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Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hajléktalanokért
Közalapítvány között kötött 21060-4j2012jSZOCSZOLG ügyiratszámú
együttműködési megállapodás szerint 2013. március 25-én
"Személygépjármű használatba és üzemben tartásra adása utcai szociális
munkát végző szolgálatok számára" címmel kilit pályázati felhívásra
beérkezett pályázatokra vonatkozó, az Értékelő Bizottság 2013. május 10-
én hozott iavaslata alamán.
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PÁLYÁZATI FELHfvÁs ef ME: Személygépjármű használatba és üzemben tartásra adása utcai szociális munkát végző szolgálatok számára
Pályázati Pályázó szervezet neve A megvalósÍtó utcai Az utcai szolgálat ellátás;
azonositó szolaó/at neve területe

Budapest IV. kerület Árpád

SZGK- Twist Olivér Alapítvány úttól északra eső része,
Twist Olivér Alapítvány utcai gondozó valamint a XV. kerület M301 szolgálata bevezető úttól nyugatra eső

része

SZGK- Magyar Ökumenikus Kertségi Utcai Szociális

02 Segélyszervezet Szolgálat
Debrecen, Mikepércs

A feladatokat, szolgáltatásokat, a szolgáltatások adatait némileg vázlatosan, de a

gépkocsi használatának szükségességét megfelelően bemutató pályázat.

Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is

ellát: a főváros budai oldalán, a pályázó többi utcai szolgálatával megosztva A pályázat megfelel a felhívásban

krízisautó szolgáltatást végez. foglaltaknak. támogatható. A pályázat támogatható.
Jelenleg az utcai szolgálat a pályázó többi utcai szolgálatával megosztva használ ~-_

N~···~·okérT?:.személygépkocsit, de ennek részleteit nem tartalmazza a pályázat. • - k"~
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A szolgálat ellátási területének nagysága és hegyvidéki jellege miatt a .Ji! -';0,
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SZGK-
03

Magyar Ökumenikus

Segélyszervezet Gyulai

Szociális Központ

Gyula és kistérsége (Elek,

Kétegyháza, Lőkösháza,

Újkígyós, Szabadkígyós)

Magyar Ökumenikus

Segélyszervezet

SZGK-
04

Magyar Vöröskereszt

Átmeneti Szálló és Éjjeli

Menedékhely,

Nagykanizsa

Nagykanizsa
Magyar Vöröskereszt Zala

Megyei Szervezete

SZGK-
05

Magyar Mentőszolgálat

Alapítvány Utcai

Szociális Szolgálat

Daruszentmiklós, Dunaújváros
Magyar Mentőszolgálat

Alapítvány

SZGK-
06

Magyar Máltai

Szeretetszolgálat

Egyesület

Magyar Máltai

Szeretetszolgálat XII.

kerületi Utcai Gondozó

Szolgálat

Budapest, XII. kerület

közigazgatási területe

A feladatokat, szolgáltatásokat, a szolgáltatások adatait némileg vázlatosan, de a

gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat. A szolgálat kistérségi

ellátási területén tanyavilág és földutak vannak, amely gépkocsi nélkül bejárhatatlan

és elláthatatlan.

Az .utcai szolgálat:z N~sz~-val k~tött t~mog-"tás~ szerződés en túl egyéb feladatot is A pályázat megfelel a felhívásban
ellat: megyei hatasköru knzisauto szolgaltatast vegez. fil kk' h'
Az utcai szolgálat működési idején kívül az autó az szervezet életében folyamatos og a ta na ,tamogat ato.

használatban van: naponta pékáru szállítása a szállóra, a népkonyhára napi 100

adag étel szállítása, szállók mosatásának szállítása, ügyfelek orvoshoz szállítása,

adományok szállítása.

A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

A pólyózat összefoglaló értékelése

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket. a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

Az utcai szolgálat feladatait. a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

Jelenleg a szolgálat a szervezet másik utcai szolgálatával megosztva használ egy 9

éves személygépkocsit, önálló személygépkocsival nem rendelkezik. A területen

élők az ellátási terület jellegzetességei miatt (várostól való távolság, kertségi- és

tanyajelleg) személygépkocsi nélkül nem elláthatók.

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

A szolgálat jelenleg egy 12 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

A szolgálat ellátási területének nagysága és jellege miatt a személygépkocsi

használata nélkülözhetetlen. A naponta bejárt útvonal 42 km, az ellátási területen

lakótelepi részek, falusias városrészek, telepek, szőlőshegyek, pincék találhatók.

