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„Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi 
visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának 

elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának 
megalapozása” 

 

Kódszám: 

TÁMOP-5.3.3-11/1 

Közép-magyarországi régió 

 

TÁMOP-5.3.3-11/2 

Konvergencia régiók 

 

 

A pályázati kiírások elérhetők: 

Közép-magyarországi régió: 
http://www.nfu.hu/doc/3084 

 

Konvergencia régiók: 

http://www.nfu.hu/doc/3085 

 

 

 

http://www.nfu.hu/doc/3084
http://www.nfu.hu/doc/3085


   

 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

2 

 

 

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 

 

Rendelkezésre álló forrás, projektméret, -idő 

(az Útmutató A3. C1. C9. D2. D.3. pontja) 

 

Közép-magyarországi régióban:   505.000.000 forint 

 

Konvergencia régiókban:          1.540.000.000 forint 

 

100 %-os támogatás 

 

A támogatás összege (D3. pont): 

10.000.000-140.000.000 Ft. 

 

Projektméret (C1. pont): 

15-150 fő. 

 

Projektidő (C9. pont).: 

18-24 hónap, 

úgy, hogy a projektet 2014. szeptember 30-ig be kell fejezni. 
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A támogatás célja: 

(az Útmutató A1. pontja) 

 

AZ UTCÁN ÉLŐK SZÁMÁNAK CSÖKKENTÉSE… 

/szakmai törekvések 

szociálpolitikai törekvések 

társadalmi elvárás 

politikai/hatósági nyomás/ 

 

…érdekében, az utcán, közterületeken élők 

 

társadalmi integrációjának elősegítése 

 foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, 

 foglalkoztatási esélyeik növelésével, 

 önálló életvitelük erősítésével. 
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Részcélok 1. 

(az Útmutató A2. pontja) 

 

1. A hajléktalan ellátó intézmények alkalmassá tétele az 
utcáról érkezők befogadására és megtartására 

 

a) Az intézmény tárgyi fejlesztése: Az utcán élők 
bekerülését, befogadását elősegítő tárgyi feltételek 
kialakítása, átalakítása 

 

A kialakított/átalakított férőhelyeken legalább 5 
évig utcán élőket kell elhelyezni.         

/Fenntartási kötelezettség (C10.)/ 

 

Férőhely-bővítés nem támogatható.  
/Támogatható tevékenységek (C1.9.)/ 

és 

b) Az intézmény szolgáltatásainak fejlesztése: A 
beilleszkedést segítő intézményi szolgáltatások 
kialakítása. 

 

 

Intézményi befogadó szolgáltatások 
/Fogalomjegyzék (F7.)/ 
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Részcélok 1. 

 

c) Az utcán élők részére intézményi férőhelyek 
felszabadítása 

 a hajléktalan-ellátó intézményben élők önálló 
lakhatásának támogatásával, 
 

  foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, 
 

 munkaerő-piaci helyzetük javításával. 
 
 
 

A felszabadított férőhelyeken kizárólag 
utcán élők helyezhetők el.                   

/Monitoring mutatók (E1.)/ 
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Részcélok 2. 

(az Útmutató A2. pontja) 

 

2. Azon utcán élők esetében, akiknél az intézményi 
elhelyezés nem indokolt: 

 

 az önálló életvitel javítása önálló lakhatásuk 
támogatásával, 

 

 foglalkoztathatóságuk javítása személyre szabott 
képzésekkel, fejlesztésekkel. 
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!!!!! 

 

Az egyes pályázati programok csak olyan 

programelemeket tartalmazhatnak, amelyek megfelelnek 

a kiírás céljának és részcéljainak. 

Nem részesülhet támogatásban az a projekt, 
amelynek tartalma a pályázati útmutatóban 
megfogalmazott célokkal nincs összhangban. 
/Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban 

(C11.)/ 
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Pályázók köre 

(az Útmutató B. pontja) 

 

A pályázónak (konzorciumban a főpályázónak) 

 alapító/hivatalos okiratában szerepelnie kell a hajléktalan 

ellátásra vonatkozó tevékenységnek, 

és 

 a hajléktalan-ellátásban jártasnak kell lennie (2 év), 

és 

 a megvalósítás helyszínén rendelkeznie kell a 

hajléktalan-ellátásra vonatkozó működési engedéllyel. 
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Pályázók köre: Konzorcium 

