.hu/

