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Tisztelt Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Sztv.) 86. § (2) bekezdés c) pontja szerint a tízezer főnél nagyobb lakos számú települési
önkormányzat a hajléktalan személyek részére is köteles nappali ellátást biztosítani.
Az Új Út Szociális Egyesület hajléktalan személyek nappali ellátására működési engedéllyel
rendelkezik Ferencváros közigazgatási területére vonatkozóan.
A Képviselő-testület 305/2005.(IX.03) határozatával ellátási szerződést kötött az Új Út
Szociális Egyesülettel hajléktalan személyek nappali ellátására.
A Ferencvárosban élő hajléktalan személyek nappali ellátására kötött ellátási szerződés több
alkalommal módosításra került, jelenleg 2019.03.31. napjáig hatályos. A szolgáltatás
ellenértéke 1 000 000. forint évente.
Az Új Út Szociális Egyesület évek óta a hajléktalan, szenvedélybeteg és a hátrányos helyzetű,
a társadalom peremén élő, sokszor kilátástalan helyzetű emberek megsegítésén fáradozik.
Teljesíti a nappali ellátás kötelező alapszolgáltatásait. Tisztálkodási és mosási lehetőséget,
étkezési és ételmelegítési lehetőséget, szociális ügyintézést biztosít a rászorulók számára,
valamint munkára való felkészítő tréningeket tartanak az érdeklődőknek.
Melléklet:
Tájékoztató
Budapest, 2016. február 11.
Tisztelettel:
Kállay Gáborné s.k.
alpolgármester

Melléklet

AZ ÚJ ÚT SZOCIÁLIS EGYESÜLET
,,CIMBORA” Nappali Melegedő
1097 Budapest, Gubacsi út 21.
szakmai beszámolója
2015.
A nappali melegedőt közterületen, illetve nem lakás céljára szolgáló helyiségben élő
hajléktalan személyek veszik igénybe. A melegedő alapvető funkciója, hogy szolgáltatásaival,
a hajléktalan létben élő emberek speciális igényeit elégítse ki.
A hajléktalan személyek ellátását a törvényi előírásnak megfelelően biztosítjuk.
Szolgáltatásaikat 2015. évben 32.085 fő, vette igénybe. Alapvető szolgáltatásaink az étel
melegítési lehetőség, az étkeztetés (szendvics),- illetve tea osztása ez napi átlagban 127 fő
ellátását jelenti. Tisztálkodási és mosási lehetőség nyújtása napi átlagban 25-45 fő részére.
Szociális ügyintézés keretében elsősorban személyes iratok pótlására 349 alkalommal,
postacím létesítésére 195 alkalommal, hajléktalan igazolvány kiállítására 3785 alkalommal
került sor. Melegedőnkben lehetőséget nyújtunk a pihenésre és a szabadidő kulturált
eltöltésére, erre a célra Tv nézés, társasjáték, kártya, könyvek állnak rendelkezésre.
Speciális programjaink a hajléktalan létben élők társadalmi beilleszkedéséhez nyújtanak
segítséget és lelki támaszt. A munkaerő piaci reintegrációs program keretében, egyénre
szabott szociális munkával és infrastruktúrával nyújtunk segítséget az álláskereséshez,
álláskeresési technikák elsajátításához, e-mail cím létesítéséhez, önéletrajz írásához, az
önéletrajzhoz fényképet készítünk. A programban a lakhatási problémák megoldásában is
segítséget nyújtunk.
A nappali melegedő szolgáltatásai közé tartozik a Hajléktalanokért Közalapítvány
támogatásából megvalósult 78 szekrényes csomagmegőrző.
Az előző évek hagyományának megfelelően 2015-ben is együtt ünnepeltünk hajléktalan
gondozottainkkal Húsvétkor és Karácsonykor. Lehetőségeink szerint étellel, itallal, zenés
műsorral igyekeztünk méltóvá tenni az Ünnepet, amelyen lelkigondozó lelkészünk gondolatai
irányították rá a figyelmet az Ünnepek keresztény gyökereire.
Dr. Bácskai János polgármester úr és munkatársai ebben az évben is megtisztelték
jelenlétükkel karácsonyi ünnepségünket és hajléktalan vendégeink számára élelmiszer és ruha
adományt hoztak (a ruha és az élelmiszer adományt a ferencvárosi Önkormányzat
munkatársai adományozták) Ezen felül a karácsonyi ünnepséghez szükséges vendéglátás
költségeit fedezte az Önkormányzat.

Összegző adatok az ellátásról
- Ellátást kérő kliensek száma: 32.085 fő, ez napi 127 fő/nap ellátását jelenti.
- A megjelentek közül 160 főt első alkalommal regisztráltunk az év folyamán.
- Szociális ügyintézést 349 ellátott számára végeztünk. Ezen kívül hivatalos ügyek
intézéséhez jogi segítséget biztosított 17 ember számára jogi végzettségű önkéntes
munkatársunk.
- Postacímként a melegedő címét használják gondozottaink az elérhetőségük érdekében.
- Hajléktalan igazolvány kiállítására ügyintézéshez, 3785 alkalommal került sor.

A 2015. évi pályázati forrás:
1. a Hajléktalanokért Közalapítvány
1. Szárítógép beszerzése.
2. „Munkaerő piaci reintegrációs program” 2015-2016. évben.
2. az Emberi Erőforrás Minisztériuma az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőn keresztül
működési támogatás.
3. Bp. Főv. IX. ker Ferencvárosi Önkormányzat Karácsonyi Ünnepséghez anyagi
támogatás
Támogatóink:
1. Ferencvárosi Önkormányzat (ellátási támogatás, helyiség bérleti támogatás, ünnepekre
élelmiszer támogatás),
2. Aqua-Nova Kft (élelmiszer és ruhanemű támogatás),
3. Emberi Erőforrás Minisztériuma (pályázati úton nyert támogatás),
4. FESZOFE Kht. (közfoglalkoztatási lehetőség és élelmiszer támogatás)
5. Hajléktalanokért Közalapítvány (pályázati úton nyert támogatás)
6. Magánszemélyektől adomány: (ruhanemű, élelmiszer és anyagi támogatás)
7. Pampuska Étterem: (főtt étel)
8. Szent Hierotheosz és Szent István Egyházközség, valamint a MORIOSZ ifjúsági
Szövetség (élelmiszer és anyagi támogatás)
9. Önkénteseink.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik adományokkal, önkéntes munkával, személyi
jövedelemadójuk 1%-val hozzájárultak ahhoz, hogy Egyesületünk közhasznú
tevékenységét végezhesse.

Budapest, 2016. január 20.

Polgár Ágnes
intézményvezető