(az Útmutató B. és B1. pontja) 

KONZORCIUM 

Önállóan és konzorciumban is lehet pályázni (Jogi forma 

B1.), de bizonyos esetekben (B1.) a konzorciumi pályázat 

kötelező: 

 A konvergencia régiókban ha konzorciumi formában 

valósul meg a program, a konzorciumban kötelező részt 

vennie legalább egy megyeszékhelyen működő, 

hajléktalan személyeknek szolgáltatást nyújtó 

szervezetnek, és megyeszékhelyen kívüli településen 

működő, hajléktalan személyeknek szolgáltatást nyújtó 

szervezetnek. (B1.) 

 

 Minden régióban: Bér/járulék-támogatás nyújtásakor 

foglalkoztatóként vállalkozásokat vagy a Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központjait kötelező 

konzorciumi partnerként bevonni. (B1.) 

 

 

 

Intézményen belüli foglalkoztatás 
lehetséges, ilyenkor a MUK bevonása kötelező. 

/Jogi forma (B1.)/ 
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Pályázók köre: Konzorcium 

(az Útmutató B. és B1.pontja) 

KONZORCIUM, folytatás 

 

A konzorciummal szemben támasztott feltételek: 

 A konzorciumi partner alapító/hivatalos okiratában 

szerepelnie kell szociális, gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi, egészségügyi szolgáltatói 

tevékenységnek, kivéve ha a konzorciumi partner Megyei 

Kormányhivatal Munkaügyi Központja, vagy gazdasági 

társaság. 

 

 Maximum 5 tagból állhat (főpályázó+4 tag). 

 

 Egy szervezet csak egy pályázatban vehet részt, akár 

Főpályázóként, akár konzorciumi tagként; kivéve a 

Munkaügyi Központokat és azokat a fenntartókat, 

amelyek jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetük nevében nyújtanak be pályázatot (Málta 

stb.). 

 

 Együttműködési megállapodást kell kötni (Útmutató 9. 

számú melléklet). 
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A pályázat benyújtásának feltételei 

(az Útmutató B6. pontja, További feltételek) 

 

 Egyes korábbi programokba bevont személyeket nem 

lehet bevonni (a. és b. pont), kivéve az azokból 

lemorzsolódottakat (az egyéni fejlesztési tervükben foglalt 

célokat el nem érőket): 

TÁMOP-5.3.1-08/1-2,  

TÁMOP-5.3.1-C-09/1-2, 

TÁMOP-5.3.3-08/1-2,  

TÁMOP-5.3.3-10/1-2, 

TÁMOP-5.5.2-11/1-2) 

 

 a TÁMOP-533 intézkedés 2008. évi kiírását megvalósító 

szervezetek is beadhatnak pályázatot, de jelen 

programjuk kezdését a korábbi 533-as program 

zárójelentésének benyújtása utánra kell tervezniük (c. 

pont). 

 

 a TÁMOP-533 intézkedés 2010. évi kiírását megvalósító 
szervezetek nem adhatnak be pályázatot (d. pont) 

(mert nem lesz idejük a megvalósításra). 
 

 Megkötés az 531-re vonatkozóan: A támogatható 
tevékenységeket külön-külön kell megvalósítani (e. pont). 
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Célcsoportok 

(az Útmutató C. pontja) 

 

Elsődleges célcsoport 

Az elsődleges célcsoportba tartoznak az utcán élő hajléktalan 
személyek, akik esetében a kiírás megkülönbözteti  
 

 tartósan utcán élőket (nyilvántartásban több mint 12 
hónapja szerepelnek) (a. pont), 
 

 rövidebb ideje utcán élőket (nyilvántartásban több mint 
30 napja, de kevesebb mint 12 hónapja szerepelnek (b. 
pont). 

 

A tartósan utcán élők arány el kell érje az 
elsődleges célcsoporton belül bevontak 30 %-

át.                                                               /Monitoring mutatók (E1.)/ 

 

Másodlagos célcsoport 

A másodlagos célcsoportba tartoznak a már 30 napja 
intézményben élő hajléktalan személyek.  

