I.
Kiemelt projekt adatlap
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi
visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának
megalapozása" program szakmai és módszertani támogatása
c.
kiemelt projekt felhívásához

Kódszám:
TÁMOP-5.3.2-12/1

1

KIEMELT PROJEKT ADATLAP
1.

TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ MEGJELÖLÉSE

1.1. A kiemelt projekt felhívás kódszáma

TÁMOP-5.3.2-12/1

1.2. Kiemelt projekt azonosító
2.

A KIEMELT PROJEKT ÖSSZEGZŐ ADATAI

2.1. A kiemelt projekt címe (max. 250 karakter)
2.2. A kiemelt projekt megvalósulásának helyszíne
Régió:
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám:
Helyrajzi szám:

Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi
visszailleszkedésének,
sikeres
munkaerő-piaci
integrációjának megalapozása (FogLak projekt 2.)
Az egész ország területe, fő terület Budapest
Közép-Magyarország
Budapest
Budapest
1067
Szobi u.
3.
28833

2.3. A kiemelt projekt megvalósításának kezdete:
2.4. A kiemelt projekt fizikai befejezése:

2012.

év

12.

hó

01.

nap

2014

év

11.

hó

30.

nap

2.5. A kiemelt projekt elszámolható költségei összesen 105.000.000
(Ft)
2.6. Az igényelt támogatás összege (Ft)

105.000.000

2.7. A támogatás mértéke (%)

100

2.8. Kérjük adjon rövid összefoglalást a projektről (maximum 500 karakter)
A projekt célja az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentése társadalmi visszailleszkedésük, ennek
részeként sikeres munkaerő-piaci integrációjuk módszertani megalapozásával. A projekt a cél elérését
módszertani szolgáltatások nyújtásával segíti, melyek a települési szintű programok szakmai támogatásától a
régiós tapasztalatok és javaslatok feldolgozásán át a kormányzati szociálpolitika felé nyújtott javaslatokig
terjednek. Szolgáltatásai révén az utcán élők integrációjával foglalkozó szakmai és szakmaközi hálózatot
fejleszt, az egyes programoknak konkrét és elméleti módszertani segítséget nyújt, elemzéseket és javaslatokat
készít.
3. A PROJEKTGAZDA ADATAI
(Cégkivonat, vállalkozói igazolvány, éves beszámoló, alapító okirat EVA/SZJA – bevallásban szereplő
adatok alapján)
3.1. A projektgazda teljes neve:

Hajléktalanokért Közalapítvány

3.2. A projektgazda rövidített neve (amennyiben Projektjavaslatomra nem vonatkozik
releváns):
3.3. Gazdálkodási formakód (KSH kód):

561

3.4. Adószám:

18018521-1-42

3.5. Statisztikai szám:

18018521 8730 561 01

3.6. Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba
vétel/vállalkozói igazolvány száma:
(önkormányzatok esetében nem releváns)

3104

3.7. Alapítás időpontja (alapító okirat, önkormányzat
esetén alakuló ülés dátuma):
3.8. Minősítési kód:

2004.

év

07.

hó

22.

nap
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3.9. Főtevékenység TEÁOR száma és megnevezése 8790
(amennyiben
a
fenntartó
pályázik,
akkor
a Szociális ellátás elhelyezéssel

2

fejlesztendő intézmény TEÁOR számának feltüntetése
szükséges)
3.10. Fejlesztendő tevékenység TEÁOR száma és 8899
tevékenység megnevezése
M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
3.11.
Fejlesztendő
tevékenység
jelenlegi Projektjavaslatomra nem vonatkozik
árbevételének aránya a jelenlegi
összes nettó
árbevételhez viszonyítva (%-ban)
(non-profit szervezetek esetében nem kell
kitölteni!)
3.12. A projektgazda székhelye:
Ország
Külföldi székhely esetén a teljes cím
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám
Helyrajzi szám:

Magyarország
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Budapest
Budapest
1067
Szobi u.
3.
Projektjavaslatomra nem vonatkozik

3.13. A projektgazda postacíme
Megye:
Település:
Irányítószám:
Közterület (út, utca, tér, köz, egyéb)
Házszám:
Helyrajzi szám:
Postafiók irányítószám:
Postafiók:
Honlap:

Budapest
Budapest
Projektjavaslatomra
Projektjavaslatomra
Projektjavaslatomra
Projektjavaslatomra
1380
Pf. 1155
hajlektalanokert.hu

nem
nem
nem
nem

vonatkozik
vonatkozik
vonatkozik
vonatkozik

3.14. A projektgazda hivatalos képviselőjének/képviselőinek (vezetője, aláírója) adatai
Név:
Lőrincz Norbert
Beosztás:
Kuratóriumi elnök
Telefon 1:
06 1 2617704
Telefon 2:
06 20 9120255
Fax :
06 1 2621021
e-mail:
lorincz.norbert@hajlektalanokert.hu
Név:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Beosztás:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Telefon 1:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Telefon 2:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Fax 1:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Fax 2:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
e-mail:
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
3.15. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
Név:
Varga Péter
Beosztás:
igazgató
Telefon 1:
06 1 2617704
Telefon 2:
06 30 9624644
Fax :
06 1 2621021
e-mail:
varga.peter@hajlektalanokert.hu
3.16.
A
kiemelt
megvalósulni?

projekt

konzorciumban

fog igen

3.17. Amennyiben igen, a konzorciumi tagok adatai
Konzorciumok esetén az összes konzorciumi tag adatait be kell mutatni, a táblázatok
többszörözhetők.
Konzorciumi tag adatai
Név:

Székhely:

SAVARIA REHAB-TEAM
Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási
Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
9700 Szombathely, Zanati u. 1.
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Konzorciumi tag gazdálkodási formakódja (KSH kód):
Honlapjának címe (ha van):
Adószáma, ill. adóazonosító jele:
Statisztikai száma:
Cégjegyzékszáma
vagy
egyenértékű
hivatalos
nyilvántartási száma:
Alapításának éve:
Minősítési kódja:
Szakágazati kódja (TEÁOR):
Saját tőkéje (Ft):
Teljes munkaidős létszáma (fő):
Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:

Konzorciumi tag adatai
Név:
Székhely:
Konzorciumi tag gazdálkodási formakódja (KSH kód):
Honlapjának címe (ha van):
Adószáma, ill. adóazonosító jele:
Statisztikai száma:
Cégjegyzékszáma
vagy
egyenértékű
hivatalos
nyilvántartási száma:
Alapításának éve:
Minősítési kódja:
Szakágazati kódja (TEÁOR):
Saját tőkéje (Ft):
Teljes munkaidős létszáma (fő):
Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai
Név:
Beosztás:
Telefon 1:
Telefon 2:
Fax 1:
Fax 2:
e-mail:

