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SAJTÓKÖZLEMÉNY
KORSZERŰ GONDOZÓI HÁZ EGERBEN

Befejeződött a „Korszerű Gondozói Ház kialakítása” című, TIOP-3.4.2-11/1-2012-0026 azonosítási
számú projekt, melynek megvalósítására 179.948.373 Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást
nyert Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Az Eger, Tárkányi u. 25. alatti telephelyen idén júliusban kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok. A
fejlesztési program keretében egy 1465 m 2 alapterületű, intézményi célú épület teljes korszerűsítése és
komplex akadálymentesítése valósult meg az alábbi tartalommal:
• éjjeli menedékhely kialakítása;
• átmeneti szállás kialakítása;
• ápoló-gondozó otthon kiépítése;
• melegítőkonyha és étkező kialakítása;
• orvosi rendelő kiépítése;
A beruházással Eger Önkormányzatának célja a település és ellátási körzetében életvitelszerűen tartózkodó
hajléktalan emberek munkerő-piaci és társadalmi integrációjának elősegítése, a társadalmi befogadás
növelése. Az épület alkalmas arra, hogy a szükséges és megfelelő színvonalú kiszolgáló helyiségeket
(betegszobákat, orvosi szobát, nővér szobát, gondozói szobákat, ebédlőt, közösségi és szociális
helyiségeket) kialakítsák, a beruházásnak köszönhetően tehát jelentősen javulnak a szakmai munka
feltételei.
A gondozói ház kialakítására elnyert támogatás hozzájárult ahhoz, hogy az épület utólagos hőszigetelését és
a nyílászárók cseréjét elvégezzék, korszerű fűtési rendszert kapjon az intézmény, s emellett a szükséges
tetőfelújítás is megtörténjen. Ennek köszönhetően a jövőben az egri gondozói ház energia-hatékony módon
üzemeltethető.
Az ingatlanban komplex akadálymentesítést végeztek: rámpák, belső akadálymentes közlekedési útvonalak
és lift segíti a kerekesszékesek és mozgáskorlátozottak közlekedését, valamint akadálymentes mosdók
állnak rendelkezésre. A látás- és hallássérültek részére ún. „infokummunikációs akadálymenetesítés” történt
(ajtóknál kontrasztos színezés, a hallókészüléket használók számára indukciós hurokerősítő).
Az ingatlan 7402 m2-es telkén rendezett udvart és akadálymentes parkolót is létrehoztak. A beruházási
program fontos része volt az eszközbeszerzés: a munkavégzéshez és ellátáshoz megfelelő bútorokat,
konyhai és használati eszközöket és kiegészítő, szakmai eszközöket vásároltak a gondozói ház számára,
több, mint 15 millió forint összértékben.
A beruházás az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