 

Csak akkor bevonhatók, ha támogatással 
képesek kiköltözni az intézményből, és az így 

felszabaduló férőhelyre utcán élő költözik. 
Arányuk nem haladhatja meg a bevontak 

50 %-át.                                                                                   

/Monitoring mutatók (E1.)/ 
 



   

 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

13 

 

 

Támogatható tevékenységek 

(az Útmutató C1. pontja) 

Néhány figyelemre méltó elem: 

 az utcán élők számára intézményi befogadó férőhelyek 
kialakítása 
 

 intézményi befogadó szolgáltatások nyújtása  
 

 az utcán élők számára egyéni/alternatív/”Elsőként 
Lakhatás” típusú lakhatási lehetőségek támogatása  
 

 a hajléktalan-ellátó intézményen kívüli lakhatás 
támogatása, önállóan vagy intézmény által bérelve, a 

két célcsoportnak eltérő feltételekkel 
 

 új és használt alapvető bútorzat, háztartási eszközök 
beszerzése a célcsoport részére (a használt eszközök, 
bútorok elszámolása: ERFA pü. útmutató). 
 

A beruházási költségeknek 4, 89 %-os korlátja 
van.                                                        

/Elszámolható költségek köre (C3. 8.)/ 

 

A beszerezhető eszközöknek listája és 
értékhatára van, a listát előre meg is kell 
tervezni, KIVÉVE a célcsoport lakhatását 

segítő eszközöket.                                 
Használt eszköz csak a célcsoport számára 

vásárolható.                                          
/Elszámolható költségek köre (C3. 8.)/ 
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Támogatható tevékenységek 

(az Útmutató C1. pontja) 

Támogatható tevékenységek, folytatás: 

 önkéntes munka a közösség vagy a támogatott 
szervezet javára 
 

2005. évi 88. tv. a közérdekű önkéntes 

tevékenységről 

 

Akár napi egy órányi, de összesen minimum 30 óra önkéntes 
munka végzése is ide tartozik, amely az Önkéntes Törvény 

alapján személyi költségként díjazható: úti-, szállás-, 
étkezési költség biztosítható (C3. 5. pont), egy jelképes 
összegű (éves összege nem haladhatja meg a kötelező 
legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20%-át, 
2011-ben 15.600 Ft-ot) pénzbeli kifizetés is (C3. 4. pont). 
 
Beszerzésként az önkéntes munkavégzéshez a 
munkaeszközök költsége (pl. munka és védőfelszerelés, 
maximum 25.000 Ft/fő). 
 

 közösségfejlesztés és közösségszervezés.  

 

!!!!! 

 

Csak azok a tevékenységek valósíthatók meg, amelyek a 

támogatható tevékenységek között fel vannak sorolva! 
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Kötelező tevékenységek 

(az Útmutató C1.1. pontja) 

A kötelező tevékenységeket minden pályázati 
programnak tartalmaznia kell. 

 
1. Szakmai program készítése; 

 

Az Útmutató 3.sz. melléklete: 
szükségletfelmérés,                                    

célcsoport bemutatása,                                
célcsoport elérése,                                    
szolgáltatási terv,                                          

feladatok megoszlása a partnerek között, 
horizontális vállalások,                                

tevékenységek ütemezése (Gantt-diagram)                                                   
cash-flow,                                                          

10-35 oldal terjedelemben 

 
2. A célcsoport felkutatásával és bevonásával kapcsolatos 

tevékenységek; 
 

3. Fejlesztési terv készítése, együttműködési megállapodás 
megkötése, lépések dokumentálása; 

 

4. Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás; 
 

5. Nyomon követés 6 hónapon keresztül: A célcsoporttagok 
eredmény indikátorait elérésüktől kezdve, egyenként 
nyomon kell követni (C1.3.); 

 
6. Regionális/települési/térségi szakmai együttműködési 

hálózat megszervezése; 
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Kötelező tevékenységek 

(az Útmutató C1.1. pontja) 

Kötelező tevékenységek, folytatás: 
 

7. Regisztrált munkanélküli bevonásakor megállapodás a 
MUK-kal a párhuzamos finanszírozás elkerülésére, a MUK 
által nyújtott és finanszírozott szolgáltatásokra; 

 
8. Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás 

 
9. Horizontális elvek: Esélyegyenlőségi és a fenntartható 

fejlődést szolgáló tevékenységek, minimum 3-3, maximum 
6-6 vállalás. 

 
 

A pályázati adatlapon kell választani, és a 

szakmai programban kell részletesen kifejteni. 

