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A támogatási forrás a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Szentkirályszabadja, és Felsőörs településeken
működő szociális- és gyermekjóléti szolgáltatási helyszínek teljes infrastrukturális
megújulását lehetővé teszi.
A projekt záró rendezvényére, amely egyben az intézmény székhelyének
ünnepélyes átadása is, 2012. július 12-én, 15 órakor került sor
A Balatonalmádi Szociális-és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2006. decemberi 20-i
megalakulásától azt a célt tűzte ki, hogy a szolgáltatásokat korszerű, ügyfélbarát környezetben
alakítsa ki és biztosítsa a lakosai számára.
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„Szociális
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című, KDOP2009-5.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A szociális- és gyermekjóléti szolgáltatások
komplex fejlesztése a Balatonalmádi intézményfenntartó társulás intézményeiben”
címmel. A program teljes költségvetése 152.054.595,- Ft, amelyhez a települések
136.195.300,- Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást kaptak. A támogatást
az önkormányzatok 15.859.295.,- Ft saját erővel egészítik ki.

Balatonalmádiban a szakmai feltételek továbbfejlesztése mellet a korábbi orvosi rendelő
félemeletét 365 négyzetméteren újították fel. A beruházás értéke 56,8 millió forint.
Balatonfűzfőn egy használaton kívüli önkormányzati épületrészt újítottak fel. Itt 230
négyzetméteren kap helyen a városban elérhető minden alapellátás. A beruházás értéke itt 41,9
millió forint.
Szentkirályszabadján a jelenleg is üzemelő Gizella – ház már az önkormányzat által elkezdett
felújítását fejezhetik be a forrásból. A 183 négyzetméteres, műemlék épületre közel 30,5 millió
forintot költhetnek a projekt keretében.
Felsőörsön szintén műemléki környezetben álló épületet, az úgy nevezett Prevics – házat újították
fel, 130 négyezetméteren. Az épület megújítása úgy történt, hogy az teljesen illeszkedjen a falusi
környezetbe. 22,8 millió forint az ottani beruházás összköltsége.

A projektzáró rendezvényen mind a négy település polgármestere méltatta a helyhatóságok
összefogásával megvalósuló fejlesztést.
Marton Béla Balatonfűzfő első embere köszönetet mondott a gesztortelepülés
Balatonalmádinak hogy felvállalta az irányító szerepet a pályázat beadása és lebonyolítása
során. Kiemelte, hogy különleges a mostan projekt, hiszen a négy érintett település együtt
még nem dolgozott ilyenben.
Szabó Balázs Felsőörs polgármestere kiemelte, hogy a községükben megvalósult fejlesztés
nem csak új otthont adhat a szociális szolgáltatásoknak, hanem egy több száz éves, Balatonfelvidéki stílusban épült, a faluközpontban eddig romosan álló házat tudtak helyreállítani az
örökségvédelmi hivatallal együttműködve.
Iványi András Szentkirályszabadja elöljárója szintén köszönetet mondott az almádi
koordinálásért, és kiemelten Sajtos Ildikó munkáját méltatta. Hangsúlyozta, hogy a községben
új otthonra találtak a szolgáltatások műemlék környezetben.
A gesztortelepülés Balatonalmádi polgármestere Keszey János ismertette a projektet,
majd kitért az egyest településeken megvalósult beruházások részleteire. A városvezető
kiemelte „ A négy településen lezajló fejlesztéseknek – a szolgáltatás igénybevevőinek
környezet-pszichológiai szempontból- olyan üzenete is van, hogy fontosak vagytok még akkor
is, ha most nem vagytok jó helyzetben. A beruházások következtében hatékonyabb lehet a
segítés, most mindent egy helyen lehet elintézni. „
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási központ vezetője, Sajtos Ildikó a beszédeket
követően megköszönte a helyhatóságok pozitív hozzáállását a porjekthez. Hangsúlyozta hogy
országosan is egyedülálló hogy négy településen, együttesen, és ilyen mértékben fejlesszék a
szociális infrastruktúrát.
A projektzáró rendezvényen Hatás Andrea színművész lépett fel, aki egy dalt jeltolmácsolással
is előadott.

Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központot érintő pályázati program során a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő mikro-térségi szintű
fejlesztés valósult meg.


A projekt megvalósítása során Balatonalmádiban, Balatonfűzfőn és Felsőörsön
egy-egy funkciót vesztett épület átalakításával
biztosítottuk a helyszínek
korszerűsítését, míg Szentkirályszabadján a jelenlegi szakmai helyszín megújulását
tette lehetővé a támogatási forrás. A tervezésekor különös figyelmet fordítottunk arra,
hogy az épületek a korszerű szakmai megoldásokon túl illeszkedjenek a meglévő épített
környezethez, a tájhoz, valamint energiatakarékos működést biztosítsanak, és ezáltal
hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez. A projekt megvalósulásával minden
szakmai előírásnak megfelelő, modern szolgáltató helyszínek jöttek létre, lehetővé téve
azt, hogy valamennyi szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás az adott településeken
egy helyszínen szerveződjék.



A projekt során mindvégig meghatározó szempont volt, hogy a fejlesztett szolgáltatások
működésének sikerességét jelentősen befolyásolja az a szakmai-és szolgáltatói környezet,
amely a térséget jellemzi.

A szolgáltatások között találjuk az otthon-közeli ellátásokat, melyek elsősorban az idős,
beteg, magányos rászorulóknak kínálnak támogatást.
A házi segítségnyújtás keretében az ellátott otthonában biztosítjuk a személyi és
mentálhigiénével összefüggő ellátásokat, valamint támogatjuk az idős ellátottjainkat az
otthonukon kívüli szolgáltatások hozzáférésének könnyítésében. (ügyintézések, bevásárlás,
orvoshoz kísérés, stb.)
A nappali ellátás (idősek klubja) által kínált szolgáltatások az idősek közösségi
szerepvállalását, a szépkorúak életszeretetének megőrzését, aktivitásának fenntartását

szolgálják. Balatonalmádiban a nappali ellátás továbbra is a korábbi években korszerűen
kialakított szolgáltatási helyszínen, a Pannónia Kulturális Központ földszintjén működik tovább.
Az étkeztetés koordinációja szintén az új szolgáltatási helyszínre költözik.
A gyermekjóléti ellátás és családsegítés keretében a törvényben foglalt gondozási
tevékenységeken túlmutatva szolgáltatás-centrikusan kínálnak programokat, segítő modulokat
a család minden generációja számára. Így pl. gyermek szabadidő rendezvényeket, táborokat,
mediációs és kapcsolatügyeleti szolgáltatást, karógörbítő klubot, pszichológiai ellátást,
háztartásszervezési és életmód-klubokat.
A projekt a szolgáltatást igénybe vevőkön a tágabb közösség (településen, a mikor-térségben,
kistérségben lakók) elégedettségét is szolgálhatja.

Az infrastruktúrafejlesztés szükségszerűvé vált
 munkaszervezési okból:
o a telephelyek számának egy településen belüli csökkentése,
o a megosztott használatú helyiségek számának csökkentése érdekében,
o az alapellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások (tanácsadások, programszervezés)
telephelyekre történő kihelyezhetősége érdekében
 munkaegészségügyi okokból szükségessé vált
o elöregedett épületek korszerűsítése
o állandó munkavégzésre alkalmatlan szolgáltató-helyiségek kiváltása érdekében
o környezetpszichológiai szempontból
 a fenntartható fejlődés érdekében
o energiatakarékossági okokból a korszerűtlen, magas fajlagos mutatók mellett
üzemeltethető épületek korszerűsítése
o környezeti, települési kép javítása céljából a települések élhetőbbé tétele,
rehabilitációja (települési központok megújítása illetve kialakítása) érdekében
 esélyegyenlőségi okokból
o a fogyatékkal élők számára a szolgáltatások helyszíni igénybevételének biztosítása
érdekében
 közösségi, kistérségi identitás erősítése érdekében
A projekt az Európai Unió támogatásával,
társfinanszírozásával valósul meg.
Balatonalmádi Város Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail:pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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