572
rehab-team.hu
21486544-21-8
21486544-8790-572-18
18-09-108795
2003
6
8790
142.243
102
Bujtás Edit
Ügyvezető igazgató
06 94 513310
06 30 2494402
06 94 513-311
Projektjavaslatomra nem vonatkozik
segito@t-online.hu

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
1125 Budapest szarvas Gábor u. 58-60.
529
www.maltai.hu
19025702-2-43
19025702-9499-259-01
Pk.60010/1989.
1989.
6
8899
3.316.271.000
828
Ördög Miklós
módszertani vezető
06-30-578-4851
06-76-505-816
ordog.miklos@maltai.hu

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns)
3.18. Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai ezer Ft-ban amennyiben releváns)
3.18.1. Vállalkozások esetében : Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Megnevezés
Éves nettó árbevétel vagy adóalapba
beszámított bevétel
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem,
illetve veszteség
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap

2010. év

2011. év

Mérlegfőösszeg
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben
vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő
teljes munkaidős létszám számtani átlaga,
törtszám esetén lefelé kerekítve)
3.18.2. Központi költségvetési intézmények esetében: Projektjavaslatomra nem vonatkozik
Megnevezés
Intézményi költségvetésének fő összege
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben

………. év

………. év
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vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő
teljes munkaidős létszám számtani átlaga,
törtszám esetén lefelé kerekítve)
3.18.3. Non-profit szervezetek esetében: Hajléktalanokért Közalapítvány
Megnevezés
Összes bevétel
Adózás előtti eredmény
Saját tőke
Mérlegfőösszeg
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben
vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő
teljes munkaidős létszám számtani átlaga,
törtszám esetén lefelé kerekítve)

2010. év
821.824 e Ft
11.215 e Ft
78.320 e Ft
534.609 e Ft
56 fő

2011. év
641.853 e Ft
10.810 e Ft
89.130 e Ft
520.322 e Ft
54 fő

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság
Megnevezés
Összes bevétel
Adózás előtti eredmény
Saját tőke
Mérlegfőösszeg
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben
vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő
teljes munkaidős létszám számtani átlaga,
törtszám esetén lefelé kerekítve)

2010. év
566.611 e Ft
6.421 e Ft
164.801 e Ft
418.391 e Ft

2011. év
521.940 eFt
-22.558 eFt
142.243 eFt
353.659 eFt

164 fő

208 fő

2010. év
4 788 472 e Ft
0
3 316 271 e Ft
4 785 772 e Ft

2011. év
5 823 667 e Ft
0
3 869 804 e Ft
5 525 486 e Ft

828 fő

1072 fő

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Megnevezés
Összes bevétel
Adózás előtti eredmény
Saját tőke
Mérlegfőösszeg
Általános statisztikai állományi létszám (fő)
(az előző 12 havi KSH létszámjelentésben
vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő
teljes munkaidős létszám számtani átlaga,
törtszám esetén lefelé kerekítve)

Konzorciumok esetén az összes konzorciumi tag gazdálkodási adatait be kell mutatni, a
táblázatok többszörözhetők.
3.19. A projektgazda ÁFA levonási joga (A megfelelő válasz betűjelét karikázza be!)
2009. áprilistól egységes áfa alanyiságra vonatkozó adat kitöltése kötelező:
Hajléktalanokért Közalapítvány

A
B
C

D

A projektgazda nem alanya az ÁFÁ-nak.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.)
törvény hatálya alá tartozik.
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda alanya az ÁFA-nak, de a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Bruttó

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg.

Nettó

Nettó
Bruttó

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
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E

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.
Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.

F

Nettó

Nettó

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A
B

C

D

A projektgazda nem alanya az ÁFÁ-nak.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.)
törvény hatálya alá tartozik.
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda alanya az ÁFA-nak, de a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Bruttó

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg.

Nettó

Nettó
Bruttó

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
E

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.
Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.

F

Nettó

Nettó

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A
B
C

D

A projektgazda nem alanya az ÁFÁ-nak.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002 évi XLIII. (XI. 15.)
törvény hatálya alá tartozik.
Az elszámolásnál az ÁFA-val csökkentett (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda alanya az ÁFA-nak, de a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg.
Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

Bruttó

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg.

Nettó

Nettó
Bruttó

Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
E

A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
tételes elkülönítéssel állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.
Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.
A projektgazda alanya az ÁFA-nak, a projektjavaslatban megjelölt, támogatásból
finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
arányosítással állapítja meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét.

F

Nettó

Nettó

Konzorciumok esetén az összes konzorciumi tag ÁFA levonási jogát be kell mutatni, a táblázatok
többszörözhetők.
4.