 

Kötelező vállalás:                                                               
1. Esélyegyenlőségi felelős alkalmazása.                                             

Kötelező vállalás:                                     
1.Tudásmegosztáson részt vett munkavállalók 

aránya,                                                                
2. Környezeti szempontok alkalmazása az 

eszközök, termékek, alapanyagok, 

szolgáltatások beszerzésénél 
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A bírálatnál előnyt jelentő tevékenységek 

(az Útmutató C1.2. pontja) 

 
1. A tartósan utcán élők 30 %-nál nagyobb arányban 

történő bevonása. 
 

2. A hajléktalan-ellátó intézményrendszeren kívüli tartós 
bentlakásos elhelyezés vállalása (szakmai 
együttműködésre vonatkozó szándéknyilatkozat). 
 

Rögzíthető konzorciumi szerződésben v. 
szakmai együttműködésre vonatkozó 

szándéknyilatkozatban.                      

Eredmény indikátornak számít, kifejtése a 

szakmai programban. 

 
3. Önkéntesek alkalmazása a program szakmai 

megvalósításában. 
 

4. A projekt konzorciumban történő megvalósítása. 
 
 



   

 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

18 

 

 

Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Egyéni fejlesztési terv 

(az Útmutató C1.3. pontja) 

 

I. pont: A személyi feltételek megegyeznek a korábbi 533-

kiírásokkal. 
 
II.1. pont: Egyéni fejlesztési tervre vonatkozó 
követelmények: 
 

 A projektbe történő bevonás = egyéni fejlesztési terv 
elkészítése, 
 

 Legalább 6 hónapos időtartamra kell szólnia, 
 

 Tartalma: célok, eszközök, támogatások, eredmények 
fenntartása, 

 
 Nyomon követés. 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Képzés, foglalkoztathatóság, 

foglalkoztatás 

(az Útmutató C1.3. pontja) 

 
II.2. pont: A képzés, a foglalkoztathatóság javítása és a 
foglalkoztatás támogatása feltételei: 
 

 Mind az elsődleges célcsoport (utcán, közterületen élők), 
mind a másodlagos célcsoport (hajléktalan-ellátó 
intézményben élők) tagjainak képzése, 
foglalkoztathatósága és foglalkoztatása támogatható, 
 

ha 
 

 a projektbe történő bevonásukkor nem rendelkeznek 
munkaviszonnyal. 
 

és 
 

 Nem támogatható a foglalkoztatás alatti képzés, sem 
a projektből történő foglalkoztatás, sem pedig a projekten 
kívüli foglalkoztatás esetében (C2.) 
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Támogatható költségek: Képzés, foglalkoztathatóság 
fejlesztése 

(az Útmutató C3. pontja) 

 

A képzés, a foglalkoztathatóság javítása támogatható 

költségei: 

 

1. Képzési támogatás a célcsoport tagja számára, a 

mindenkori minimálbér mértékének megfelelően, a 

képzésben eltöltött napok arányában, 

 

FAT követelmények!!                     
Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások C1.3. III. pont 

 

2. A célcsoportnak szervezett tréningek szervezési, 

lebonyolítási költsége, OKJ-s képzés díja, 

szolgáltatásvásárlásként. 

 

3. Nem rendszeres útiköltség, étkezés és szállás költsége 

a célcsoport tagja számára, amely a fejlesztésekre, 

tréningekre, programokra, foglalkozásokra, képzésre 

jutással kapcsolatosan merül fel. 

 

ESZA Elszámolható költségek általános útmutató, 
célcsoport számára biztosított egyéb támogatások 

költségei 
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Támogatható költségek: Képzés, foglalkoztathatóság 
fejlesztése 

(az Útmutató C3. pontja) 

 

A képzés, a foglalkoztathatóság javítása támogatható költségei, 

folytatás: 

4. Képzésekhez, tréningekhez szükséges oktatási 

segédlet, tankönyv beszerzésének költsége, illetve a 

képzésekhez, tréningekhez szükséges anyagjellegű 

költségek (papír, nyomtatvány, írószer), munkaruha 

(amennyiben jogszabály kötelezően előírja annak 

használatát). 

 

5. Önkéntes munkavégzés: természetbeni és pénzbeli 

juttatás, minimum 30 órányi munka. 

 

!!!!! 

Az önkéntes tv. többféle támogatást tartalmaz, 
mint amelyek a projektekben megengedettek!! 

