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SAJTÓKÖZLEMÉNY
20 MILLIÓ FORINT UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL VALÓSULT MEG A SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁST
SZOLGÁLÓ ÉPÜLET KIALAKÍTÁSA FERENCSZÁLLÁSON
Ferencszállás Községi Önkormányzat 2017 májusában 20 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós
támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázati
kiíráson. A projekt keretébeninfrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés valósult meg.
A több mint 600 fős lakosságszámú településen a család- és gyermekjóléti szolgálat hosszú ideje a könyvtár
épületben üzemelt kényszer megoldásként, de jelen projektnek köszönhetően méltó épületbe került a
lakosság számára fontos szolgáltatás.
A Ferencszállás Községi Önkormányzat tulajdonában lévő, Ferencszállás, Szegedi u. 114. sz. alatti szociális
alapellátás keretében a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat elhelyezését biztosító ingatlan kialakítása
valósult meg jelen projekt keretében.
A projektnek köszönhetően az alábbi eredményeket értük el:
14,60 m2 alapterületű családgondozói iroda került kialakítása, hiszen eddig az önkormányzat saját
tulajdonú ingatlan hiányában a könyvtár helyiségében tudta csak elhelyezni a családgondozót. Ott azonban
nem volt megoldott az ellátást igénybevevő ellátottaktól elkülönült ügyintézés, illetve a személyes
kapcsolattartás sem volt megoldható. Megoldatlan volt az informatikai eszközök használata, illetve az
iratkezeléshez szükséges bútorzat sem volt teljes mértékbe megoldva.
16,53 m2 alapterületű előtérben megfelelő színvonalon biztosított a szolgálathoz érkező ügyfelek
várakozása.
31,33 m2 alapterületű közösségi terem biztosít helyet a rendszeresen megtartandó eset
megbeszéléseknek, illetve a családsegítő szolgálat által eddig is végzett karitatív tevékenységnek, amelynek
eddig nem volt állandó színhelye.
14,95 m2 alapterületű terem több funkciót is betölthet. Részben kapcsolódhat a karitatív
tevékenységhez, illetve lehetőséget biztosít a családgondozóval szakmai együttműködés alapján,
alkalmanként vele azonos időben jelen lévő pszichológus, jogász elhelyezésére, az ügyfelekkel történő
személyes kapcsolattartásra.
a szociális helyiségek, akadálymentesített mosdó kialakítása az épület akadálymentesítése (rámpa
építésével együtt) keretében a szociális alapellátáshoz való hozzáférés vonatkozásában is biztosítja az
esélyegyenlőséget
- Számítógép, multifunkciós nyomtató, irodai szék, tárgyaló asztal, zárható iratszekrény, kanapé került
beszerzésre, és elhelyezésre az újonnan kialakított helyiségekben.
A megvalósult fejlesztés teljes mértékben illeszkedik a jelenlegi szolgáltatási struktúrába, hiszen a
szolgáltatás új helyszínre telepítésével az ellátás a jelenkor követelményeinek megfelelően kialakított
körülmények között vehető igénybe.
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