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A fejlesztéssel érintett szociális intézmény a görbeházai Szociális Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szol-
gálat. Az intézmény fenntartója Görbeháza Község Önkormányzata. A szociális gondozási központ ellátási területe 
Görbeháza község közigazgatási területére terjed ki. 
Görbeházán a Szociális Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szolgáltatások a követ-
kezők: étkeztetés, házi segítségnyújtás, család-és gyermekjóléti szolgáltatás, idősek nappali ellátása, tanyagondnoki 
szolgáltatás. A Szociális Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat két épületben nyújtja jelenleg szolgál-
tatásait, telephelyén, a Görbeháza, Iskola u. 20 szám alatt idősek nappali ellátását, étkeztetését és házi segítségnyúj-
tást biztosítanak. 
Az intézmény telephelyéül szolgáló épület akadálymentesítése mai napig nem valósult meg. Irodái igen kisméretűek, 
zsúfoltak, így nagyobb létszámú család egyidejű jelenléte nehezen oldható meg, esetkonferencia, tanácskozás megva-
lósítására alkalmas helyiség (tárgyaló) nincs az épületben. 
A Szociális Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Klubja több átalakításon esett át az elmúlt 
évek során, és az akadálymentesítés is megtörtént, azonban az épületben a nappali ellátás és a szociális étkeztetés 
egy helyiségben történik, nincs külön pihenő és étkező kialakítva. Emiatt a telephely csak ideiglenes szolgáltatói nyil-
vántartási bejegyzéssel rendelkezik a nappali ellátás vonatkozásában. Probléma továbbá, hogy az épületben dolgozó 
munkavállalók részére egyetlen egy kisméretű iroda áll csak rendelkezésre ügyfélfogadás és adminisztráció céljára, 
illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal több éve felhívta az intézmény figyelmét arra, hogy a tálalókonyha 
mellé ki kell alakítani egy fehér mosogatót. 
Szociális Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyépülete nem alkalmas bővítésre és akadály-
mentesítésre, ezért az Önkormányzat a Görbeháza, Iskola u. 22 szám alatti épületének kialakítását és a székhelyen 
lévő szolgáltatások ide történő áttelepítését találta a legjobb megoldásnak. Az iskola u. 22 szám alatti épület a szom-
szédos Iskola u. 20 szám alatti épülettel történő összeépítésével kialakíthatóvá válna a pihenő helyiség, az étkező, a 
fehér mosogató és a szükséges irodák, illetve az új épületegyüttesben a család-és gyermekjóléti szolgálat tekintetében 
egy tárgyaló is helyet kapna. Az Iskola u. 22 szám alatti épület jelenleg kihasználatlan, korábban teleházként, illetve 
átmenetileg fogorvosi rendelőként is funkcionált. 
A fejlesztéssel érintett épületek fűtésrendszere, nyílászárói nem megfelelőek, az épületeken külső hőszigetelés nincs, 
ezért a fejlesztés során energetikai korszerűsítésre is szükség lesz. A fejlesztésnek köszönhetően mindkét meglévő 
épület állapota energetikailag jelentősen javulni fog. A szociális intézmény és a teleház épülete is jelenleg „JJ – kiemel-
kedően rossz” energetikai besorolású. A fejlesztéssel és bővítéssel az épületegyüttes összességében „DD – korszerűt 
megközelítő” besorolásúra tervezett. Az energetikai korszerűsítés keretében a homlokzatokon az új bővített rész esetén 
korszerű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, a meglévő korszerűtlen nyílászárók pedig kicserélésre kerülnek. 
A teljes épületegyüttes tekintetében külső hőszigetelésre kerül sor, valamint a belső terekben az elavult lámpákat is ki 
fogják cserélni. A gépészeti rendszer is átalakításra kerül, az elavult konvektoros rendszer helyett kondenzációs kazán 
készül radiátorokkal, thermofejekkel, szabályozással. A fűtés is az új kondenzációs gázkazánról üzemel majd, illetve a 
használati melegvíz (HMV) ellátást is az fogja biztosítani. Megújuló energiaforrás alkalmazása is része a projektnek. Ki-
építésre kerül hálózatra csatlakozó 10 db 250 Wp polikristályos napelem, 2,5 kW-os telepített teljesítményű rendszerrel 
és inverterrel, tartozékokkal, felszereléssel, a kapcsolódó csövezésekkel, tetőtartókkal, beüzemeléssel.
A volt teleház rész jelenleg nem akadálymentes, ezért az épület tekintetében akadálymentesítésre is sor kerül majd, 
illetve a bővítmények is megfelelnek majd az akadálymentesítés követelményeinek. a fejlesztés továbbá tartalmazza 
az új tálalókonyha felszereléséhez szükséges konyhai eszközök berendezések beszerzését, mely szintén hozzájárul a 
XXI. századi körülmények megteremtéséhez. A tálalókonyha előírásoknak megfelelő kialakításához a meglévőkön kívül 
a következő eszközök, berendezések beszerzése szükséges: rozsdamentes előkészítő asztal, melegen tartó kocsi, 
ételmintás hűtő, elektromos főzőlap, készétel hűtő.
A Szociális Gondozási Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. január 1. napjától a házi segítségnyújtás 
szolgáltatás feladatellátását az eddigi négy fő szociális gondozó helyett öt fő főállású szociális gondozóval kívánja biz-
tosítani, így egy fővel nőni fog az intézmény humánerőforrás kapacitása.
Jelen projektnek köszönhetően a két telek egyesítésével létrejövő egységes szociális intézmény egy helyen fogj biz-
tosítani az összes eddigi ellátást. Ennek következtében hatékonyabbá, eredményesebbé. ésszerűbbé válik a szakmai 
munka és a munkamegosztás. Kialakul egy ügyfélbarát, akadálymentes környezet, ahol lehetővé válik a rászorulók 
szociális helyzetének, korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás biztosítása a különböző szolgáltatási for-
mákban. A kliensek számára mindegyik szolgáltatás egy helyen lesz elérhető, megváltozik a szolgáltatást biztosító 
épület arculata, egységes képet fog mutatni.
Az intézmény készített egy szükségletfelmérő kérdőívet is, amely megerősíti azt a tapasztalatot, hogy igény mutatkozik 
a jelenlegi szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. 
A pályázat révén nő a meglévő közszolgáltatások színvonala, illetve az ahhoz való egyenlő esélyű hozzáférés lehető-
sége. Lehetővé válik az intézmény meglévő szolgáltatásai esetén az infrastruktúra és az eszközellátottság minőségi 
fejlesztése, az adott, társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítása, illetve a fejlesztés hoz-
zájárul a családi terhek csökkentéséhez is. 
A pályázó a pályázatba, illetve a költségvetésbe a összes kötelező tevékenységi elemet betervezte. 
A költségvetés költséghatékonyan, reálisan került összeállításra. Az egyes, projekt megvalósítás során felmerülő tevé-
kenységek időigénye átgondoltan, valamennyi reális kockázati tényezőt figyelembe véve került meghatározásra.

Görbeháza Község Önkormányzata
