Kizárólag az Elszámolható költségek 

körénél megadottak támogathatók!! (C3.) 

 

6. Közösségi programok, szabadidő csoportos eltöltésével 

kapcsolatos kulturális és egyéb rendezvények 

költségei (pl.: színházjegy, múzeumbelépők, kirándulás, 

filmklub, sportesemény stb.). 
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Támogatható költségek: Foglalkoztatás 

(az Útmutató C3. pontja) 

 

A foglalkoztatatás támogatható költségei: 

 

1. Minimálbér és járulékai, mértéke a D2. pontban 
 a foglalkoztatás teljes időtartamára, 

 
 

Továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár, 
melynek hossza meg kell, hogy egyezzen a 

bértámogatás időszakával. 

 
 

2. A célcsoport munkába járásának költségei. 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Önálló lakhatás 

(az Útmutató C1.3. és C3. pontja) 

 

II.3. pont: Az önálló lakhatás támogatásának általános 
feltételei: 
 

 Mind az elsődleges célcsoport (utcán, közterületen élők), 
mind a másodlagos célcsoport (hajléktalan-ellátó 
intézményben élők) tagjainak lakhatása támogatható 
tevékenység, lakhatási támogatásként, de ELTÉRŐ 
FELTÉTELEKKEL. 
 

 Lakhatási támogatás kizárólag a projekt keretén belül 

nyújtott szociális, vagy mentális vagy egészségügyi vagy 
képzési vagy a foglalkoztathatóság, foglakoztatás javítását 
célzó szolgáltatások mellett nyújtható, önállóan nem. 

 

 A célcsoport által bérelt és fizetett lakás esetén ennek a 
költségnek megtérítése a célcsoport számára 
felnőttképzés időszaka alatt képzési támogatásnak 
minősül, amely adómentes. 

 

 A célcsoport által bérelt és fizetett lakás esetén, 
felnőttképzés időszakán kívüli kifizetéskor a lakhatási 
támogatást adó és járulékfizetési kötelezettség terheli, 
amely elszámolható költség. 
 

 A lakhatási támogatáson kívül a lakhatás támogatható a 
beszerzések körében is, új és használt bútorokkal, 
háztartási gépekkel. 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Önálló lakhatás támogatása                             

(az Útmutató C1.3. és C3. pontja) 

 
A lakhatás támogatásának általános feltételei, folytatás: 
 

 A rezsiköltség továbbra sem számolható el. 

 

 Elszámolási dokumentumok: bérleti szerződés, számla és 

kifizetést igazoló bizonylat, adók és járulékok 

befizetésének igazolása. 

 

 Átalakítási- és felújítási költségek a lakhatás céljára 

bérelt ingatlanra nem számolhatóak el. 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Lakhatás támogatása, támogatható 

költségek 

(az Útmutató C1.3. és C3. pontja) 

 

II.3. A. pont: A lakhatás támogatásának feltételei az 
elsődleges célcsoport számára: 

 

 Az elsődleges célcsoport minden tagjának lakhatása 

támogatható tevékenység. 

 

 A lakhatási támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre 

költöző célcsoport-tagnak is nyújtható. 

 

 Magasabb összeg adható: egy személy esetében nem 

haladhatja meg havi átlagban a nettó 40.000 Ft-ot 

(+adó és járulék,+5.000 Ft/hó gyermek, fogyatékkal élő 

személy esetén). 

 

 Nincs kötelező önrész, elő-takarékosság, 

fokozatosan csökkenő támogatás, önerős 

fenntartási kötelezettség. 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Lakhatás támogatása, támogatható 

költségek 

(az Útmutató C1.3. és C3. pontja) 

 

II.3. B. pont: A lakhatás támogatásának feltételei a 
másodlagos célcsoport számára, folytatás: 
 

 rendszeres jövedelem, melybe beletartozik a képzési 
támogatás is, 
 

Fogalomjegyzék (F7.), Rendszeres jövedelem 

 

 a havi nettó jövedelem, vagy az együtt költözők egy főre 
jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér 
150%-át, 

 

 a lakhatás költségeiből minimum bruttó 10.000 Ft/hó 
önrész vállalása, mely lehet a bérleti díj vagy a 
munkásszállón fizetendő díj egy része, közüzemi díjak, 
közös költség (nincs 1/3-2/3 költségvállalási arány), 