A pályázat szakmailag kidolgozatlan, általánosságokat tartalmaz, statisztikai

adatokat egyáltalán nem tüntet fel a pályázó.

Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot

nem lát el.

Kötelezően csatolandó melléklet hiányzik a pályázatból: A 2012. évi működést

alátámasztó, a finanszírozó NRSZH felé benyújtott beszámoló.

Az utcai szolgálat nem rendelkezik személygépkocsival.
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A Hajléktalanokért Közalapitvány Értékelő
Bizottsánának iovastora

A pályázat megfelel a felhívásban

foglaltaknak, támogatható.

A pályázat megfelel a felhívásban

foglaltaknak, támogatható.

A pályázat megfelel a felhívásban

foglaltaknak, támogatható.

A pályázat kidolgozatlan, nem felel meg a

felhívásban foglaltaknak, támogatásra

nem javasoljuk.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
döntése

A pályázat forráshiány miatt nem

támogatható.

A pályázat támogatható.

A pályázat forráshiány miatt nem

támogatható.

A pályázat támogatható.

A pályázat nem támogatható.



PÁL VÁZATI FElHIvÁs elME: SzemélygépjármO használatba és üzemben tartásra adása utcai szoclálls munkát végzI! seolgálatok számára
Pó/yózat/ Pályázó szervezet neve A megval6sltó utcai Az utca/ szo/gó/ot el/ótósl A pó/yózot ~sszefoQ/o/d értékelése A HoJléktolanokért K~z%p/tvóny lrtéke/IJ Az Emberi Er6forrósok MlnJsztérlum6nok
azonosító 5zoln6/at neve területe Blzottsáaának Javaslota döntése

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat. A

szolgálat ellátási területe a Budaörsi kistérség. A terület nagy kiterjedésű, a

Magyar Máltai
belvárosi jellegű területrészek mellett nagy kiterjedésű erdős, illetve ipari jellegű

területekkel.
SZGK- Magyar Máltai Szeretetszolgálat - Budaörs, Biatorbágy,

Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem

07 Szeretetszolgálat Budaörsi Kistérségi Budakeszi, Herceghalom,
ellát: a főváros budai oldalán, a pályázó többi utcai szolgálatával megosztva foglaltaknak, támogatható. támogatható.

Egyesület Utcai Gondozó Törökbálint

Szolgálat
krízisautó szolgáltatást végez.

Jelenleg az utcai szolgálat az MMSZ többi utcai szolgálatával megosztva használ

személygépkocsit. A megosztott személygépkocsi-használat részletesebb

bemutatást igényelt volna: a jelenleg használt gépkocsi, illetve a hozzáférés

körülményeinek bemutatása elmaradt.

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

Bp. Főváros XV. Ker. Önk.
Újpalotai Családsegítő eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

SZGK- Szolgálat Szociális XV. kerület Újpalota, Az utcai szolgálat több, az utcán élők lakhatását és integrációját célzá programban A pályázat megfelel a felhívásban

08 Egyesített Szociális
Konyha és Nappali Pestújhely, Újpalota, Kertváros vesz részt. foglaltaknak, támogatható.

A pályázat támogatható.

Intézménye
Melegedő A szolgálat jelenleg egy 13 éves, amortizálódott személygépkocsit használ

megosztva a szervezet többi szolgáltatásával.

Informatív, adatokban bővelkedő, a szükségleteket, szolgáltatásokat,

eredményeket, infrastruktúrát bemutató, magas színvonalú pályázat.

A gépkocsi használatot indokolja az ellátási terület nagy kiterjedése (Csepel teljes

területe), az ellátottak által lakott helyszínek jellemzően zöldterületen, fás-bokros,

SZGK- Magyar Vöröskereszt
Magyar Vöröskereszt Budapest XXI. kerület kül- és

dűlöutakon megközelíthető terepen helyezkednek el.
A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem

09 Budapest Fővárosi
Férfi Hajléktalan Szállá belterülete

Az utcai szolgálat több, az utcán élők lakhatását és egyéb integrációját célzó
foglaltaknak, támogatható. támogatható.

Szervezet programban vesz részt. Ezen túl téli krízis időszakban hétvégente a Magyar

Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet fenntartásában működő utcai gondozó

szolgálatok felváltva végeznek hétvégi ügyeletet, egymás ellátási területeiről érkező

bejelentéseket is ellátva.

