SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból bővült és újult meg az idősek bentlakásos otthona
Ófehértó Községben
2015. október 12.
Ófehértó Község Önkormányzata az Új Széchényi Terv Társadalmi
Infrastruktúra
Operatív
Program
keretében
meghirdetett,
Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos
intézmények korszerűsítése című pályázati kiírás keretében 188,22
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt
keretében az intézmény teljes mértékben megújult és a bővítés
eredményeként 36 fő ellátására alkalmas, minden igényt kielégítő
épület létesült.
Az intézmény 1995.01.01.-én kezdte meg működését, az ellátásnak jelenleg is
helyet adó épületben. Ez egy kényszermegoldás volt, hiszen a helyi és mikro-térségi
igények miatt nagy szükség volt az ellátási formára, azonban az ellátást akkor
elindító Ófehértói Önkormányzatnak nem volt forrása egy új épület létesítésére, így a
már akkor is elavult és funkcionálisan nem éppen ideális több mint 70 éves volt TSZ
épületben került kialakításra az idősek otthona. Az épület a 17 évvel ezelőtti
induláskor került utoljára felújításra, azóta ilyen jellegű beavatkozás nem történt.
Mivel az idősek otthonának helyet adó épület 17 évvel ezelőtti felújítása is
kényszermegoldás volt a pénzügyi hiány okán, így az igen rossz állapotú és
funkcionálisan sem megfelelő épület állapota az azóta eltelt időszakban folyamatosan
romlott.
A projekt célja az volt, hogy a korszerűtlen és elavult épület komplex felújításával,
átalakításával, bővítésével megszüntessük az épületben lévő túlzsúfoltságot és egy a
jelen kor és a jogszabályok által előírt humanizált életkörülményeket nyújtó idősek
bentlakásos otthona jöjjön létre. További cél volt az épület komplex
akadálymentesítése, valamint a meglévő férőhelyhiány csökkentése érdekében a
működési engedélyben szereplő 30 férőhely 20%-al történő bővítésével egy 36
férőhelyes intézmény létrejötte.
A fejlesztés eredményképpen az intézmény épülete teljes mértékben felújításra,
átalakításra és bővítésre kerül. A jogszabályi feltételeknek megfelelő 2 férőhelyes
korszerű lakóegységek kerültek kialakításra, így megszűnt a túlzsúfoltság és minden
igényt kielégítő, saját fürdőszobával, modern étkezővel, közösségi térrel,
könyvtárszobával, társalgóval rendelkező épületben tölthetik mindennapjaikat az itt
lakók.
Az önkormányzatról és a fejlesztésről bővebb információt a www.ofeherto.hu oldalon
olvashatnak.
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