A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA
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4.1. Ismertesse, hogy a projektjavaslat miként járul hozzá a cég/szervezet céljaihoz, fejlődési
lehetőségeihez? (szöveges, és számszerű ismertetés, max. 2000 karakter)
A Hajléktalanokért Közalapítvány projektjavaslathoz illeszkedő céljai a hajléktalan személyek szociális
problémáinak enyhítése, és ezt szolgálóan a hajléktalan-ellátás fejlesztése:
- krízis-intervencióként az utcán élők élethelyzetének javításával,
- ártalomcsökkentésként a szállásnyújtó intézmények szolgáltatásainak fejlesztésével,
- a társadalmi kirekesztés csökkentésére és felszámolására a társadalmi befogadást segítő programok
támogatásával.
Közalapítványi tevékenységként, a mindenkori szociális ügyekért felelős tárcával a fenti célokat szolgáló
feladatokra szerződve, a projektgazda 2004. óta végzi a hajléktalan-ellátás fejlesztésére szánt források
kezelését - országos és a konvergencia régiókra vonatkozó pályázati programok kidolgozásával, döntés
előkészítésével, a támogatott programok monitorozásával és ellenőrzésével, a tárca felé beszámolók
készítésével és a jövő évi fejlesztési irányokra tett javaslatokkal.
2001-2008. között a projektgazda pályázati programjával kétszer elnyerte a szakminiszter kinevezését
országos hajléktalanügyi módszertani feladatok ellátására. Feladata döntően a szociálpolitikai döntések
adatokkal történő alátámasztása, döntéshozói javaslatok benyújtása és véleményezése volt. E
tevékenységeket szakmai hálózatok életre hívásával és a velük történő közös munkával alapozta meg (a
hajléktalanellátás régiós módszertanai, diszpécserszolgálatai, szakműhelyek, képzések). A módszertani
tevékenység számos, korábban nem létező vagy csak helyenként és időszakosan működő, az utcán élők
intézményi befogadását és a társadalmi integrációt erősítő pályázati programot eredményezett: az utolsó
pár évből így a zöld területeken élők társadalmilag elfogadott lakhatási megoldásainak támogatását,
szabadpiaci (lakás)bérleményekbe költözők támogatott lakhatási programját, a támogatott lakhatásokban
élők foglalkoztatásának támogatását, az utcán élők számára az intézményi feltételrendszer enyhítését, az
utcán élőket elérő szolgáltatások megerősítését.
Jelen pályázati projekt előzményeként a projektgazda konzorciumi formában uniós támogatással 4 éven át
tartó módszertani projektet valósított meg, elsősorban a hajléktalan szállásokon élők társadalmi és
munkaerő-piaci integrációjának megalapozására. A projekt minden vállalt mutatóját teljesítette, de legfőbb
eredményeinek a foglalkoztatási és lakhatási integrációt célul kitűző szervezetfejlesztéseket, a tudatosan
használt módszertani fejlesztéseket, és az integráción dolgozó kollégák régiós szintű koordinációs
hálózatának kialakítását tekintjük. A hálózat igazi szakmafejlesztő erővel bírt a hajléktalanellátás céljai és
feladatai területén: mind a hajléktalan emberek, mind az őket segítő kollégák, mind az ellátó szervezetek
igényt formáltak a beilleszkedés elérésére, és használták a számukra elérhető erőforrásokat.
Jelen projektjavaslat illeszkedik a szakmai elveknek, tudásbázisnak, eszközrendszernek azon
megújításához, amelyet a közalapítvány mind a hazai, mind az uniós pályázati programok tervezésekor és
megvalósítása során képviselt, ezúttal az utcán élők vonatkozásában. Az a nemzetközi tapasztalatokon
nyugvó felismerés vezérli a projektjavaslatot, hogy a kirekesztettek szakmánk szempontjából
legkiszolgáltatottabb csoportja, az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élők esetében
nem elegendőek és nem is alkalmasak a segítés jelenlegi, jogszabályokban rögzített és finanszírozott
elemei, mivel a társadalmi integrációt nem segítik, sőt az intézményi ellátásba juttatásokhoz is alig
képesek. Az utcán élőknek azonnali, elérhető, használható és elfogadható lakhatási és megélhetési
megoldásokra van szükségük.
4.2.1. Sorolja fel az elmúlt öt évben állami támogatásból megvalósított projekteket. Ha háromnál kevesebb
állami támogatásból megvalósult projektje volt, akkor soroljon fel három, a szervezet életében jelentős
projektet az elmúlt öt évből!
Projekt megnevezése
A hajléktalan emberek
társadalmi
és
munkaerő-piaci
integrációjának
szakmai
és
módszertani
megalapozása
Mit
tehetünk
a
hajléktalan
emberekért?

A megvalósítás
időpontja
2008. 04. 01
2012. 06. 30.

A projekt összes
költsége (Ft)
– 345.277.960

2010. 05. 01- 2010. 4 675 000
12. 31.

Támogatott
Támogatott projekt
projekt esetén
esetén pályázati
program neve
azonosító szám
Társadalmi
TÁMOP-5.3.2-08/1Megújulás
2008-0001
Operatív
Program

Szegénység
SZE-PR-10-0172
és
a
Társadalmi
Kirekesztés
Elleni
Küzdelem
Európai
Éve
civil
programjainak
támogatása
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Fogadjuk örökbe a
Nyugati téri aluljárót!
Segítek magamon

Képzéssel
beilleszkedésért

2009. szeptember 1 5.000.000
– 2011. január 31.
2006. 07. 03-2008. 57.797.613
01. 02.

Humánerőforrás
Fejlesztése
Operatív
program
Humánerőforrás
Fejlesztése
Operatív
program

a 2005. 03. 01-2006. 27.971.850
05. 31

HEFOP-2.3.2-05/1.2005-10-0035/2.0

HEFOP-2.2.1-P.-200407-0012/4.0

4.2.2 Kérjük, ismertesse, hogy a kiemelt projekt megvalósításának időpontjában milyen egyéb jelentős
projektet valósít meg és ezek mekkora kapacitást igényelnek (max. 2000 karakter)!
A közalapítvány 2012. évi (várhatólag és remélhetőleg majd 2013. és 2014. évi is) pályázati
programjainak tervezése, működtetése a hajléktalan személyek ellátására és az ellátás fejlesztésére.
2012-ben 398.900.000 Ft keretösszeggel, mind a konvergencia, mind a Közép-Magyarországi régiókra
kiterjedően, tervezetten 5-6 pályázati kiírás, várhatóan 400 támogatott program.
A pályáztatási rendszer működtetése 2012-ben 2 fő főállású, 2 fő heti 30 órás, 1 fő 20 órás , 1 fő
megbízási díjas foglalkoztatását igényli.

4.3. Sorolja fel, hogy ugyanezen témában támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor, milyen
szervezethez nyújtott be? (Nyertes projekt esetében kérjük, adja meg a projekt számát is.)
Hajléktalanokért Közalapítvány:
 Nem nyújtottam be
 Benyújtottam, az alábbiak szerint:
Pályázatszám
Pályázatkiíró
Benyújtás ideje
szervezet

A pályázat nyert-e?
 Igen, nyert, a projekt száma: …
 Nem nyertes
 Nincs még döntés

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság:
 Nem nyújtottam be
 Benyújtottam, az alábbiak szerint:
Pályázatszám
Pályázatkiíró
Benyújtás ideje
A pályázat nyert-e?
szervezet
 Igen, nyert, a projekt száma: …
 Nem nyertes
 Nincs még döntés

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
 Nem nyújtottam be
 Benyújtottam, az alábbiak szerint:
Pályázatszám
Pályázatkiíró
Benyújtás ideje
szervezet

A pályázat nyert-e?
 Igen, nyert, a projekt száma: …
 Nem nyertes
 Nincs még döntés

Több érintett pályázat esetén a táblázat többszörözhető.
4.4. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tud a kiemelt projekt
végrehajtásához rendelkezésre bocsátani! Jelölje meg a kiemelt projekt megvalósításáért felelős projekt
menedzsert! (Max 10 sor)
Hajléktalanokért Közalapítvány:
A kiemelt projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)
A) Ebből a kiemelt projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik
összesen (fő)
Szakirányú felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkezik (fő)