A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

Informatív, adatokban bővelkedő, a szükségleteket, szolgáltatásokat,

Magyar Vöröskereszt
eredményeket, infrastruktúrát bemutató, magas színvonalú pályázat.,

Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is
SZGK- Magyar Vöröskereszt Nappali Szociális

Budapest XVII. kerületének ellát: hétfőtől csütörtökig, 20.00-24.00 óra között krízisautá szolgáltatást végez. A pályázat megfelel a felhívásban

10 Budapest Fővárosi Központ
közigazgatási területe Ezen túl téli krízis időszakban hétvégente a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi foglaltaknak, támogatható.

A pályázat támogatható.

Szervezet XVII. Kerület Utcai

Gondozó Szolgálat
Szervezet fenntartásában működő utcai gondozó szolgálatok felváltva végezn ek

hétvégi ügyeletet, egymás ellátási területeiről érkező bejelentéseket is ellátva.

A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

Magyarországi
Magyarországi

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat ésSZGK- Evangéliumi A pályázat megfelel a felhívás ban A pályázat forráshiány miatt nem

11
Evangéliumi

Testvérközösség
Budapest V. kerülete eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

foglaltaknak, támogatható. támogatható.
Testvérközösség A szolgálat jelenleg egy 7 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.
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PÁL VÁZATI FELHIvÁs elME: Személygépjármü használatba és üzemben tartásra adása utcai szociális munkát véRz6 szolRálatok számám
Pályázati Pályózó szervezet neve A megllo/6sltd utcai Az utcai szolgálat ell6t6s1 A pólyózat ~$$ze/oDlaI6 6rt6kel6se A Hajléktalanokért K~zalapltvó/Jy tr/ékeiD Az Emberi ErD/orrósok Mlnlsw!rl"mónak
azonosító szola6/at neve terűiete Blzottsóaónak lavaslata döntése

A pályázati programmal a kőzterületeken élők gondozását amegye lefedetlen

településeire kivánják kiterjeszteni. A terv indokoltsága és a kivitelezés részletei, ill.

a pályázó által működtetett megyei hatáskörü krízisautó szolgáltatástói való
SZGK- Utcai Szociális Munka 1. különbözőségei kifejtetlenek. A pályázat kidolgozatlan, támogatásra

12
Segitőház Alapítvány

Szolgálat
Győr

A szervezet mindkét utcai szolgálata az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen nem javasoljuk.
A pályázat nem támogatható.

túl egyéb feladatot is ellát: mindkettő megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatást

végez.
A szervezet mindkét utcai szelgalata rendelkezik személygépkocsival.

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét alaposan és informatívan

bemutató pályázat.

SZGK-
TÁMASZ Alapítvány

II. sz. Utcai Szociális Pécs, elsősorban uránvárosi A szervezet három utcai szolgálata az NRSZH-val kötött támogatási szerződés en túl A pályázat megfelel a felhívásban

13 Szolgálat városrésze egyéb feladatot is ellát: a feladatot a három szolgálat között megosztva megyei foglaltaknak, támogatható.
A pályázat támogatható.

hatás körű krízisautó szolgáltatást végez.

A szervezet 3 utcai szolgálata 2 személygépkocsival rendelkezik, melyet megosztva

használnak.

Alsóbogát, Baté, Bodrog,

Büssü, Bőszénfa, Cserénfa,

Csoma, Csom bárd, Ecseny

Edde Felsőmocsolád, Fonó,

Gadács, Gálosfa, Gölle,

Hajmás, Hetes, Igal, Juta,

Kaposgyarmat, Kaposhomok,

"Nyitott kapu" -
Kaposkeresztúr, Kaposvár, A pályázati program több helyen ellentmondást tartalmaz (ellátási terület város,

Kazsok, Kercseliget, Kisgyalán, járás vagy kistérség, ill. az azonos típusú statisztikai adatok sem egyezőek). A

Magyar Vöröskereszt
Magyar Vöröskereszt

Magyaratád, Magyaregres, pályázati program alátámasztottsága vázlatos és kidolgozatlan. A pályázat kidolgozatlan, nem felel meg aSZGK- Somogy Megyei
Somogy Megyei Menye, Mezőcsoknya, Mosdós, A szolgálat jelenleg egy 8 éves, jó állapotú, keveset futott személygépkocsival felhívásban foglaltaknak, támogatásra A pályázat nem támogatható.

