Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDOP5.1.1/C) keretében került benyújtásra az Egyenlı esélyő hozzáférés a
közszolgáltatásokhoz címő pályázat.
A pályázathoz az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 84,997% támogatási
intenzitású támogatás összege:

6 700 212 Ft
A pályázat megvalósításához Fertıd Város Önkormányzata 1 182 624 Ft saját
forrást biztosít, ekként a projekt összköltsége:

7 882 836 Ft.
A Támogatási Okirat hatályba lépésének dátuma:

2010. 03. 02.

A projekt megvalósításának kezdete:

2010. 03. 01.

A projekt megvalósításának vége:

2010. 06. 01.
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A Fertıd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ tavaly, azaz 2009 januárjában
kezdte meg mőködését. Maga az épület már több 10 éve fennálló intézmény, mely
régebben is, és jelenleg is az idısek nappali ellátását szolgálja elsısorban, de a
megnövekedett igények miatt, ebben az épületben kapott helyett A Családsegítı
Szolgálat által mőködtetett Baba-Mama klub rendezvényei és a Fénysugár
Alapítvány a Halmozottan Sérültekért szülıtehermentesítı ”Hosszú szombatjai” is.
Az alapítvánnyal kialakult szoros együttmőködésnek köszönhetıen mára már egy
napi szintő, eredményes, munkakapcsolat jött létre, ennek köszönhetıen, nyert
felvételt az idısek otthonába, egy sérültséggel élı lány is. A fenti események
alkalmával számtalanszor szembesülnünk kellett az akadálymentesítés hiányával. A
három célcsoport, melynek igényeit a szolgáltató központ kielégíteni igyekszik
(idısek, sérültséggel élık, kisgyermekes anyukák) minden alkalommal komoly
nehézségeket leküzdve tudja csak a szolgáltatásokat igénybe venni. Tisztában
vagyunk vele, hogy a lehetıségek nem mindig teszik lehetıvé, hogy valamennyi
fogyatékossági csoport - mozgáskorlátozottak, értelmi sérültek, siketek, vakok,
autisták - igényei egyformán érvényre jussanak az akadálymentesítés során, azt is
tudjuk, hogy erre nincs is mindig szükség, de véleményünk szerint az akadálymentes
tervezés nem a bejárat elıtti rámpával kezdıdik, és messze nem ott ér véget. Annál
is inkább, mert az akadálymentes épített környezet sokunk vélekedésével ellentétben
nem "csupán" a fogyatékkal élık igényeit hivatott kielégíteni, ugyanúgy szolgálja,
szolgálná az idısek, babakocsit tolók, nehéz csomagot cipelık, törött lábúak,
gyerekek és a hozzájuk tartozók; tulajdonképpen mindannyiunk érdekeit. A rámpa
mielıbbi megépítése, mind a babakocsik, mind a kerekesszékekkel való feljutás
megkönnyebbítése érdekében elengedhetetlen.

A lépcsık magassága, az

egyenetlen talaj pedig a bottal közlekedı idıs embereknek okoznak nehézségeket. A
szők folyosók, a keskeny mosdók alkalmatlanok arra, hogy a sérültséggel élı
emberek napi szinten kényelmesen és biztonságosan használhassák. Ezen
helységek átépítése nagyban hozzájárulhatna ahhoz, hogy az igénybevevık,
önállóan és biztonsággal használatba tudják venni. Az idısek között sok a gyengén
látó ember, ıket nagymérető, könnyen észrevehetı irányjelzık és táblák segítenék a
mind könnyebb és egyszerőbb tájékozódásában, az épület egyszerőbb és
biztonságosabb

használatában.
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valójában egy közösségi tér szeretne lenni, melyben helyet és hatékony segítséget
kapnak a bármely okból hátrányos helyzetben lévı társadalmi csoportok. Ahhoz,

hogy ezen funkciót el tudja látni elengedhetetlen az épület akadálymentesítése, ezért
már korábban felvettük a kapcsolatot Fábiánkovics Ferenc mérnök úrral, Kegyes
Brassai Orsolya rehabilitációs szakmérnökkel, s megkértük ıket, hogy szakmai
tudásukat
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megfogalmazott komplex akadálymentesítési koncepciónk tökéletesen érvényesül az
ı általuk nagy gonddal megszerkesztett tervekben. Önkormányzatunk felvette a
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elképzeléseinket és biztosítottak minket szoros együttmőködésükrıl. A szolgáltató
központban dolgozók szívügyünknek tekintik, hogy az akadályok megléte se
fizikailag, se értelmileg ne akadályozza a szolgáltatások biztonságos igénybe vételét.
Valljuk, hogy „nincs külön világ sérülteknek és nem sérülteknek, mindannyian egy
világban élünk” és mi Fertıd Város Önkormányzatának munkatársai egyaránt azért
dolgozunk, hogy ebben a mi világunkban mindenki otthon érezze magát, nemre,
korra, bırszínre, egészségi állapotra való tekintet nélkül. Errıl szól a koncepciónk,
errıl szól a pályázatunk.
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