6
5
4
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Felsőfokú mérlegképes könyvelő szakképzettséggel rendelkezik (fő)
…. Szakképzettséggel rendelkezik (fő)
B) Projektmenedzser, heti 10 órában:
C) Pénzügyi vezető, heti 10 órában:
D) Szakmai vezető, heti 20 órában:
E) Szakmai tanácsadó, mentor heti 40 órában
F) Szervező, adminisztrátor heti 30 órában
G) Honlap működtetése heti 15 órában

1
1
1
1
1
1
1

A kiemelt projektben résztvevő személyek részletesen:
Amennyiben valamely résztvevő személye a projektjavaslat benyújtásakor még nem ismert, elegendő a
kiválasztási kritériumok megjelölése (a név kivételével az összes oszlop kitöltésével)
Név

Munkatapasztalat
(év)

Képzettség

Szervezetnél
eltöltött idő
(év)

Foglalkoztatási
jogviszony

Varga
Péter

26
(szociális
ellátásban 17 év)

15

Megbízási
jogviszony

Eke
Katalin

8 (pü. területen 8
év)

8

Megbízási
jogviszony

Maróthy
Márta,
szakmai
vezető
Kemecsei
Judit,
szakmai
tanácsadó

24
(szociális
ellátásban 15 év)

Általános
szociális
munkás, szakvizsga
hajléktalanellátásból
Felsőfokú
mérlegképes
könyvelő
Általános
szociális
munkás, szakvizsga
hajléktalanellátásból

13

munkaviszony

Általános
szociális
munkás,
Szociálpolitikus,
Foglalkoztatási
és
rehabilitációs
jogi
tanácsadó,
szakvizsga
hajléktalanellátásból
Adminisztrációs és
szervezési
jártasság, minimum
középfokú
végzettség,
lehetőleg
projektekben
szerzett szervezési,
adminisztrációs
gyakorlat
Általános
szociális
munkás,
szociológus,
Középfokú
számítástechnikai
szoftverüzemeltető

9

munkaviszony

Szakmai
tanácsadó,
mentor,
heti
40 óra

0

munkaviszony

Szervező
és
adminisztrátor,
heti 40 óra

13

munkaviszony

Honlap
üzemeltetője,
heti 15 óra

13
(szociális
ellátásban 9 év)

2

Divinszky
Zsolt,
honlap
kezelő

15
(szociális
ellátásban 15 év)

Projektben
betölteni
kívánt
munkakör ÉS
Munkaórák
száma/hét
Projektvezető,
heti 10 óra
Pénzügyi
vezető, heti 10
óra
Szakmai
vezető, heti 20
óra

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság:
A kiemelt projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)
6
A) Ebből a kiemelt projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik 6
összesen (fő)
Mérlegképes könyvelő szakképzettséggel rendelkezik (fő)
1
Szakirányú felsőfokú szociális szakképzettséggel rendelkezik (fő)
3
Informatikus szakképzettséggel rendelkezik (fő)
1
B) Projektmenedzser, heti … órában:
0
C) Pénzügyi vezető, heti 10 órában:
1
D) Szakmai vezető, heti 10 órában:
1
E) Szakmai tanácsadó, mentor heti 20 órában
1
F) Szervező heti 30 órában
1
G) Adminisztrátor, heti 10 órában
1
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H) Honlap működtetése heti 15 órában

1

A kiemelt projektben résztvevő személyek részletesen:
Amennyiben valamely résztvevő személye a projektjavaslat benyújtásakor még nem ismert, elegendő a
kiválasztási kritériumok megjelölése (a név kivételével az összes oszlop kitöltésével)
Név

Munkatapasztalat
(év)

Képzettség

Szervezetnél
eltöltött idő
(év)

Foglalkoztatási
jogviszony

Stankovics
Erika

15

15

munkaviszony

Bujtás
Edit

30

szociálpolitikus,
szociális munkás,
szakvizsga
hajléktalanellátásból
mérlegképes
könyvelő

7

munkaviszony

Garai
Ágota

5

szociális munkás

4

munkaviszony

Garai
Ágota
Balassa
Imre

5

szociális munkás

4

munkaviszony

10

informatikus
mérnök

10

munkaviszony

Papp Zsolt

12

programozó

9

munkaviszony

Projektben
betölteni
kívánt
munkakör ÉS
Munkaórák
száma/hét
szakmai vezető
10 óra
pénzügyi
vezető
10 óra
szakmai
tanácsadó,
mentor:
szervező
20 óra
szervező
30 óra
adminisztrátor
10 óra
Informatikus,
honlap
működtetés,
heti 15 óra

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
A kiemelt projektben közvetlenül résztvevő személyek száma (fő)
A) Ebből a kiemelt projekt végrehajtásához szükséges szakképzettséggel rendelkezik
összesen (fő)
Mérlegképes könyvelő szakképzettséggel rendelkezik (fő)
Mentálhigiénés szakképzettséggel rendelkezik (fő)
Pszichológus, projektmenedzser szakképzettséggel rendelkezik (fő)
Internetes alkalmazásfejlesztő szakképzettséggel rendelkezik (fő)
B) Projektmenedzser, heti … órában:
C) Pénzügyi vezető, heti 10 órában:
D) Szakmai vezető, heti 20 órában:
E) Szakmai tanácsadó, mentor heti 20 órában
F) Szervező, heti 20 órában
G) Adminisztrátor, heti 15 órában
H) Honlap működtetése heti 15 órában

6
6
1
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1

A kiemelt projektben résztvevő személyek részletesen:
Amennyiben valamely résztvevő személye a projektjavaslat benyújtásakor még nem ismert, elegendő a
kiválasztási kritériumok megjelölése (a név kivételével az összes oszlop kitöltésével)
Név

Munkatapasztalat
(év)

Képzettség

Szervezetnél
eltöltött idő
(év)

Foglalkoztatási
jogviszony

Ördög
Miklós

9

7

vállalkozás

Rigóné

16

Projektmenedzser,
Gépészmérnök,
Pszichológus
Mentálhigiénés

21

vállalkozás

Projektben
betölteni
kívánt
munkakör ÉS
Munkaórák
száma/hét
Szakmai
vezető, heti 20
óra
Szakmai