14 Szervezete
Szervezetének

Nagyberki, Orci, Osztopán, rendelkezik. nem javasoljuk.
Hajléktalan Gondozási

Patalom, Polány, Ráksi, A pályázó nem csatolta a pályázati felhívásban kötelezően megjelölt mellékletet: az
Központja

Simonfa, somodor. NRSZH-nak benyújtott 2012. évi beszámolót.

Somogyaszaló, Somogygeszti,

Somogyjád, Somogyszil,

Somogysárd, Szabadi,

Szentbalázs, Szentgáloskér,

Sántos, Taszár, Várda, Zimány,
ZSlickislak, ZSelicszentpál,

Újvárfalva

Magyar Vöröskereszt Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

SZGK- Magyar Vöröskereszt Zala
Zala Megyei Szervezete

Zalaegerszeg Megyei Jogú
eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem
Hajléktalanok Átmeneti Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is

15 Megyei Szervezete
Gondozási Központja

Város Közigazgatási Területe
ellát: megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatást végez.

foglaltaknak, támogatható. támogatható.

Utcai Szociális Szolgálat A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.
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Magyar Vöröskereszt

BAZ. Megyei

SZGK- Magyar Vöröskereszt Szervezete Vázlatosan kidolgozott, ellátási adatokat nem közlö, általánosságokat tartalmazó
A pályázat kidolgozatlan, támogatásra

Borsod-Abaúj-Zemplén Hajléktalanokat Miskolc pályázati program. A pályázat nem támogatható.16 megyei Szervezete Gondozó Központja A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.
nem javasoljuk.

Külvárosi utcai

szolgálata

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

SZGK- Kríziskezelő Központ II.
Székesfehérvár közigazgatási

Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződés en túl egyéb feladatot is
A pályázat megfelel a felhívásban

Kríziskezelő Központ számú Utcai Szociális ellát: a szervezet másik utcai szolgálatával megosztva megyei hatáskörű krízisautó A pályázat támogatható.17 Szolgálata
területe

szolgáltatást végez.
foglaltaknak, támogatható.

A szolgálat jelenleg a szervezet másik utcai szolgálatával megosztva rendelkezik egy

8 éves, amortizálódott személygépkocsival.

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat. A

szolgálat ellátási területének nagysága (két település: Sátoraljaújhely és Sárospatak)

Magyar Máltai miatt a személygépkocsi használata nélkülözhetetlen.

SZGK- Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Sátoraljaújhely és Sárospatak

Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is
A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem

Szeretetszolgálat Gondviselés Háza ellát: a szervezet az alapfeladatain túl meleg ételt szállít, gyakori az ügyfelek18 Egyesület Hajléktalanok Nappali
közigazgatási területe

megyeszékhelyre szállítása az ott található szolgáltatások és ügyintézési
foglaltaknak. támogatható. támogatható.

Melegedője lehetőségek elérése érdekében. Ezen túl a szolgálat az utcán élők lakhatását és

egyéb integrációját célzó programban vesz részt, továbbá teajáratot is

működtetnek valamint lakossági adományokat is szállítanak.

A szolgálat jelenleg a szervezet személygépkocsiját megosztva használja.

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és

Hajléktalanok Nappali
eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességét jól bemutató pályázat.

SZGK- Myrai Vallási Közhasznú Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem

19 Egyesület
Melegedője és Utcai Budapest XIV. kerUlete

ellát: az alapfeladatokon túl krízis időszakban 14 órán át dolgoznak, teajáratot foglaltaknak, támogatható. támogatható.
Szolgálat

üzemeltetnek, napi rendszerességgel teát és péksüteményt szállítanak klienseiknek.

