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Báránd Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a
továbbiakban: TOP) keretén belül benyújtott, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00033 azonosító
számú projektjéhez kapcsolódóan, vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt
45 millió Ft támogatásban részesült, támogatási intenzitás 100 %.
A projekt tartalmának bemutatása:
A megvalósítandó projekt keretében a Támasz Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás
fenntartásában működő Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ bárándi telephelyének
fejlesztése történik meg. A tervezett beavatkozások célja a bárándi telephely átalakítása,
összekapcsolása az intézmény mellett lévő szolgálati lakással. A felújítás elsődleges célja,
hogy teret adjon a már meglévő ellátásoknak. A közösségi ellátásnak, a támogató
szolgálatnak jelenleg nincs irodája, a házigondozók száma a létszámbővítés miatt 4-ről 8ra nőtt, ezért egy nagyobb irodára van szükségük, illetve a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatnak nincs interjúszobája, annak ellenére, hogy ezt a jogszabály előírja. Az épület
bővítésének célja, hogy teret adjon egy új (pszichiátriai betegek nappali ellátása) ellátás
beindítására, melyre évek óta nagy igény mutatkozik. Az épületen belül elkülönítésre
kerülnek a nappali ellátás keretében, valamint a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat
által használt helyiségek, a dolgozók irodái, ez nagy könnyebbséget fog jelenteni az
intézmény mindennapi működésében. A fejlesztés része lesz az épület fűtésének,
villanyszerelésének korszerűsítése, napelemes rendszer felszerelése, belső nyílászárók
felújítása, bútorok- és egyéb eszközök beszerzése. A meglévő konvektorok radiátorra
kerülnek lecserélésre, a villamos vezetékrendszer felújítása is meg fog történni. Az
energiatakarékosság

érdekében

napelemek

kerülnek

felhelyezésre,

melynek

eredményeképpen az épület fenntartási költségei csökkenni fognak. A program része a
felújításra kerülő szolgálati lakás rész részleges akadálymentesítése is.
A projekt keretében a meglévő szolgáltatások fejlesztése valósul meg, valamint új
szolgáltatás is bevezetésre kerül. A projekt megvalósulása által XXI. századi minőségi

szolgáltatásokat tudnak a célcsoport tagjai igénybe venni az infrastrukturális fejlesztésnek
és az eszközbeszerzésnek köszönhetően.
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projekt
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szakasza

van

folyamatban,
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tervdokumentáció elkészítése történik meg, ezt követően kerül sor az engedélyezési
eljárások megindítására. Majd a közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor, melynek
keretében kiválasztásra kerül a kivitelező.