10

Kiss Éva

Tóth
Márta

11

Budainé
Nagy
Katalin

9

Nagyné
Bíró
Katalin

9

Nagyné
Bíró
Katalin

9

szakember,
Felsőfokú
szociális
asszisztens,
Szenvedélybetegsegítő,
Kertészmérnök
Mérlegképes
könyvelő,
Közgazdász,
EU-s
programok
vezetése,
Projektmenedzsment,
Mentálhigiénés
szakember,
Üzemgazdász
Multimédia fejlesztő,
Internetes
alkalmazás fejlesztő,
Mérnök-informatikus
Multimédia fejlesztő,
Internetes
alkalmazás fejlesztő,
Mérnök-informatikus

tanácsadó,
mentor,
heti
20 óra

0

vállalkozás

Pénzügyi
vezető, heti 10
óra
Szervező, heti
20 óra

8

munkaviszony

9

munkaviszony

Honlap
üzemeltetője,
heti 15 óra

9

munkaviszony

Adminisztrátor
heti 15 óra

4.5. Ismertesse, hogy a kiemelt projekt megvalósításához milyen, nem az elnyert támogatásból
megvásárolt tárgyi vagy immateriális eszköz (pl.: licencek, szoftverek), ingatlan, vagy egyéb nem emberi
erőforrás szükséges, és ezek hogyan állnak rendelkezésére a kiemelt projekt megvalósítási és fenntartási
időtartama alatt? (max. 500 karakter)
A főpályázó rendelkezésére áll:
- 2 iroda,
- 30 fő befogadására alkalmas közösségi helyiség,
- irodatechnika: személyi számítógépek, szerver, irodai szoftverek, fax, fénymásoló/nyomtató/szkenner,
mobil és vezetékes telefonok, projektor,
- korlátozottan személygépjármű.
SAVARIA REHAB-TEAM rendelkezésére áll:
- projektiroda
- kb. 20 fő befogadására alkalmas közösségi helyiség
- irodatechnikai eszközök (fénymásoló, telefon, nyomtató, fax, projektor)
- személygépjármű
Magyar Máltai Szeretetszolgálat rendelkezésére áll:
- 2 iroda,
- 70 fő befogadására alkalmas közösségi helyiség,
- irodatechnika: személyi számítógépek, szerver, irodai szoftverek, fax, fénymásoló/nyomtató/szkenner,
mobil és vezetékes telefonok, projektor,
- személygépjármű.
5.

A KIEMELT PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

5.1. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/projekt indokoltságát (maximum 2000 karakter).
A jelenlegi magyar hajléktalan-ellátás szállás-központú, azaz a hajléktalan emberek lakhatásának hiányát
hajléktalan szállókon való elhelyezéssel tudja megoldani. Az utcán élőket életben maradásukban segítő
szociális munkások komoly szakmai eredményként tartják számon, ha egy-egy utcán élőt sikerül
hajléktalan szállón elhelyezniük. Azonban akár utcán, akár nappali szolgáltatatásban, akár a szállásokon
történik meg az ellátás, az jelenleg csak az életben maradást segítő és a szociális nyomoron enyhítő
eszközökkel rendelkezik. A hajléktalanságra mint végállomásra tekintenek mind maguk a hajléktalan
emberek, mind az őket segítők, mind a szociálpolitika, mind a társadalom.
A hajléktalan emberek, különösen az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációjának célul
kitűzéséhez kezdeményező készség, nem kevés bátorság, kreatív és használható megoldások keresése, a
segítő szociális munka lehetőségeinek és eszközeinek megújítása szükséges. A szállásokon élők esetében
hazai és uniós források felhasználásával megtörténtek a kezdeti, jelentős, de rendszer-szerűvé még nem
váló lépések. Projektjavaslatunk annak a nemzetközi és helyenkénti hazai gyakorlatnak a kimunkáláshoz
és terjesztéséhez kíván hozzájárulni, amely az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációját
elérhetőnek tartja, ha az önfenntartásukhoz hozzájáruló munkajövedelemre és az önálló életvitelt lehetővé
tévő, önálló és tartós lakásban történő lakhatás biztosított számukra. Az integráció folyamatában, mint a
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hajléktalan emberek lehetőségeit befolyásoló szereplőknek, a települési önkormányzatoknak, a helyi
szociális szolgáltatóknak, egészségügyi szereplőknek, hatóságoknak is partnerként kell megjelenniük.
Különösen fontos az utcán élők integrációjának segítése és a segítéshez az ellátáson kívüli szereplők
megnyerése akkor, amikor a közterületeken élő hajléktalan emberek problémájának kezelésére
kényszerítő eszközök bevetése is elfogadottá válik.
5.2. Kérjük, fejtse ki a fejlesztés/kiemelt projekt célját (maximum 2000 karakter) Kérjük, adja meg a
projekt hosszú távú és közvetlen céljait.
A projekt közvetlen célja az utcán, közterületeken, nem lakás céljára szolgáló helyeken élő hajléktalan
emberek számának csökkentése a társadalmi integrációjukat szolgáló foglalkoztatási és lakhatási segítő
eszközök
- módszertanának kialakításával,
- a hajléktalan ellátásban történő megvitatásával és terjesztésével,
- az integrációt segítő programok gyakorlatának követésével és elemzésével.
A projekt célja továbbá, hogy az utcán élők integrációjának segítésébe bevonja a települési
önkormányzatokat, más szociális és egészségügyi szereplőket.
A közvetlen cél elérésének számszerűsített eredményei:
- az utcán élők integrációjának lehetőségeivel, eszközeivel, gyakorlatával foglalkozó szakmai műhelyek
száma, 21 db.
- a műhelyeken részt vett szervezetek száma, 24 db,
- azon együttműködési megállapodások száma, amelyek új szereplőket vonnak be az utcán élők társadalmi
integrációjának segítésébe a már ezen dolgozó szervezetek mellé, 3 db,
- a települési hajléktalanellátókkal és a hajléktalanellátáson kívüli települési szereplőkkel folytatott
konzultációk az utcán élők integrációját segítő programok létrehozására, a programok gyakorlatának
követésére, tapasztalataik megvitatására, 50 db,
- az utcán élők foglalkoztatásának segítésével és önálló lakhatásával foglalkozó módszertani anyag
kidolgozása, 1 db, és a módszertani anyagokat használó szervezetek száma, 10 db.
A projekt közvetett célja, hogy a kormányzati szociálpolitika a társadalmi integrációt erősítő döntéseinek
elősegítéséhez hozzájáruljon, és ennek részeként nemzeti hajléktalanügyi stratégia szülessen, amely az
intézményi elhelyezés helyett a tartós, önálló lakhatásban történő elhelyezést tekinti adekvát megoldásnak
a lakástalanságra, az utcán élők esetében is. A stratégia kialakításához a projekt javaslatokkal kíván
hozzájárulni, amelyek a hazai integrációs programok (TÁMOP-5.3.3. programok, támogatott lakhatási
programok, foglalkoztatási programok) és nemzetközi programok tapasztalatain alapszik.
A közvetlen cél elérésének számszerűsített eredményei:
- kutatási jelentés az utcán élők fő statisztikai adatairól, egészségi állapotáról, jövedelmi helyzetéről,
életmódjuk elemeiről, az intézményhasználókkal összevetve, 1 db,
- a hajléktalanügyi országjelentés készítése a 2012. évről, amely összefoglalja a hajléktalansággal
kapcsolatos éves fő törekvéseket, döntéseket, gyakorlatot, 1 db.
- nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tett javaslatokat tartalmazó szakmai anyag, 1 db.
5.3. A kiemelt projekt célcsoportja
Mutassa be a kiemelt projekt közvetlen és közvetett haszonélvezőit (maximum 2000 karakter), a
célcsoport kiemelt projekt szempontjából lényeges körülményeit (pl. elérhetőség, jövedelmi helyzet stb.).
Kérjük, ismertesse,

