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A Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” (TOP4.2.1-15-ZA1) című pályázati felhívás keretében megvalósította „Az alapszolgáltatás eszközfejlesztése
a Kolping Gondozási Központ Lenti és Kistérsége szervezetnél” című, TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00004
azonosító számú projektjét.
A 23,4 millió forint európai uniós támogatás segítségével történt meg a „Kolping Gondozási Központ Lenti és
kistérsége” alapszolgáltatás fejlesztése. A fejlesztés átfogó célja otthoni, illetve a lakókörnyezetben található
szociális szolgáltatások fejlesztése, amellyel biztosítható a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférése.
A fejlesztés eredményeként a szociális étkeztetés területén modern konyhatechnológia került beszerzésre. A
nagy élőmunka igényű konyhai előkészítő tevékenység gépesítésre került, ehhez kapcsolódott a kiszállítás
modernizálása (kisbusz), valamint a helyben étkeztetés érdekében új éttermi székek beszerzése.
Házi segítségnyújtás 3 központban, de 22 helyszínen működik – Csesztreg, Rédics, Lenti (központi
települések) Az eszközfejlesztés eredményeként növekszik a szolgáltatás mobilizálhatósága (kerékpárok,
kismotor), biztosítottá válik az ellátottak egészségügyi állapotának rendszeres nyomon követése (készenléti
táska, eszközökkel), bővül a gondozási feladatok ellátására alkalmas eszközpark (mosógép, vasaló),
könnyebbé válik az adminisztráció (számítógépek).
A kórházi ápolásról visszatért, rehabilitációra szoruló ellátottak érdekében szobakerékpár, lépcsőző gép és
ellipszis tréner került beszerzésre (2-2 db), amelyet orvosi javaslatra és gyógytornászi előkészítés mellett az
érintett ügyfelekhez telepítve a házi gondozó felügyelete mellett használhatnak.
A beruházásnak köszönhetően Lenti és kistérsége szociális alapellátásának minősége, a térség idős
lakosságának életminősége javul. Csökkent a város és az aprófalvak közötti közszolgáltatások közötti
különbség. Az idősek lakókörnyezetben történő színvonalas gondozása hozzájárul a még aktív korú
családtagok foglalkoztatottsági lehetőségeinek bővüléséhez.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
A pályázat azonosítószáma: TOP 4.2.1.-15-ZA1-2016-00004
A vissza nem térítendő támogatás összege: 23,4 millió Ft.
A projekt fizikai befejezése: 2018. június 30.
A projektről bővebb információ a www.koszisz.hu oldalon olvashat
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