A szolgálat jelenleg egy 13 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik,

Debrecen város: Nagyerdei
A nyújtott szolgáltatásokról és eredményekről kevés adatot tartalmazó pályázat.

körút-Kassai út-Ótemető utca-

Dobozi utca-Fa raktár út-
Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is

SZGK- ReFoMix Nonprofit Belvárosi Utcai Nyíregyháza-Budapest vasúti
ellát: a szervezet másik utcai szolgálatával megosztva megyei krízisautó

A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem

20 Közhasznú Kft. Szolgálat sín nyomvonala-Déli sor-
szolgáltatást végez.

foglaltaknak, támogatható. támogatható.
A pályázó két utcai szolgálata egy 1 éves személygépkocsival rendelkezik. A

Erzsébet utca-Nyugati utca-
megosztott használatot, ill. a krízisautó szolgáltatás közti megosztást a pályázat

Pesti utca-Böszörményi úttal

határolt terület
nem mutatja be.
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SZGK-
21

A HajldklOlallokdrl K~tolap{Cvóny tr/dk.IH
vostoto

Az Emberi Er6forrdsok Mlnlsztérlum6nak
döntése

Menhely Alapítvány
Külső-Ferencvárosi
utcai Gondozó Szolgálat Budapest IX. kerülete

Az utcai szelgátat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és
eredményeket, a gépkocsí használatának szükségességét jól bemutató pályázat. A

Sz~,gá'atellátási területének nagyságaésJ~lIege (nagy kiterjedésű ipari területek) A pályázat megfelel a felhívásban
mlatt a szernélvgépkocsl használ~ta.nélkulozhetetlen.. . foglaltaknak, támogatható.
Az utcai szolgálat az NRSZH-valkotott támogatási szerzödésen tul egyéb feladatot IS
ellát: a főváros pesti oldalán krízisautó szolgáltatást végez.
A szolgálat jelenleg egy 14 éves, amortizálódott személygépkocsit használ.

A pályázat forráshiány miatt nem
támogatható.

SZGK-
22

Magyar Vöröskereszt Pest
Megyei Szervezete

MVK PMSZCeglédi
Utcai Gondozó
Szolgálat

Ceglédi Kistérség

Informatív, adatokban bővelkedő, a szükségleteket, szolgáltatásokat,
eredményeket, infrastruktúrát bemutató, magas színvonalú pályázat. A szolgálat
ellátási területének nagyságaés jellege (15 településhez tartozó falu és tanyavilág,
külterületek, földutak) miatt a személygépkocsi. használata nélkülözhetetlen. '1 . fil f Ih' . b
Az utcai szolgálat az NRSZH-valkötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is ~ pa yazat me~ e eae ~vas an
ellát: heti 2-4 naponta adománygyűjtés és szállítás. oglaltaknak, tamogathato.

A pályázat támogatását különösen indokolja, hogya szolgálat jelenleg egy 11 éves,
amortizálódott, kétszemélyes tehergépkocsit használ, amely kétszemélyes, így az
ellátottak szállítására nem alkalmas

A pályázat forráshiány miatt nem
támogatható.

SZGK-
23

Baptista Szeretetszolgálat
EJSZ- Utcafront Menedék
Hajléktalan Személyek és
Szenvedélybetegek
Integrált Intézménye

SZGK-
24 Alfa Karitatív Egyesület

Utcai megkereső
Program II.

Alfa Karitatív Egyesület
Utcai Gondozó
Szolgálata

Budapest Főváros 1., II., Ill., XI.,
XII., XXI.és XXII. kerületei

Budapest XXIII. Kerülete

Az utcai szolgálat feladatait, a nyújtott szolgáltatásokat, a szolgáltatási adatokat és
eredményeket, a gépkocsi használatának szükségességétjól bemutató pályázat. A
szolgálat ellátási területének nagysága (a főváros teljes budai oldala), a helyszínek
egymástól való távolsága és jellege (a szerfüggők rejtőzködési helyeiként használt
budai barlangok, erdők, turista-helyek, elhagyatott faházak) miatt a
személygépkocsi használata nélkülözhetetlen.
A szolgálat a fővárosi hajléktalanellátásban specialis, hiánypótló szerepet játszik: az
NRSZH-szerződésbenrögzített feladata a hajléktalan drogfüggő emberek
közterületeken történő felkutatása, a korai kezelésbevétel, a drogfogyasztásból
adódó egyéni és társadalmi károsodások csökkentése, az élet védelme.
Az utcai szolgálat az NRSZH-valkötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is
ellát: a főváros teljes területén krízisautó szolgáltatást végez; közterületeken élő,
rejtőzködő szerfüggőknek tűcserét végez.A szerhasználattal összefüggő fertőzések
meggátolására AIDS,Hepatitis B,eszűréseket szerveznek.
A szolgálatnak jelenleg nem áll rendelkezésére gépkocsi, mert a korábban használt
Land Rover működésképtelen, javítása a csatolt szakvélemény alapján
gazdaságtalan.

