SAJTÓKÖZLEMÉNY
A szociális alapellátás fejlesztése keretében megkezdődött Diósjenőn az
Idősek Napközi Otthon új épületének építése, amely jelentős Európai Uniós
támogatásból valósulhat meg.
2013. december 17.
Nyár közepéig megvalósul Diósjenő településen a „Szociális alapszolgáltatás
infrastrukturális fejlesztése Diósjenő községben” című projekt (ÉMOP4.2.1/A-11-2012-0009). A projekt az Észak-Magyarországi Regionális
Operatív Program keretében az Európai Unió támogatásával az Új Széchenyi
Terv keretében valósul meg. A projekt 53,2 millió forint vissza nem térítendő
támogatásból és 56 millió forint összköltségből valósul meg.

Diósjenőn a jelenleg működő Idősek Klubja szolgálja az idősek nappali ellátását. Az épület
rossz műszaki állapota, a külső pihenőterület hiánya miatt azonban alacsony színvonalú a
szolgáltatás.
A fejlesztés fő célja Diósjenő település időskorú lakossága napközi ellátásának biztosítása
színvonalas, méltó körülmények megteremtésével, a községben jelenleg is működő
intézmény kiváltásával.
További célok:
• a helyi lakosság életkörülményeinek és a településkép javítása;
• az óvoda területén lévő funkció nélküli, használaton kívüli épület hasznosítása,
bevonása a helyi közösségi életbe;
• az Idősek Klubjának jelenleg helyt adó épületének non-profit célú újrahasznosítása;
• rendszeres, az idősekhez közel álló, őket érdeklő programok szervezése;
• a jellemzően szerény nyugdíjellátással rendelkező idősek családtagjain való
segítség, akiknek jelentős terhet vesz le a válláról, ha az ellátásra, ápolásra szoruló
idős emberek napközi ellátása színvonalas keretek között, megbízhatóan történik.
Az intézmény tervezett kapacitása 30 fő egyidejű tartózkodását biztosítja kulturált
környezetben, színvonalas szolgáltatásokkal. A megújuló Idősek Klub fenntartója továbbra
is az önkormányzat lesz.
A projekt keretében fejlesztendő épület részben felújításra kerül 98 m2-en és részben
bővítéssel, átalakítással további 125 m2 szolgáltató terület jön létre a hiányzó funkciójú
helyiség (pihenő szobák, szociális helyiségek, konyha, betegszoba, terasz intenzív
kertkapcsolattal) létesítésével. Az épület mellett 300 m2 zöld pihenőudvar kerül
kialakításra, miközben megújuló energia használata tervezett az épületben.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 53 248 000 forint. A
projekt összes költsége az önkormányzati önerővel együtt 56 050 527 forint.
A fejlesztések műszaki átadása 2014. június 30-án várható.
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