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Szebb, jobb és megfelelôbb környezet szolgálja a szociális tevékenységet

A II. kerületi Családsegítô és Gyermekjóléti Központjának új Horvát utca 2–12. 
alatti helyiségeit január 11-én adta át dr. Láng Zsolt, a II. kerület polgármestere. 
Az eddig két telephelyen és rendkívül szûkös körülmények között mûködô intéz-
mény munkatársai feladatukhoz méltó körülmények között végezhetik ezután 
munkájukat.

Az összesen mintegy 78,6 millió forintba kerülô fejlesztés európai uniós támoga-
tásból és saját, kerületi forrásból valósulhatott meg. Az Önkormányzat az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Programjának 
(Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fej-
lesztése - KMOP-2008-4.5.1) pályázatán 48,5 millió forint támogatást nyert el. 

A magas szakmai színvonalhoz kulturált körülményeket teremtettek

A Családsegítô és Gyermekjóléti szolgálat jelenlegi két telephelyén – a Fillér utca 
50/b és a Szász Károly u. 2. szám alatt – a helyhiány, a leromlott mûszaki állapot 
és a magas mûködési költségek olyan helyzetet teremtettek, amelyet a II. kerületi 
önkormányzat mielôbb megnyugtatóan rendezni kívánt. A szakmai és az in-
frastrukturális szempontokat maradéktalanul érvényesítô megoldást csak egy új, 
egységes szolgáltatási helyszín létrehozása jelenthetett. A Horvát u. 2–12. föld-
szint 1. szám alatti volt üzlethelyiség átalakítása 2009. május 5-én kezdôdött, és 
az akadálymentesítés követelményeinek megfelelôen határidôre befejezôdött.
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A korábban üzlethelyiségként mûködô földszinti, részben alápincézett, 320 
négyzetméteres helyiségcsoportot teljesen átalakították és felújították.
Az új funkciónak megfelelô belsô rekonstrukció során a homlokzati nyílászárókat 
is kicserélték, valamint a külsô homlokzati fal hôszigetelése is elkészült. Az épí-
tészeti átalakítással együtt a teljes gépészeti és elektromos hálózatot korszerû-
sítették, ezen kívül az informatikai és védelmi rendszert is modernizálták.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ helyiségeibe beszerzett új bútorok 
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy – a belsôépítészeti elképzelésekhez 
illeszkedôen – bensôséges, vidám, családias környezet fogadja az idelátogatókat, 
és az itt dolgozóknak méltó munkakörülményeket biztosítson.

A Családsegítô és Gyermekjóléti Központ új helyiségének kialakítása 78,6 millió 
forintba került, amely magában foglalja az elôkészítés, a közbeszerzés, a lebo-
nyolítás, a tervezés, a kivitelezés, a mûszaki ellenôrzés, a tervezôi mûvezetés és a 
pályázat lebonyolításával, valamint kommunikációval kapcsolatos költségeket.
A pályázati forrásból biztosított 48,5 millió forintot 30,1 millió forinttal egészítette 
ki az Önkormányzat.

Akadálymentes intézmény 

A közterületen mozgáskorlátozottak részére akadálymentes parkoló készült, és 
onnan a bejárathoz is akadálymentesen juthatnak el a mozgássérültek. Az in-
tézmény megközelítéséhez, valamint a belsô terekben a látássérült, illetve 
gyengén látó emberek számára vezetôsávot alakítottak ki.
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Új helyszín, kibôvült feladatkör

Az átadást követôen a Családsegítô Szolgálat és Gyermekjóléti Központ eddigi 
mindkét telephelye átköltözik az új, Horvát utcai épületbe, ahol február 1-jén 
kezdik el hivatalosan is a mûködésüket. Az intézmény vezetôje, Horváth Ágnes 
elmondta, hogy a megújult környezetben bôvíteni kívánják szolgáltatásaik körét. 
A tágasabb helynek köszönhetôen növelni tudják az ügyfélcsoportok számát, 
illetve a meglévô gyermek- és felnôttcsoportoknak több foglalkozást tudnak tar-
tani. Az álláskeresôknek teaházat szerveznek, az adósságkezeléssel foglalkozó 
szakemberek pedig a háztartások tervezésére, helyes gazdálkodásra adnak hasz-
nos, gyakorlati tanácsokat az érdeklôdôknek. Nem utolsósorban a mediációt, 
mint a konfliktuskezelés hatékony módszerét is szeretnék minél szélesebb körben 
alkalmazni a jövôben.
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