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„Közterület helyett emberibb körülmények” program ajánlattételi
felhívásának változásai
2018. június 20.

A „Közterület helyett emberibb körülmények” program feltételei az előző évhez képest néhány
lényeges ponton változtak. Afőbb változások a következők:

1.

2.

A szálláshelyeken való elhelyezések feltételei, céljai és finanszírozása módosult: korábban az
elhelyezést végző intézmény típusa alapján határoztuk meg a működés részleteit és a
finanszírozás mértékét. Ez évben az intézmény által az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások
alapján határoztunk meg két elhelyezési típust:
o

BEFOGADÓ PONT (részletesen ld. felhívás 6.2. pontja):
 célja olyan ügyfelek elhelyezése, akiknél a hagyományos alacsonyküszöbű
egyéjszakás elhelyezés nem célravezető, vagy annál védettebb férőhelyre
van szükség(pl.: az ügyfél kora okán), illetve az ügyfél helyzetének tartós
javítása érdekében esetkezelő szociális munkásbevonásaszükséges;
 működtethető átmeneti szálláson, és éjjeli menedékhelyen(amennyiben a
nappali benntartózkodás megoldott);
 vendégéjszakánként maximum 770 forint támogatás igényelhető.

o

ALACSONY KÜSZÖBŰ KRÍZIS SZÁLLÁSHELY (részletesen ld. felhívás 6.3. pontja):
 célja, hogy minimum szolgáltatásokat nyújtson annak érdekében, hogy az
ügyfelek ne közterületen töltsék az éjszakáikat;
 működtethető éjjeli menedékhelyen, illetve időszakos férőhelyeken;
 vendégéjszakánként maximum 410 forint támogatás igényelhető.

Külső lakhatás programelem változásai:
o A lakhatási támogatás mértéke emelkedett: egy fő részére átlagosan havonta 30 ezer
forint, 1 év alatt maximum 360 ezer forint nyújtható (a programra személyenként
fordítható napi összeg – lakásban történő elhelyezés esetében maximum 1260
Ft/fő/nap, munkásszállón történő elhelyezés esetében maximum 1125 Ft/fő/nap –
nem változott).
o A 24 hónap alatt nyújtható támogatási limit kikerült a felhívásból.
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3.

Speciális elhelyezést igénylő személyek elhelyezésének változásai:
o A korábbi évtől eltérően, a speciális személyek elhelyezése után járó plusz támogatás
csak egyféle módon kalkulálható: vendégéjszakánként az elhelyezés típusa szerinti,
20%-al megnövelt támogatási összeg, valamint személyenként egyszeri 50 ezer forint
támogatás számolható el.
o Az egyszeri 50 ezer forint támogatást közvetlenül a speciális elhelyezést igénylő
ügyfelek ellátására kell fordítani (természetbeni juttatás, mentálhigiénés vagy más
speciális szolgáltatás, pl. pszichiáter, illetve bármely más, az ügyfelek egyéni
szükségleteinek megfelelő ellátás formájában). A támogatás összevontan, több
ügyfélnek közösen nyújtott szolgáltatásokra (pl. csoportfoglalkozás) is felhasználható.

4.

Egyebek:
o A közterületen élő ügyfelek intézménybe való „begondozásért” járó, az utcai
munkásoknak fizethető díj kikerült a felhívásból.
o A felhívás 10. pontjában az elhelyezésekor elszámolható költségek fajtáinak
ismertetésében a korábbinál részletesebben szerepel az ügyfelek részére nyújtható
szolgáltatások, eszközök kifejtése (10.3. pont) annak érdekében, hogy az ügyfelek
igényeihez jobban alkalmazkodva tudják tervezni a forrás felhasználását.