hogyan határozta meg a kiemelt projekt célcsoportját (piacelemzés vagy egyéb felmérés, meglévő
ügyfelek, jogszabályi kötelezettség stb.),

a célcsoport szükségletei, körülményei hogyan jelennek meg a kiemelt projektben és

a célcsoportot bevonta-e a kiemelt projekt tervezésébe?
A projekt közvetlen célcsoportja a hajléktalan emberek ellátásában szerepet vállaló, a hajléktalanellátásban
vagy azon kívül dolgozó intézmények és szociális szakembereik, akik a hajléktalan emberek társadalmi
integrációja érdekében foglalkoztatás és lakhatási programot valósítanak meg, vagy tervezik ilyen program
megvalósítását. A közvetlen célcsoport tagjai:
a) Az utcán élő hajléktalan emberek társadalmi integrációját segítő programokat megvalósító szociális
szervezetek: elsősorban a TÁMOP-5.3.3-11 konstrukció 17 támogatott szervezete és konzorciumi partnerei,
és a TÁMOP-5.3.3-12 konstrukció tervezett pályázati kiírásának támogatott programjait végrehajtók,
várhatóan 10-15 szervezet.
b) Az utcán élők integrációját segítő programok iránt érdeklődő szociális szervezetek. A
hajléktalanellátásban résztvevő szervezetekről az NRSZH által működtetett szociális regiszter tartalmaz
hivatalos adatokat, amely alapján több mint 120 fenntartó működtet valamilyen hajléktalanellátást. Az
utcán élők segítésével 2012. januárja óta 83 db utcai gondozó szolgálat foglalkozik.
c) Az utcán élők számának csökkentésében érdekelt önkormányzatok, kormányzati szervek, hatóságok,
egészségügyi és civil szervezetek, munkáltatók, munkáltatók szervezetei. A szociális törvény szerint állandó
lakosaik száma alapján több mint 160 település kötelezett nappali ellátást, és több mint 50 átmeneti
elhelyezést biztosítani hajléktalan embereknek.
A célcsoport a) és b) tagjai közé tartozó szociális szakemberek szükségleteit a projekt a korábbi 5.3.2-es
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kiemelt projekttel kapcsolatba került szakemberek körében végzett elégedettségi felmérésből és az ott tett
szolgáltatási javaslatokból indulunk ki, amely során a szervezetfejlesztést és az integrációban dolgozók
hálózati működését értékelték a kollégák (magas pontszámokkal színvonalasnak és hasznosnak).
A célcsoport c) kategóriába tartozó tagjai esetében feltételezzük, hogy a mindenkori kormányzat és a
települési önkormányzatok törekszenek a hajléktalanok számának csökkentésére, és e törekvésükben
partnerei lehetnek a látható hajléktalanság eltüntetésén túlmutató, a foglakoztatást és lakhatást segítő
programok. A projekt a probléma megoldásában érdekelt feleket kívánja összehozni, a lehetőségek,
források, eszközök, módszerek megvitatását, kidolgozását és megvalósítását segíteni, közvetlenül az
érintett településeken folytatott konzultációkkal, a résztvevők munkáját hálózati működéssel erősítve.
A projekt közvetett célcsoportja az utcán élők társadalmi integrációjának haszonélvezői. A közvetett
célcsoport tagjai:
d) Maguk az utcán élő hajléktalan emberek, számukat 10.000 főre becsüljük.
e) A teljes magyar társadalom, amelyről feltételezzük, hogy érdeke a társadalmi feszültségek csökkentése.
5.4. Mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát! (maximum 4000 karakter) Kérjük, hogy
mindenképpen térjen ki a következőkre:

a kiemelt projekt fő tevékenységei, az egyes tevékenységek eredménye és hozzájárulása a projekt
céljához,

az együttműködő partnerek közötti munkamegosztása, a cselekvési terv megvalósíthatósága,

