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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai Uniós támogatásból valósul meg Vaján, az idősek bentlakásos intézményének
korszerűsítése, bővítése.
Vaja Város Önkormányzata 129.646.209 Ft - os Európai Uniós támogatással valósítja meg a
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0208 kódszámú „Az idősek bentlakásos intézményének korszerűsítése
Vaján” című projektjét. A projekt 100 % - os támogatás intenzitással valósul meg.
A meglévő épület felújítását, bővítését indokolja, hogy az épületet nem a bentlakásos intézmény
funkcióinak betöltésére tervezték, a hatályos épületenergetikai, akusztikai, tűzvédelmi, vízelvezetési,
egészségvédelmi követelményeket nem – vagy kevéssé teljesíti. Az ellátottak között nagy számban
fordulnak elő járókerettel, bottal, kerekesszékkel közlekedők. A gyengénlátók számára a teljes körű
akadálymentesítés nem biztosított.
Az intézmény kihasználtsága 100% - os. Mivel a környező településeken nincs bentlakásos
intézmény, ezért a várólistán lévők száma egyre növekszik, ezzel is indokolva a férőhely bővítését.
A fejlesztéssel magasabb színvonalú
versenyképességét a térségben.
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A projekt közvetlen célja: a hatályos jogszabályoknak megfelelő bentlakásos intézmény létrehozása
az időskorúak számára, biztosítva a komplex akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget. Az idős
emberek önálló életvitelét erősítő programokkal az öregkor megszépítése, a szellemi aktivitás
megőrzése permanens feladat a segítő szakdolgozók számára.
Az újonnan kialakított épületrészben a szolgáltatások nyújtásához szükséges eszközök beszerzése is
megvalósul.
A projekt számszerűsíthető eredményei:
- 1 db teljes körűen felújított épület
- 1 db komplex akadálymentesítéssel ellátott épület
- 5 db önálló életvitelt erősítő program.
A projekt keretén belül a 36 férőhelyes intézményt nemcsak felújítják, hanem bővítik is. Az intézményi
férőhelyek száma 7 – el növekszik, mely pozitívan járul hozzá a várólistán szereplők számának
csökkentésében.
A projekt közvetlen célcsoportját az intézményben élő idős lakók alkotják illetve az intézményi
dolgozók, akik a fejlesztés révén korszerűbb és igényesebb munkakörülmények között dolgozhatnak a
jövőben.
A lakókörnyezet tájékoztatása a projekt előkészítési szakaszában megtörtént. Az ellátottak
hozzátartozói is bevonásra kerültek a projekt előkészítése során, fórum keretén belül fejthették ki
véleményüket.
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