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Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata a Széchenyi 2020 programból a Terület-és Településfejlesztési
Operatív Program keretében 79,16 millió Ft európai uniós támogatást nyert el család-és gyermekjóléti
szolgáltatás fejlesztésére.
A 4 fő családsegítő két irodában történő jelenlegi elhelyezése nem felel meg az elvárható és hatékony szociális
segítő munka követelményeinek, hiszen az intézmény a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal
épületében (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1.) látja el munkáját. 2016.01.01- től a törvénymódosítások
következtében egyesült a gyermekjóléti szolgáltatás és a családsegítés, melynek következtében az a
szolgáltatás ügyfélforgalma jelentősen megnőtt, leginkább az egyszeri segítést igénylő esetek. A jelenlegi
szűkös elhelyezés, az interjúszoba hiánya megnehezíti a hatékony munkavégzést. A projekt keretében a
Kunhegyesi út 7. (hrsz. 1023) szám alatt területen egy új épület építését tervezzük, ahol az egyesült
szolgáltatás kényelmesen, ügyfélbarát módon valósulhat meg.
Az új épület lehetőséget és helyet biztosít a továbbiakban speciális csoportfoglalkozásokra, adományok
gyűjtésére és tárolására, célzottan pszichológusi megsegítéshez és jogi tanácsadáshoz szükséges helyiség
kialakítására. A beruházás során az újonnan kialakított épületben elhelyezésre kerül 4 iroda helyiség az
utcafronti szárnyban, melyek egymás között átjárhatóak. Az irattár a bejárattól balra helyezkedik el, mellette a
foglalkozató helyiség, melyhez a teakonyha kapcsolódik. Külön mozgáskorlátozott, vendég és dolgozói
illemhelyek kerülnek kialakításra. Az épületben komplex akadálymentesítés készül. Az épület villamos energia
ellátását a tetőszerkezetre épített napelemes rendszer biztosítja.
Az elérni kívánt célok között szerepel, hogy azok az egyének is segítséghez juthassanak, akik jelenleg nem
veszik igénybe a szolgáltatást. Mindenki számára nyitott, elérhető programok szervezése, a megfelelő
korcsoportok számára (önismereti, önfejlesztő, és, önsegítő csoportok támogatása nyugdíjasok számára
aktuális információ nyújtása, kiscsoportos képzések, kis résztvevőszámú tanfolyamok biztosítása). Célunk,
hogy a településen élők számára elérhető szolgáltatást biztosítsunk, ami könnyebbé és hatékonyabbá teheti
az itt élők önérdek érvényesítő képességét.
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