egyéb, együttműködő partnerek feladata a projektben,

a projekt tevékenységei közül melyiket végzi saját kivitelezésben és mely tevékenységekbe von be
külső szállítót vagy egyéb együttműködő partner szervezetet
A projekt az utcán élők integrációját segítő programok terjesztése érdekében regionális és helyi települési
szinten nyújt szolgáltatásokat, és országos szinten összegzi a tapasztalatokat és következtetéseket, és tesz
javaslatot a döntéshozók számára.
Területi szolgáltatások:
Nyugat- és Kelet-Magyarország három-három régiójában, valamint a Közép-Magyarországi régió területi
megosztással a projektjavaslatot benyújtó konzorcium 3 tagja
- települési konzultációkat szervez a szociális ellátók és önkormányzatok, továbbá helyi érdekelt szereplők
között a tartós kirekesztettségben élő utcai hajléktalanság csökkentésére alternatív és rugalmas foglalkoztatási
eszközök és önálló lakhatási megoldások helyi kidolgozásával, Ny- és K-Mo-on 25-25 alkalommal,
- a településeken szakembereket bíz meg az utcán élők integrációjának helyi „nagyköveteként”, akik a helyileg
mozgósítható és elérhető integrációs eszközökről gyűjtenek információkat, építenek kapcsolatokat, képviselik
helyi szinten az integrációs törekvéseket, Ny- és K-Mo-on 5-5 települési referens megbízásával,
- a létrejött projekteket helyi konzultációkon módszertanilag segíti és követi,
- a három területi egységben az utcán élők integrációját segítő programok szakemberei és az érdeklődők
számára műhelyeket szervez, Ny- és K-Mo-on 8-8 alkalommal, a KMR-ben 5 alkalommal, egymás projektjeinek
megismerésére, a problémák megvitatására és megoldások keresésére, a foglalkoztatást és lakhatást segítő
módszertan megismerésére és fejlesztésére, a hajléktalanellátáson túli együttműködések kialakítására, a
hajléktalanság problémáját érintő aktualitások megvitatására és javaslatok tételére,
- a konzultációk, műhelymunka és a települési referensek révén egyeztetéseket kezdeményez az intézményi
szolgáltatások alakításáról, fejlesztéséről a helyi döntéshozók, szolgáltatók és az érintett hajléktalan emberek
között, azokon tanácsadással, a tervezés segítésével részt vesz, segíti együttműködési megállapodások
létrejöttét vagy aktualizálását, melyek az utcán élők társadalmi integrációját célozzák,
- mindeközben a projekt elején az utcán élők foglalkoztatásának segítésével és önálló lakhatásával foglalkozó
módszertant dolgoz ki, és a projekt alatt, a tapasztalatok szerint szükségszerűen módosítja azt.
Az utcán élők integrációjának a központi szociálpolitikai törekvésekbe való megjelenése érdekében:
- kutatást szervez utcán élők társadalmi integrációját célzó programok további megalapozására az utcán élő
hajléktalan személyek helyzetéről és állapotáról, és szakmai anyagként kutatási jelentést készít és jelentet meg,
- nyomon követi és nyilvánossá teszi a hajléktalanságra vonatkozó nemzetközi, azon belül az EU-s irányelveket
és törekvéseket,
- szakmai anyagként hajléktalanügyi országjelentést készít és jelentet meg a 2012. évről, összefoglalva a
hajléktalanságot érintő tendenciákat és gyakorlatot, folytatva a korábbi kiemelt projekt ez irányú
tevékenységét, és arra törekedve, hogy minden évről legyen jelentés,
- szakmai anyagként nemzeti hajléktalanügyi stratégiára tesz javaslatokat, amely az utcán élők társadalmi
visszailleszkedését és munkaerő-piaci integrációját segítő projektek tapasztalataira épít, és illeszkedik az
Európai Bizottság által elfogadott Európa 2020 stratégiához, a szegénységben és kirekesztettségben élők
számának csökkentésére a hajléktalanok esetében a tartós lakhatási megoldások előnyben részesítését
javasolva.
A hajléktalanság problémájával kapcsolatos társadalmi felelősségvállalás növelése érdekében
- települési szintű rendezvényeken képviseli az utcán élő hajléktalan emberek számának csökkentésére a
társadalmi és munkaerő-piaci integráció jelentőségét, Ny-Mo-n 3, K-Mo-on és a KMR-ben 2-2 helyszínen és
alkalommal, és azokról tájékoztató anyagot készít,
- a hajléktalan emberekről élő kép alakítására és a személyes és közösségi szerepvállalás lehetőségeinek, az
önkéntes segítés lehetőségeinek széles körben történő megismertetésére és elfogadtatására kampányt dolgoz ki
és működtet internetes közösségi oldalon,
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- a főpályázó önálló honlapon, konzorciumi partnerei saját szervezetük honlapján teszik közzé a projekttel
kapcsolatos információkat, eseményeket, módszertanokat, szakmai anyagokat, véleményeket, fotókat.
A projektjavaslat előkészítéseként a konzorciumi partnerek megvalósíthatósági tanulmányt írnak, a projekt
során ellátják annak szakmai és pénzügyi vezetését, működtetik a menedzsment és a szakmai megvalósítók
teamjét, kis értékű eszközöket szereznek be (konzorciumi partnerenként 2-2 laptopot, 1-1 szoftvercsomagot, 11 fényképezőgépet), munkájukat és az elnyert támogatás felhasználását fotókkal, elektronikusan és papír
alapon dokumentálják, azokról hivatalos jelentéseket és elszámolásokat készítenek, rendszeres kapcsolatot
kívánnak tartani a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetekkel, teljesítik horizontális vállalásaikat és a
nyilvánosságra vonatkozó követelményeket, a projekt zárásakor könyvvizsgálatot tartanak.
A partnerek saját munkájuk mellett külsős szakembereket is bevonnak a következő tevékenységekbe:
- módszertani és szakértői anyagok készítése,
- kutatásszervezés,
- kiadványok előkészítése (lektorálás, tördelés) és kiadása,
- rendezvényszervezés a települési szintű rendezvényeken való megjelenésekkor,
- internetes közösségi oldalon megjelenő kampány kidolgozása és működtetése,
- nemzetközi és EU-s irányelvek követése, fordítása,
- előadás műhelyeken,
- települési referensek megbízása.
5.5. A kiemelt projekt költségvetése
5.5.1 Részletes költségvetés és szöveges indokolás
A költségvetés összesített és részletes adatait, valamint a szöveges indokolást az adatlap 2. számú
mellékletében kell feltüntetni.
5.5.2. Pénzügyi ütemezés
A pénzügyi ütemezésre vonatkozó adatokat a Projekt adatlap 2. számú mellékletének „költség ütemezésösszesített” elnevezésű munkalapján kell megadni.
5.5.3. Források (Ft, illetve %)
Forrás
I. saját forrás
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása
I/2. partnerek hozzájárulása
I/3. bankhitel
II. egyéb támogatás: ...
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás
Összesen
Megjegyzés: Az összes költségnek és az összes forrásnak meg kell egyeznie!

Ft
0
0
0
0
0
105.000.000
105.000.000

%
0
0
0
0
0
100
100%

5.6. Számszerűsíthető eredmények
Mutassa be a kiemelt projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményeit (projekt indikátorai). Kérjük,
hogy a táblázatban a Pályázati Útmutató E1. pontjában megadott mutatókat szerepeltesse évek szerinti
bontásban, kumuláltan (amennyiben az évek szerinti bontás lehetséges!)

Mutató neve
Együttműkö
dési
megállapodá
sok száma
Szakmai
műhelyek
száma
Szakmai
műhelyeken
részt vett
szervezetek
száma

Típus
(output /
eredmény)

eredmény

kimenet

eredmény

Mértékegység

db

db

db

Kiindulási
érték/célérték

0/3

0 / 21

0 / 24

Célértéke
elérésének
időpontja

2014.