 

 rendszeres takarékosság vállalása, minimum átlagosan 
havi bruttó 5.000 Ft, 

 

 a támogatás egyidejűleg több, azonos lakcímre költöző 

célcsoport-tagnak is nyújtható, 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Lakhatás támogatása, támogatható 

költségek 

(az Útmutató C1.3. és C3. pontja) 

 

II.3. B. pont: A lakhatás támogatásának feltételei a 
másodlagos célcsoport számára 

 

 minimum 6, maximum 12 hónapig nyújtható, 

 

 önerős fenntartási kötelezettség, 

o 6-8 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás: 
legalább 1 hónap, 

o 9-12 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás: 
legalább 2 hónap, 

 

 fokozatosan csökkenő összegek, kivételesen indokolt 

esetben, önkormányzati bérlakás (lakrész) esetén - egy 

összegben is folyósítható, 

 

 összege havi átlagban nettó 30.000 Ft (+adó és 

járulék,+5.000 Ft/hó gyermek, fogyatékkal élő személy 

esetén). 
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Speciális elvárások egyes tevékenységekkel 
kapcsolatban: Beszerzések 

(az Útmutató C1.3.) 

 

III. pont: Beszerzésekhez kapcsolódó elvárások 

 

Közbeszerzésen kívüli beszerzések követelményei: 

 

 3 árajánlatot kell kérni, 

 

 Írásban (e-mail, fax, posta), 

 

 A tevékenységi területen tapasztalattal rendelkező 

szolgáltatótól, 

 

 Az ajánlatkérésnek tartami követelményei vannak, 

 

 A beérkezett ajánlatokat írásban kell értékelni. 

 

 

 

 



   

 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

29 

 

 

Fenntartási kötelezettség 

(az Útmutató C10. pontja) 

 

Fenntartás = olyan tevékenység, amely túlnyúlik a projekt-

időszakon. 

 

Semmit se fölöttébb!! (horizontális vállalások, eredmény 

indikátorok aránya, pályázói önrész…) 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY: SEMMIT SE FÖLÖTTÉBB 

Az, ki a dolgoknak nagyonis fölibé akar érni, 

Únja a dolgát így, és nem képes befejezni. 

Icarus is szárnyán míg fölfele száll a magasba, 

Íme, szerencsétlen tollát elveszti a vízben, 

S így őrizte nevét ez a hely késő korokon át. 

Túlzón hát a magasba ne törjetek; úgy se, ha vágyad 

Vonz, s hogy mit cselekedj, fontold meg minden időben. 

 

 

Kötelező vállalások: 

 Nyomon követése minimum 6 hónapon keresztül, 

 

 bértámogatás nyújtásakor továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség, 

 

 eszközök fenntartása 5 évig, 

 

 a kialakított/átalakított férőhelyeken minimum 5 évig 

utcán élőket kell elhelyezni. 
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Monitoring mutatók 

(az Útmutató E1. pontja) 

 

Kötelezően elérendő eredmények (monitoring mutatók, 

indikátorok): 
 
A kiírásnak csak két indikátora van: 
 

 a projektbe bevontak száma: min.15, max. 150 fő 
(kimeneti mutató), 
 

és 
 

 az egyéni fejlesztési tervet sikeresen teljesítők száma és 

aránya (eredmény mutató): főben kell megadni, de el 
kell érje a bevontak 80%-át. 
 

 
A látszólagos egyszerűséget a monitoring mutatók magyarázata 
árnyalja… 
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Monitoring mutatók magyarázata 

(az Útmutató E1. pontja) 

 

Projektbe bevont személyek száma: 

 Bevontak = akik számára egyéni fejlesztési terv készül. 

 A tartósan utcán élők (elsődleges célcsoport a) pont) 
aránya el kell érje az utcáról  bevontak 30%-át. 
 

Bemutatandó a szakmai programban         

(3. sz. mell.)                                                    

és a pályázati adatlapon                         

(5.3.1. táblázat). 

 

 A hajléktalan-ellátó intézményben élők (másodlagos 
célcsoport) csak akkor vonhatók be, ha ez intézményi 
férőhely felszabadításához vezet és ezeken a felszabadított 
férőhelyeken utcán élők (elsődleges célcsoport) 

elhelyezése történik. 

