Melléklet
SZEGHALOM KISTÉRSÉG HÁROMÉVES SZOCIÁLIS FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMJA
A PROJEKTEK CÉLJAI

TELEPÜLÉS

Körösladány

CÉLOK

2008. Egyesített Szoc. Int.: A projekt a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. alapján biztosítandó
alapszolgáltatások minőségi fejlesztését szolgálja. A fejlesztés mind az
ellátottak, mind a dolgozók számára jobb körülmények biztosítása.
Alapszolgáltatások: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali
ellátásánál történő minőségi fejlesztés.
2011. Egyesített Szoc. Int.: A nappali ellátást igénybevevők
akadálymentes szállítása, ennek érdekében gépkocsi vásárlása. A
gépjármű kiszolgálná az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a nappali
ellátást, a pszichiátriai betegek beszállítását és a szakemberek
szállítását. Az Intézmény épület egységének felújítása, bővítése és
akadálymentes megközelítés kialakítása. A felújítás célja kettős:
egyrészt az épület szerkezeti elemeinek felújítása és a tetőtér
beépítése, másrészt az akadálymentesítéssel az ellátási forma
megfeleljen a jogszabályokban előírt általános tárgyi feltételeknek. Az
épület így alkalmassá válik a mozgásukban korlátozott idős és
fogyatékos emberek fogadására, ugyanakkor növeli az idelátogatók
komfort‐ és biztonságérzetét.

Bucsa

2008. Idősek Klubja és Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény: A
Társulás által fenntartott Idősek Klubja ellátását és a családsegítői
feladatokat ellátó intézmények berendezési tárgyainak cseréje,
informatikai fejlesztése és hangtechnikai eszközök beszerzése. Olyan
szolgáltatást kívánunk megvalósítani, amely a megelőző tevékenység
keretében az egyének és családjaik problémáira nyújt megoldási
módokat.
2010: A település lakosai számára az esélyegyenlőség megteremtése,
jobb körülmények biztosítása a szolgáltatások színvonalának
növelésével. Az Idősek Klubja és a Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény infrastruktúrájának fejlesztése a szociális és gyermekjóléti
ellátás további biztosítása érdekében történne, mely minőségi
szolgáltatást eredményez.
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Dévaványa

2008.Egyesített Szoc. Int. : A kistérségi feladatellátáshoz
gépjárművásárlás. A települések szétszórtsága, a nagy távolság, a
tömegközlekedés hiányának kiküszöbölése és a működtetés céljából
szükséges szakemberek utaztatása. Növelnénk az aktuális
eseményekre, konferenciákra, továbbképzésekre és megbeszélésekre
való eljutást. A komfort fokozat biztosítása érdekében klíma
beszerelése az irodákba, az Idősek Klubjába és az Idősek Otthonába.
2009. Idősek Otthona: Az Idősek Otthona épületének felújítása,
fűtésének korszerűsítése és az informatikai hálózat fejlesztése. A már
meglévő és a 99 fő ellátásáról gondoskodó intézmény korszerűsítése
és felújítása.
2010. Egyesített Szoc. Int.: A családsegítő és gyermekjóléti
alapellátást nyújtó intézmény infrastrukturális fejlesztése.
Pótprojekt Egyesített Szoc. Int.: Fűtéskorszerűsítéshez kapcsolódóan
kazánház és tüzelőanyag tároló kialakítása, mely biztonságosabb
környezetet teremtene a az ellátottak részére. Az energia
megtakarítására, a környezetkímélésre és a gazdaságos fűtésre
fektetve a hangsúlyt.

Ecsegfalva

2010. Új nappali intézmény létrehozása: 30 fő ellátását biztosító
intézmény létrehozása. A településen a szenvedélybetegek száma
egyre növekszik, összefüggésben a falu gazdasági és infrastrukturális
hátrányával. A térségben évek óta nagy arányban van jelen a
munkanélküliség, mint szenvedélybetegség okozta probléma. Ezeket a
problémákat generációkon keresztül érzékeljük, tapasztaljuk. A
szolgáltatást kistérségi szintre kívánjuk kiterjeszteni.
Pótprojekt: A konyha felújítása a jelenlegi HACCP előírásainak
megfelelően.

