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Békés Város Képviselı-testülete 

2009. augusztus 27-iülésére 
 

Tisztelt Képviselı-testület! 

A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ pályázatot kíván benyújtani a TAMOP-
5.3.3/08/2 kódszámú „Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı 
programok támogatására”. 

A pályázat célja: a hajléktalan emberek komplex társadalmi és munkaerı-piaci 
integrációjának elısegítése, foglalkoztathatóságuk fejlesztésével, foglalkoztatási, lakhatási, 
szociális helyzetük javításával. 

A pályázat tartalma: A projekt megvalósítására a pályázónak minimum 20 maximum 24 
hónap áll a rendelkezésére, (2010. január és 2012. január hó között). 

A projektbe bevonni tervezettek létszáma: 15 fı 

Tevékenységek: 

� Elızetes igényfelmérés, 

� Szükségletfelmérés, foglalkoztatási-, lakhatási környezet feltárása, 

� Célcsoporttagok állapotfelmérése, kiválasztása 

� A foglalkoztatás és lakhatás elérése és megtartása érdekében egyéni, csoportos és 
közösségi szociális munkaformák alkalmazása: 

o Egyénre szabott fejlesztési és szolgáltatási terv készítése, a megfogalmazott 
esetkezelési lépések végrehajtása, rögzítése, 

o Személyes segítség, tanácsadás, mentorálás az önálló életvitel kialakítására 
egyéni szociális munka keretében, 

o Kulcs kompetenciák fejlesztése pl. írás, olvasás, megértés, beszéd, kizárólag 
felnıttképzés keretében, 

o Kreatív gondolkodás, döntéshozatal, problémamegoldás, felelısség, 
együttmőködés, az információk kezelésének képessége egyéni vagy csoportos 
szociális munka keretében, 

o Felkészítés a munkavállalásra, 
o Foglalkoztatási lehetıségek felkutatása, 
o Munkahelyi beilleszkedés és teljesítés követése, 
o Munkába állás és munkában maradás segítése szociális munka keretében, 
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o Az önálló lakhatás biztosítása érdekében életvezetési tanácsadás nyújtása 
egyéni vagy csoportos szociális munka keretében, 

� A projektbe bevontak önálló lakhatásának támogatása: 
o Lakhatási lehetıségek felkutatása, 
o Lakhatás megtartásának segítése, 
o A támogatott személyek lakóhelyi beilleszkedésének segítése egyéni vagy 

csoportos szociális munka keretében, 
o Lakhatás támogatása. 

 
A pályázat benyújtása 2009. augusztus 1-tıl 2009. október 1-ig lehetséges. 
Az elnyerhetı támogatás mértéke minimum 21 millió forint, mely mőködési támogatásnak 
nem minısülı, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás. A támogatás mértéke – a 
célcsoport foglalkoztatása és a képzési támogatások tevékenység kivételével – a projekt 
elszámolható összes költségének 100 %-a. 35 % elıleg igénylésére van lehetıség, a szerzıdés 
megkötése után 15 nappal. Az intézmény a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal 
konzorciumban kívánja benyújtani a pályázatot. A Munkaügyi Központtól azt várják, hogy 
képzéseket biztosítson, valamint rajtuk keresztül történjen a foglalkoztatottak bértámogatása. 
 
A foglalkoztathatósági-foglalkoztatási támogatás során elérhetı eredmények: 
a) képzettségi szint javítására irányuló cél esetén: kompetenciafejlesztésben való sikeres 
részvétel, általános iskolai végzettség megszerzése, középiskolai végzettség megszerzése, 
OKJ-s képzés megszervezése. Elvárható eredmény 50 %. 
b) Munkavállalásra irányuló cél esetén: munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése és 
fenntartása legalább napi 6 órában és legalább 60 napot elérı munkaviszonyként és maximum 
4 egymást követı hónapon keresztül, és maximum 3 munkáltatónál, vagy alkalmi 
munkavállaló kiskönyvvel legalább 45 nap munkaviszony elérése 4 egymást követı hónapon 
keresztül. 
 
A lakhatási támogatás feltételrendszere: 
Abban az esetben nyújtható, ha a foglalkoztatási feltételrendszer valamelyikében részt vesz az 
egyén. Csak lakbér fizethetı támogatásként, a rezsi költséget az ellátott fizeti, ezen felül havi 
5.000,- Ft elıtakarékosságot, illetve az Intézménnyel és a szociális munkással való 
együttmőködést vállalnia kell. 
A támogatott személy nettó havi jövedelme nem haladhatja meg a minimálbér 150 %-át.  
A 6-8 hónapon át nyújtott lakhatási támogatás lejárta után 1 hónapon át önerıbıl kell fizetnie 
a lakbért, illetve ha 9-12 hónapon át kapott lakhatási támogatást, akkor ezt 2 hónapon 
keresztül kell megtennie. 
 
Az Intézményvezetı a pályázat benyújtásához az alábbiak szerint kéri a fenntartó Képviselı-
testület támogatását: 

� Közfoglalkoztatás (közhasznú) keretében kerüljön foglalkoztatásra a projektbe bevont 
személyek közül legalább 5 fı, 

� A Szociális Szolgáltató Központ a pályázat megvalósulásának idejére 1 db 2,5 szobás 
önkormányzati lakást szeretne bérelni (a számlaadás így oldható meg), 

� A Képviselı-testület hozzájáruló nyilatkozata szükséges a pályázat beadásához. 
 
 
Kérem a T. Képviselı-testületet, hogy vitassa meg a pályázati célkitőzéseket és támogassa a 
pályázat beadását az alábbi határozati javaslat szerint. 
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Határozati javaslat: 

1./ Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy a Békés Városi 
Szociális Szolgáltató Központ pályázatot nyújtson be a TAMOP-5.3.3/08/2 kódszámú, a 
„Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerı-piaci integrációját segítı programok 
támogatására”, melyhez önerı nem szükséges. 

2./ A Képviselı-testület a pályázat megvalósításához biztosítja, hogy legalább 5 fı 
foglalkoztatása megvalósuljon közfoglalkoztatás keretében, és a Szociális Szolgáltató 
Központ részére a program megvalósításának idejére bérbe ad 1 db 2,5 szobás 
önkormányzati bérlakást. 

Határid ı:                  Pályázat beadására 2009. október 1. 

Felelıs:                      Izsó Gábor polgármester 

 

 

Békés, 2009. augusztus 13. 

 
 
 Izsó Gábor 
 polgármester 
 
 
.....................................  

Jogi ellenjegyzı 

.....................................  
Pénzügyi ellenjegyzı 


