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    SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

„A szociális alapellátások komplex fejlesztése Ófehértó Községben” címmel 
Uniós támogatásból új szociális központ létesül Ófehértó Községben. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ófehértó Község Gondozási Központja jelenleg négy szociális alapellátás mőködtet: 
- Idısek nappali ellátása 
- Szociális étkeztetés 
- Házi segítségnyújtás 
- Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
 
Az idısek nappali ellátása 1994.-tıl mőködik 30 fı ellátottal. A szociális étkeztetés 1994-
es elindítása óta az ellátottak létszáma folyamatosan emelkedik, míg 2005-ben 64 fı, 
2010-ben már 103 fı részesült ellátásban. Mindkét ellátás Ófehértó Község 
Önkormányzatának fenntartásában mőködik. A házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás intézményfenntartó társulás formájában mőködik 2009.-tıl Ófehértó 
gesztorságában és Ófehértón kívül Apagy, Besenyıd, Levelek, Magy és Nyírtét 
települések ellátását biztosítja. 
 
A megoldandó problémát az jelenti, hogy helyi és kistérségi szinten a koruk és egészségi 
állapotuk valamint fogyatékosságuk miatt segítségre szorulók száma sajnos egyre 
növekszik és a jelenleg meglévı kistérségi, mikrotérségi és helyi intézményi kapacitások 
nem elegendıek a jelentkezı igények kielégítésére. Így szükséges ezen szociális 
alapellátási formák kapacitásainak folyamatos bıvítése, új ellátások elindítása és az 
ezekhez szükséges infrastrukturális feltételek bıvítése, fejlesztése.  
A projekt célja hogy a fejlesztés megvalósulása hozzájáruljon a helyi és mikrotérségi, 
igények, szükségletek kielégítéséhez, vagyis segítse a koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk következtében kiszolgáltatott és hátrányos helyzető emberek 
életkörülményeinek javítását, társas kapcsolataik fejlıdését.  

A tervezett fejlesztés, és az elérni kívánt eredmények, hatások bemutatása 
- A projektgazda a fejlesztés keretében jelenleg meglévı ellátásai közül az idısek 

nappali ellátása keretében ellátottak számát a jelenlegi 30 fırıl 40 fıre kívánja 
bıvíteni a települési szükségletek kielégítése céljából.  

- A helyben jelentkezı igények miatt Demens nappali ellátás elindítását tervezi 10 fı 
ellátottal 

 
A kistérségi szükségletek kielégítése céljából egy új ellátást kíván elindítani a 
projektgazda: 
- Fogyatékosok nappali ellátása 15 fı ellátottal 
 
A fejlesztés eredményeként egy komplex módon akadálymentesített, 611 m2 
alapterülető szociális szolgáltató központ jön létre. 

 

Ófehértó Község Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program keretében 
meghirdetett Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése címő pályázat keretében 149.758.100 Ft vissza nem 
térítendı támogatást nyert el.  
A jelenlegi szociális alapellátásnak helyet biztosító épület 15 évvel ezelıtt az egykori 
TSZ épületbıl került kialakításra. Gazdaságos átalakításra, bıvítésre, és a mai kor 
követelményeinek megfelelı feltételek és körülmények kialakítására teljesen 
alkalmatlan az épület, ezért vált szükségesség egy új épület létesítése. 
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A projekt eredményként létrejövı új integrált szolgáltató központ az szükségleteken 
alapuló szolgáltatásokat fogja a kistérség lakosságának nyújtani: 

• Idısek nappali ellátása 40 fı részére 
• Fogyatékosok nappali ellátása 15 fı részére 
• Demens nappali ellátás 10 fı részére 

 
A három nappali ellátáshoz kapcsolódóan szociális étkeztetésben is részesülnek az 
ellátottak. 
 
A környezettudatosság jegyében és a főtési költségek csökkentése érdekében levegıs 
hıszivattyús rendszer fogja az épület főtését segíteni. 
 
Munkahelyteremtés 
A projekt megvalósulása 4 fı részére teremt munkalehetıséget. 
 
A projekt tervezett megvalósítási ideje: 2012. szeptember 1.-2013. augusztus 31. 
 
 
 
Bıvebb felvilágosítás: 
Név: Simon József polgármester 
tel/fax: 30/9601915 
e-mail: polgarmester@ofeherto.hu 
 
 

 