 

 A másodlagos célcsoport aránya a bevontak között nem 

haladhatja meg az 50%-ot. 

 

Bemutatandó a szakmai programban                

(3. sz. mell.)                                                            

és a pályázati adatlapon                               

(5.3.1. táblázat). 
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Monitoring mutatók magyarázata 

(az Útmutató E1. pontja) 

 

Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen 
megvalósítók száma: 
 

 Sikeres megvalósítás = a kiírás által meghatározott 10 db 

célból egy vagy több elérése, 

ha 

 a cél(ok) szerepel(nek) az egyéni fejlesztési tervben, 

 

Szövegszerűen a szakmai programban 

mutathatók be a várható célok. 

és 

 elérésüket a kiírás által meghatározott dokumentum 

igazolja, 

és 

 az intézményben élők (másodlagos célcsoport) esetében 

kötelezően választandó az önálló lakhatás önerőből való 

fenntartása (10. ssz. cél). 

 



   

 Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása 

TÁMOP-5.3.2-08/1-2008-0001 

 

33 

 

 

Monitoring mutatók magyarázata 

(az Útmutató E1. pontja) 

Választhatóan elérendő célok: 

 

A foglalkoztathatóság fejlesztése területén: 

1. Részvétel kompetenciafejlesztésben, 

2. Szenvedélybetegség, pszichés betegség 

leküzdésében segítő, önálló életvitel kialakítását 

segítő programban vesz részt, legalább fél éven keresztül, 

legalább 10 alkalommal, 

 

A foglalkoztatás területén: 

3. Projekten kívüli finanszírozású képzésbe kerülés, 

4. Projektből finanszírozott képzés befejezése, 

5. Projekten kívüli finanszírozású aktív munkaerő-piaci 

programba kerülés, 

6. Munkába állás projekten belüli vagy kívüli 

finanszírozással (munkaviszony, támogatott és védett 

foglalkoztatás, közfoglalkoztatás, legalább 30 óra 

önkéntes munka), 
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Monitoring mutatók magyarázata 

(az Útmutató E1. pontja) 

Választhatóan elérendő célok, folytatás: 

 

A lakhatás területén: 

7. befogadó szolgáltatások rendszeres, de minimum 30 

alkalommal igénybe vétele, 

8. szállást nyújtó rehabilitációs ellátásban, szállást nyújtó 

szociális intézményben elhelyezés, 

 

Kizárólag az alábbiak:                              
Idősek otthona, fogyatékos személyek otthona, 

pszichiátriai betegek otthona, 
szenvedélybetegek otthona, hajléktalanok 

átmeneti szállása vagy hajléktalanok otthona, 
elsődleges célcsoport esetében befogadó 

szolgáltatásokat nyújtó éjjeli menedékhely is. 

 

9. Utcán élőként önálló lakhatásba kerülés (bérlet, 

lakásbérlet, szobabérlet, munkásszálló), 

10. Intézményből kikerülve (másodlagos 

célcsoport) önálló lakhatását önerőből való 

fenntartása (1-2 hónapig). 
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Fogalomjegyzék 

(az Útmutató F7. pontja) 

 

Néhány fontos fogalom: 

 

Elsőként Lakhatás (Housing First):  

A hajléktalan-ellátás jelenlegi lépcsőzetes rendszerével 

szemben ez a módszer a tartósan utcán élő hajléktalan 

embert – az intézményi elhelyezés mellőzésével – azonnal 

önálló, integrált lakóközösségi lakhatásba juttatja, és 

csak ezt követően kezdi meg a teljes beilleszkedéshez 

szükséges egyéb támogató tevékenységeket, szoros 

együttműködésben az ügyféllel. 

 

Hajléktalan személy: 

Jelen pályázati kiírásban hajléktalan személy az, aki közterülten 

vagy lakás céljára nem szolgáló épületben, helyiségben 

él/tartózkodik, illetve az, aki hajléktalan-ellátó intézményben 

él. 

 

Intézményi befogadó szolgáltatások 

 

Rendszeres jövedelem: 

Havi rendszerességgel megszerzett, szerződésen vagy 

határozaton alapuló, munkavégzésből vagy társadalmi 

elosztórendszerből származó bevétel, beleértve a 

programból finanszírozott képzési támogatást is, amennyiben 

azt a célcsoporti tag több, mint 1 hónapig kapja. 