A pályázat megfelel a felhívásban
foglaltaknak, támogatható.

A pályázat megfelelően kidolgozott. az ú] gépjármű használata ellátási érdekből
indokolt. A szolgálat ellátási területének nagysága(a főváros teljes XXIII. kerülete).
jellege miatt a személygépkocsi használata nélkülözhetetlen. A terület nagyobb
részei jellemzően bokros, erdő foltos, külterületi jellegű, dűlő utakon
megközelíthető terület, tanyai jellegű épületekkel, mezőgazdasági építményekke/,
viskókkal, összetákolt kalyibákkal, általában nehezen megközelíthető, eldugott,
erdős területekkel.
Az utcai szolgálat az NRSZH-valkötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot
nem lát el.
A pályázat támogatását különösen indokolja, hogya szolgálatnak jelenleg nem áll
rendelkezésére gépkocsi, alkalomszerűen magán-személygépkocsi használatára
kényszerülnek.

A pályázat megfelel a felhívásban
foglaltaknak, támogatható.
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A pályázat forráshiány miatt nem
támogatható.

A pályázat forráshiány miatt nem
támogatható.



PÁLYÁZATI FELHíVÁS CíME: Személygépjármű használatba és üzemben tartásra adása utcai szociális munkát végző szolgálatok számára y 'i

Pályázati Pályázó szervezet neve A megvalósító utcai Az utcai szolgálat ellátás; A pályázat összefoglaló értékelése A Hajléktalanokért Közalapítvány Értékelő Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
azonosító szolaálat neve területe Bizottsáaának tavastata döntése

A pályázat vázlatosan kidolgozott. az ellátási igényt az alacsony ügyfélszám csak

SZGK- Misszió Alapitvány-
korlátozottan támasztja alá.

A pályázat kidolgozatlan, támogatásra

25
Misszió Alapítvány

Micva Ház
Budapest XIX. kerülete Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is

nem javasoljuk.
A pályázat nem támogatható.

ellát: a téli időszakban hétköznaponként teajáratot működtet.

A szolgálat jelenleg egy 12 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

Magyar Máltai A pályázat a kisebb hiányosságok ellenére ki dolgozott (az NRSZH-szerződésen túl

5ZGK- Magyar Máltai Szeretetszolgálat végzett plusz feladatok nincsenek részletezve).
A pályázat megfelel a felhívásban A pályázat forráshiány miatt nem

Szeretetszolgálat Egyesület Kecskeméti Kecskemét Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerzödésen túl egyéb feladatot is
26 Egyesület Csoport Gondviselés ellát: megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatás.

foglaltaknak, támogatható. támogatható.

háza A szolgálat jelenleg egy 8 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

A pályázat a kisebb hiányosságok ellenére ki dolgozott (az NRSZH-szerződésen túl

Magyar Máltai végzett plusz feladatok nincsenek részletezve). A szolgálat ellátási területének

SZGK- Magyar Máltai Szeretetszolgálat nagysága (Szeged teljes területe) miatt a személygépkocsi használata
A pályázat megfelel a felhívásban

Szeretetszolgálat Szegedi Szeged nélkülözhetetlen. A pályázat támogatható.
27 Egyesület Hajléktalanellátó Az utcai szolgálat az NRSZH-val kötött támogatási szerződésen túl egyéb feladatot is

foglaltaknak, támogatható.

Központ ellát: megyei hatáskörű krízisautó szolgáltatás, továbbá mozgó orvosi szolgáltatás.

A szolgálat jelenleg egy 14 éves, amortizálódott személygépkocsival rendelkezik.

A pályázati program egyenetlenül kidolgozott: a 2012. évi működés bemutatása

Magyar Máltai
Magyar Máltai kidolgozott és részletes, míg a személygépkocsi-használat indoklása és bemutatása

SZGK- Szeretetszolgálat vázlatos. A szakmai programból teljesen hiányzik az elmúlt néhány hónapban A pályázat megfelel a felhívásban
Szeretetszolgálat Miskolc A pályázat támogatható.

28 Gondviselés Háza működő krízisautó szolgálat ismertetése, illetve annak kifejtése, hogy az ú] gépkocsi foglaltaknak, támogatható.
Egyesület

Miskolc hogyan járulna hozzá a diszpécserszolgálat munkáját segítő krízisautó szolgáltatás

összehangolt működtetéséhez.
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