Kedvezményezett neve: Tarhos Község Önkormányzata
A projekt címe: Tarhosi Idősek Klubja felújítása
Szerződött támogatás összege: 40,32 millió forint
Támogatás mértéke: 100 %
A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás a fenntartója a Békés Városi Szociális Szolgáltató
Központ által működtetett Tarhosi Idősek Klubjának. A telephelyen jelenleg 23 fő idős, valamint 7 fő
demens személy ellátása valósul meg minden hétköznap. Az épület ezen túlmenően napi 7-8 házi
segítségnyújtásban résztvevő ügyfél szakszemélyzetének bázisául is szolgál, valamint megközelítőleg
40 fő szociális étkeztetett ügyfelet is innen látunk el. Az épületben közösségi pszichiátriai ellátás és
család- és gyermekjóléti központ is működik.
A projekt tartalmának bemutatása:
Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
- Az ingatlan felújítása, átépítése, funkciónak megfelelő helységek kialakítása.
- Az ingatlan hőszigetelése.
- Fűtést és használati meleg víz ellátást biztosító épületgépészeti rendszerek korszerűsítése.
- Tetőfedés részleges pótlása.
- Belső elektromos hálózat újraépítése.
- Nyílászárók cseréje.
- Fűtési, vízellátási rendszer korszerűsítése.
- Akadálymentesítés (lépcső, rámpa, korlát) és hallássérültek akadálymentessége (közös társalgónappali) indukciós hurokkal.
- Akadálymentes mellékhelyiség kialakítása.
- Az ingatlan udvarának rendbetétele, közösségi programokra való alkalmassá tétele.
- Akadálymentes parkoló kialakítása
- A projektben válaszható tevékenységként családbarát funkcióként játszósarok kialakítást tervezünk.
A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
- A tervezett felújítással és eszközbeszerzéssel a szolgáltatások infrastruktúrája javul, ennek
eredményeképpen a Tarhosi Idősek Klubjának minőségi fejlesztésére kerül sor.
- A szolgáltatások feltételeinek javításával a projekt hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, így
hosszú távon a település foglalkoztatottsági szintjének növeléséhez.
- A projekt eredményeképpen megújuló nappali szociális ellátás és gyermekjóléti szolgálat az
esélyegyenlőség jegyében minden idős, fogyatékos, hajléktalan, szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg
személy, valamint minden rászoruló gyermek számára hozzáférhető lesz.
- Az akadálymentesítés elvégzésével a fogyatékkal élő esélyegyenlőségi célcsoport helyzete javul.
- A fejlesztés a szolgáltatások jobb hozzáférhetőségével hozzájárul a területi különbségek
kiegyenlítődéséhez, kiemelten a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.31.
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00015