Füzesgyarmat

2008. Egyesített Szoc. Int.: Az idősek nappali intézménye és a
családsegítő és gyermekjóléti intézmény tárgyi feltételeinek javítása, a
jogszabályi feltételeknek való megfelelés. Egy helyen található a házi
segítségnyújtás, az étkeztetés és a nappali ellátás. Bútorok, irodai
berendezések beszerzésére lenne szükség.
2009. Bölcsőde épületének felújítása: Az épület bővítésével,
felújításával a mai elvárásoknak megfelelő minőségű szolgáltatás lesz
biztosítható az Egyesített Szoc. Intézményben.
2010. Egyesített Szoc. Int.: A település lakosait kiszolgáló Idősek
Nappali Intézménye és Családsegítő, Gyermekjóléti szolgálatot
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biztosító intézmény infrastruktúrájának fejlesztése. Az épület
bővítésével, felújításával a mai elvárásoknak megfelelő minőségű
szolgáltatás lesz biztosítható.
2009. Ösvény Esélynövelő Alapítvány: Pszichiátriai betegek Nappali
Intézménye és Szociális Foglalkoztatójának eszközfejlesztése, illetve
felújítása. Cél a közösségi életkörülmények javítása, megfelelő tárgyi
eszközök beszerzése. A területi hatóköre kistérségi szinten
Szeghalomra is kiterjed, az együttműködés hatékony és folyamatos. A
szolgáltatás kapacitásbővítéssel nem jár.
2010. Ösvény Esélynövelő Alapítvány: Fűtéskorszerűsítés, nyílászárók
cseréje, épület felújítása.

Kertészsziget

Pótprojekt 2011.: A településen élő idős lakosok részére nappali
intézmény kialakítása, amely minőségi szolgáltatásfejlesztést
jelentene.

Körösújfalu

2009. Idősek Klubjának fejlesztése: A településen élő idősek számára
megteremteni a nappali ellátás intézményének megfelelő
infrastruktúrát, amely hosszú távon kielégíti az ellátottak igényeit,
valamint a jogszabályi elvárásoknak is eleget tesz.

Szeghalom

2008. Gondozási Központ: A szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás minőségének és a tárgyi feltételeknek a javítása. A
lakosság számára a szociális alap szakellátás és gyermekjóléti ellátás
minőségibb szolgáltatásának megteremetése, fejlesztése.
2009. Gondozási Központ: A szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás működési feltételeinek minőségibb megteremtése. Az
épület és a fűtés korszerűsítése, energiatakarékosságra való törekvés.
2008‐2009. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A kistérség minden
településén biztosított legyen az egyenlő esélyű hozzáférés a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz.
Pótprojekt: Új szolgáltatást kívánunk bevezetni, a szenvedélybetegek
nappali intézményét és a szociális foglalkoztatást. A kiszolgált
ellátottak nagy száma miatt az ecsegfalvi foglalkoztatón kívül szükség
lenne még egy központra. A munkanélküliség megemelkedése mellett
nagy arányban növekedni fog a szenvedélybetegek száma is. A
létminimum alatt élők egyre jobban lesüllyednek a társadalmi
ranglétrán, mert kilátástalan helyzetüket nem tudják jobbá tenni. A
foglalkoztató központ létrehozásával esélyt kapnának a társadalmi
szerepvállalásban, a munka világa újra elérhető lenne számukra,
közösségi szerepük növekedne.
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Vésztő

2010. Szoc. Int. és Borostyánkő Idősek Otthona: Az ellátásban
részesülő személyek szállítása megfelelő, biztonságos
személygépkocsival, így gyorsabb, rugalmasabb lenne az eljutás egyik
helyről a másikra. Az ellátottak szükségleteihez igazodó felújítási
munkálatok elvégzése, komfortérzetük növelése, élhetőbb környezet
kialakítása.
2010‐2011. Szociális Alapszolgáltatási Központ: A szociális
alapszolgáltatásokat egy épületbe szeretnénk telepíteni, hogy minden
lakos számára jól megközelíthető legyen. Akadálymentes környezet
biztosítása a mozgássérültek, a betegek és a gyerekes anyák részére.

2009. Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület: Támogató szolgálat és
tárgyi feltételek bővítése, sérültek mozgás‐ és
viselkedéskorrekciójának továbbfejlesztése, munka rehabilitációjának
bővítése, integrációs folyamat elősegítése.
2010‐2011. Református Szeretetszolgálat: Szociális alapszolgáltatások
tárgy eszköz és információs hálózat fejlesztése a rugalmasabb és
hatékonyabb munka érdekében. Otthonosabb, komfortosabb
irodahelyiségek kialakítása.
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