A fiatalok ösztönző támogatásairól
(EFOP-1.2.11-16-HB1-2017-00012 „Fecske otthon Hajdúnánáson” pályázat)
Hajdúnánás Városi Önkormányzat pályázatot nyert „Fecskeotthon Hajdúnánáson” címmel,
melynek keretében a fiatalok számára nyújtható pénzügyi támogatás és kedvezményes lakhatás
a felújításra kerülő Bocskai utca 98. szám alatti társasházban.
Az Önkormányzat célja, hogy a város lakosságmegtartó erejét növelje azáltal, hogy a fiatalok
meglássák a településen fellelhető életlehetőségeket, helyben alapítsanak családot.
I. Pénzügyi támogatás
Önkormányzatunk a 18-35. év közötti pályázók részére – hat hónapra szóló – pénzbeli támogatást
nyújt.
A támogatás 2018. november 01. napjától formanyomtatványon igényelhető a Hajdúnánási
Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál.
Letölthető igénylőlap
Támogatási típusok

Típus

Megnevezés

Félévente
támogatható
személyek
száma

A

Hajdúnánásról ingázók támogatása

8

30.000,- Ft

13

30.000,- Ft

10

50.000, Ft

12

40.000,- Ft

B
C
D
E
F
G

Hajdúnánáson lakó és gazdasági
társaságnál dolgozó támogatása
Gyermekét egyedül nevelő
munkavállaló támogatása
Hajdúnánáson lakó és regisztrált
álláskereső fiatal
Közérdekű feladatot ellátó fiatal
Első lakáshoz jutók támogatása
(vásárlás vagy építés)
Hajdúnánásra költöző és
hiányszakmában elhelyezkedő
támogatása

13
5
10

Támogatás havi
összege 6
hónapon át

30.000,- Ft vagy
40.000,- Ft
(közfoglalk.)
egyszeri
500.000,35.000,- Ft

A támogatás igénybevételére azok a pályázók jogosultak, akiknek az egy főre jutó havi bruttó
átlagjövedelme – a vele egy háztartásban élőket számítva – nem haladja meg a mindenkori
bruttó minimálbér összegének két és félszeresét (372.500,- Ft).
A támogatás feltétele, hogy a pályázó 50 órás önkéntes munkát teljesítsen a településen, illetve
részt vegyen életpálya-vezetési tanácsadáson, tréningeken.
A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottság által felállított rangsor alapján – a
rendelkezésre álló pályázati keretösszeget figyelembe véve – dönt a támogatásban részesülőkről
decemberi, márciusi, júniusi és szeptemberi ülésein.

II. Lakhatási támogatás - Bocskai utca 98.
A 18 Fecskeotthon előreláthatóan 2019 első félévében válik pályázhatóvá, majd az év második
felében beköltözhetővé a 18-30. év közötti személyek számára.
A bérlakásokról szóló hirdetmény a város honlapján lesz elérhető, illetve a Hajdúnánási Közös
Önkormányzat Hivatal hirdetőtábláin.
Mit nyújtunk?
1 szobás, konyhás, fürdőszobás lakások, komfortos berendezéssel, háztartási
eszközökkel és info-kommunikációs gépekkel felszerelve. Maximum 2 évre.

Nincs bérleti díj, csak rezsi.
Állásbörzéket szervezünk, és további eszközökkel segítjük a munkaerő-piaci
elhelyezkedést.
Kik pályázhatnak?

Egyedülállók vagy párok, akik 18-30 év közöttiek.

Munkahely megléte nem feltétel, sem kizáró ok.
Akik részt vesznek munkaerőpiaci mentoráláson, vagy munkaerőpiaci tréningen
(kb. 3-4 nap). 50 óra önkéntesség vállalása a településen.

Vállalják, hogy lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, melynek összege havonta
minimum 10.000 Ft.

III. Bővebb információ
A feltételeket tartalmazó a fiatalok ösztönző és lakhatási támogatásairól szóló 23/2018. (X. 26.)
Önkormányzati Rendelet:
http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed2dr7eo8dt5ee0em1cj8bz5bz0by3cc2bx1by0n
Ha részletes információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésére, kérjük, hogy keresse a
Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjának munkatársait (udvari épület).
Ügyfélfogadás,
udvari épület - ügyféltér
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Óra
8.00-12:00
13.00-16:00
Nincs ügyfélfogadás
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

