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SAJTÓKÖZLEMÉNY
IDŐSEK TARTÓS BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE VERPELÉTEN –
PROJEKT INDÍTÁSA

Verpelét Város évtizedek óta kiemelt helyen kezeli az idősek ellátását. Jelenleg egy 10 fő befogadására
alkalmas intézményt tart fenn, de ennek férőhelyszáma nem felel meg az elvárásoknak, ezért bővítésre
lenne szükség. 2012 május 24.-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be a jelenlegi férőhelyek
felújítása és az intézmény 10 férőhellyel való bővítése céljából és 87 475 480 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert.
A jelenlegi intézmény infrastrukturális és tárgyi feltételei nem felelnek meg az előírásoknak.
Emellett jelentős a várólista is, tehát plusz férőhelyekre lenne igény. A tervezett bővítés kapcsán lenne
lehetőség a további lakószobák kialakításán kívül az előírt, de nem meglévő helyiségek kialakítására is. Ilyen
például az orvosi szoba, elkülönítő helyiség, kiszolgáló helyiségek. Ezeket mindenféleképpen ki kellene
alakítani, hiszen meglétük követelmény, azonban csak úgy lehetséges, ha az épületet bővítjük.
Jelenleg az idősek otthona és a nappali ellátás, valamint a házi segítségnyújtás és étkeztetés
egy épületben működik, ez a verpeléti Alapszolgáltatási Központ székhelye. Ez az elhelyezés kifejezetten
akadályozza, hogy az idősek otthonában megfelelő színvonalú ellátás folytatódjon. Ez több okra vezethető
vissza, például az épületben nincs elég helyiség ahhoz, hogy mind a négy szolgáltatás megfelelően
működhessen. Egy másik pályázatból a többi szolgáltatás kikerül a jelenlegi épületből, és egy új központba
kerül.
Az intézmény férőhely kihasználtsága 100 %-os. Próbálunk az ellátottak számára minél jobb
elhelyezést biztosítani, a feltételek megteremtésével, a hiányzó eszközök és felszerelési tárgyak
beszerzésével, azonban ez források hiányában nagyon nehéz. A szabályozásoknak megfelelő biztosítani kell
a hiányzó tárgyi és infrastrukturális feltételeket: orvosi szoba, elkülönítő, mosó, szárító, vasaló helyiség. Ezeket
a legutolsó felülvizsgálat során írták elő kötelezően az intézménynek.
A projekt eredményeként megépül egy új épületszárny, illetve ebben tíz új férőhely valamint a jelenlegi
épületben a nappali ellátások kiköltözését követően kialakítjuk a működéshez szükséges kiszolgáló
helyiségeket és felújítjuk az épületet. A projektnek köszönhetően az intézmény tovább működhet, hiszen
teljesíti a regionális szociális és gyámhivatal előírásait.