2014.

2014.

Mutató
forrása

Mérés
módja

együtt
működ
ési
megáll
apodá
sok
jelenlé
ti ívek,
emlék
eztető
k.
jelenlé
ti ívek,
emlék
eztető
k.

számlál
ás

Mérés
gyakorisága

félévente

számlál
ás

számlál
ás

félévente

félévente
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Szakmai
konzultációk
száma
Kidolgozott
módszertani,
szakmai
anyagok
száma

Kidolgozott
módszertani
anyagokat
bevezető
/alkalmazó
szervezetek
száma

kimenet

kimenet

eredmény

db

0 / 50

db

2014.

0/4

db

2014.

0 / 10

2014.

jelenlé
ti ívek

számlál
ás

kidolg
ozott
módsz
ertani
és
szakm
ai
anyag
ok
Bevez
etői
nyilatk
ozat

számlál
ás

félévente

félévente

számlál
ás
félévente

6. Fenntarthatóság (max. 2000 karakter)
Ismertesse a kiemelt projekt eredményeinek fenntartására vonatkozó elképzeléseit! Kérjük (amennyiben
értelmezhető) térjen ki az alábbi szempontokra:

A kiemelt projekt keretében létrehozott fejlesztés finanszírozási igénye és a finanszírozás
biztosítása a támogatás megszűnését követően (számszerűen alátámasztva)

A kiemelt projekthez szükséges emberi és egyéb erőforrások rendelkezésre állása a projektet
követően

A kiemelt projekt keretében hasznosított technológia/módszertan várható elavulási ideje és a
technológia/módszertan korszerűsítésére/frissítésére vonatkozó elképzelései
A főpályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követően legalább 5 évig a honlapján elérhetővé teszi a projekt
keretében kidolgozott szakmai és módszertani anyagokat, valamint a projekt keretében megvalósult szakmai
műhelyek és a hálózati működés során létrejött anyagokat.
A konzorciumi partnerek vállalják, hogy a projekt befejezését követően 5 évig, ill. az eszközök amortizációjáig a
támogatásból vásárolt kis értékű eszközöket (laptopok, fényképezőgépek) a hajléktalan emberek integrációs
programjainak segítésére használják fel módszertani és egyéb, a hajléktalanellátó szervezetekkel való
munkájuk során.
A főpályázó vállalja, hogy a projekt befejezését követően a projekt keretében kidolgozott módszertani
anyagokat évente áttekinti, és a szükséges korszerűsítéseket szakmai egyeztetések után kidolgozza.
A konzorciumi partnerek vállalják, hogy a projekt befejezését követően a szakmai párbeszédet a hajléktalan
emberek integrációjáról, különösen az utcán élőknek nyújtott támogatásokról és szolgáltatásokról fenntartják
régiós és országos rendezvények keretében.
7. Esélyegyenlőség érvényesülése

Mértékegység

Pályázat
benyújtásakor
érvényes
érték

Projekt
befejezésekor
tervezett
érték

Projektfenntar
tás végén
tervezett
érték

A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában
az esélyegyenlőség mely horizontális szempontjait kívánja érvényestésíteni! A pirossal jelölt intézkedés
vállalása kötelező. A kötelező intézkedés mellett tovább 2 szempontot kell kiválasztani teljesítésre.

1. Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős
alkalmazása

I/N

I

I

I

2. Esélyegyenlőségi terv (foglalkoztatási
ET) megléte

I/N

I

I

I

Esélyegyenlőségi intézkedések
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3. A szervezet döntéshozói, munkavállalói vagy
közönsége számára esélyegyenlőségi képzést
tart
4. Rendelkezik települési esélyegyenlőségi
koncepcióval;
Közoktatási
Esélyegyenlőségi
Programmal/Tervvel;
illetve
a
projekt
illeszkedik elfogadott IVS-hoz
5. Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak
képviselőit bevonta a projekt tervezésébe

I/N

N

I

I

I/N
I/N
Bevont
célcsoportok
felsorolása

Bevont célcsoportok felsorolása az 5. ponthoz (kérjük,
hogy tegyen X-et a vállalt célcsoporthoz)

-

családbarát

-

nemek egyenlősége

-

fogyatékos személyek

-

roma emberek

6. Az érintett célcsoportok számára a fejlesztés
eredményéhez hozzáférést a fejlesztő vagy
partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi
célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon
segíti

I/N
Érintett
célcsoportok
felsorolása

Érintett célcsoportok felsorolása a 6. ponthoz (kérjük,
hogy tegyen X-et a vállalt célcsoporthoz)

-

családbarát
nemek egyenlősége
fogyatékos személyek
roma emberek

Nem kitöltendő!
8. Környezeti fenntarthatóság
A következő táblázat kitöltésével mutassa be, hogy a projekt végrehajtásának és fenntartásának időszakában
környezeti fenntarthatóság mely horizontális szempontjait kívánja érvényestésíteni. A pirossal jelölt szempont
vállalása kötelező! A kötelező intézkedés mellett tovább 2 szempontot kell kiválasztani teljesítésre.

1. Környezetvédelmi/fenntarthatósági
megbízott vagy környezeti nevelési,
fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport
kijelölése (ha erre nem kötelezett)
2. Fenntarthatósággal kapcsolatos
tudásmegosztáson részt vett munkavállalók
aránya

-

tudásmegosztásban résztvevők száma

-

össz munkavállalói létszám

3. A tudásmegosztás (képzések,
műhelyek, konferenciák, megbeszélések
stb.) választott körülményei
környezettudatosságot tükröznek
4. Környezeti szempontokat alkalmaz az
eszközök, termékek, alapanyagok,

Projektfenntar
tás végén
tervezett
érték

Mértékegység

Projekt
befejezésekor
tervezett
érték

Környezeti fenntarthatósági szempontok

Pályázat
benyújtásakor
érvényes
érték

A vállalt intézkedéseket a főpályázó Hajléktalanokért Közalapítvány teljesíti.

I/N

fő/
összlétszám
fő
összlétszám
I/N

I

I

I/N

I

I

I
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szolgáltatások beszerzésénél
5. Helyszínválasztáskor környezetbarát
közlekedés (elérhetőségi) szempontok
érvényesítése
6. Önkéntes gondnokság: működési területen a
kulturált, tiszta környezett fenntartásának
segítése

I/N

I

I

I

nm

Nem kitöltendő!

Mellékletek:
1. Projekt adatlap kitöltési útmutató
2. Költségvetési táblázat

17

