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Pályázat  leírása:
A Szociális Szolgáltató és Információs Központ az alapellátásai közül jelenleg csupán a jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást, a támogató szolgáltatást és a szenvedélybetegek nappali intézményét nyitotta meg a 
kistérség települései számára. Egy 2008-as felmérés szerint a kistérségben 230 fogyatékkal élő személy él, 
81  fő  kistelepüléseken.  Jelen  pályázat  célja,  hogy  a  kistérségi  igények  felmérésére  alapozva  a 
Fogyatékosok Nappali Intézményének befogadóképessége jelentősen, a jelenlegi 24 fős kapacitásról 54 
fősre  bővüljön  és  a  szolgáltatások  Körmenden  kívül  a  kistérség  településein  élők  számára  is 
hozzáférhetőek  legyenek.  Körmenden  kívül  a  kistérségben  nem működik  olyan  intézmény,  amely  az 
fogyatékkal élők ellátását végezné.
A körmendi Fogyatékosok Nappali Intézménye a Szociális Foglalkoztatóval együttműködésben munka-
rehabilitáció,  fejlesztő-felkészítő  foglalkozásokkal  minél  nagyobb  arányban  bevonja  az  érintetteket  a 
részmunkaidős foglalkoztatásba.
A projekt keretében kialakítandó Fogyatékosok Nappali Intézménye összesen 30 férőhelyet biztosít majd 
205,75  m2-en.  Az  épületegységet  a  meglévő  épülettől  15,33  méter  távolságra,  azt  egy  fedett-nyitott 
átjáróval  összekapcsolva  fogjuk felépíteni.  A tervezés  során különös figyelmet  szenteltünk a komplex 
akadálymentesség  megvalósításának,  beleértve  a  már  meglévő  és  a  tervezett  épületrészt,  valamint  a 
parkolók  kialakítását.  A  tervezés  során  rehabilitációs  szakmérnököt  vettünk  igénybe,  hogy  az 
akadálymentesítés az igényeknek és előírásoknak minél jobban megfeleljen.
Az épületrész  használati  meleg  víz  előállítását  részben (kb.  60-70 %-ban)  2  db  napkollektor  üzembe 
helyezésével kívánjuk elérni.
A bővítés során az alábbi helységek kerülnek kialakításra:
2  foglalkoztató,  1  tároló,  teakonyha,  pihenő  szoba,  iroda,  raktár,  mosó  
helyiség,  szárítóvasaló  helyiség,  női  WC,  zuhanyzó,  férfi  WC,  zuhanyzó  és  
tornác.



A már meglévő tálalókonyhát, ebédlőt, tornatermet mindkét intézmény ellátottjai fogják használni, az új 
épületet egy nyitott-fedett átjáró fogja összekötni a meglévővel. Az intézményhez tartozó füves terület 
szabadtéri eszközökkel lehetőséget nyújt a friss levegőn, szabadban történő foglalkozásokhoz, pihenéshez.
A projekt  során az  ellátáshoz  szükséges  eszköz beszerzések is  megvalósulnak.  Mindkét  foglalkoztató 
teremben  lesz  egy-egy  TV  készülék.  A  rádiósmagnó  és  a  DVD  lejátszó  a  különböző 
programjainkra történő felkészítést szolgálják.
Az  épületben  mosó  és  szárító-  vasaló  helyiséget  terveztünk.  Az  ellátottak  által  használt 
textíliákat,  illetve  készített  hímzett  terítőket,  szőtteseket  a  foglalkoztatás  keretében  a  szolgáltatást 
igénybevevők  mossák,  vasalják.  Az  elektrotechnikai  eszközök  amellett,  hogy  nagyon  fontosak  a 
környezeti higiéné megteremtésében a napi komfortérzet biztosításához egyben terápiás, foglalkoztatási, 
szocializációt  elősegítő  eszközként  is  funkcionálnak.  Az  ellátásban  részesülők  igény  szerint  ebédet 
kaphatnak,  ugyanakkor  lehetőségük  van  arra  is,  hogy otthonról  hozott  ételt  egyenek,  ezért  van  nagy 
jelentősége a teakonyhának, ahol hűteni és melegíteni is tudják az ételeket.
A tervezett épületrész tisztán tartására közalkalmazotti létszámban nem tervezünk takarító személyzetet 
alkalmazni.  A  napi  rend,  higiéné  megteremtése  szintén  foglalkoztatási  feladat,  melynek  eszközei  a 
porszívó  és  a  gőztisztítók .  A gőztisztítók  kerekes  székesek számára is  biztosítják a  felmosás 
élményét.
A  szakmai  munka  jó  színvonalú  előkészítéséhez,  valamint  a  munkavégzés  folyamatos  feltételeinek 
megteremtéséhez,  a  területen  élő  ellátottakkal  való  kapcsolathoz  szükség  van  egy 
személygépkocsira ,  amely  úgynevezett  "kulcsos-autóként  működne.  Ahhoz,  hogy  a  kistérség 
falvaiból  az  újonnan  induló  Fogyatékosok  Nappali  Intézményébe  be  -  és  haza  is  tudjuk  juttatni  az 
ellátottakat, szükség lesz még egy 9 személyes  jármű re is.
A Fogyatékosok Nappali Intézményének jelenlegi és leendő munkavállalói számára
Konfliktuskezelési és környezettudatosságot erősítő tréning megtartását terveztük.


