
 
 

 
Bővült a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ Kisbéren 
 
Jobb körülmények között segítik a családokat és a rászorulókat a kisbéri kistérségben. 
Kisbéren a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ felújítása 
és bővítése történt meg, ezzel létrejött az idősek napközi otthona. 

 
A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás, a Családok és időskorúak szociális ellátásának 

kistérségi szintű fejlesztése című projekt megvalósításához nyert támogatást. Az Európai Unió és a 
Magyar Állam által nyújtott összeg 143 912 703,-Ft. Az Új Széchenyi Terv keretében, a Kisbéri 
kistérség szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási központ alapvető infrastrukturális feltételei, 
161,6 mFt-ból valósultak meg. A szolgáltatások - a nappali ellátás kivételével, minden településen, 
önálló helyszínen elérhetővé váltak, amely megsokszorozza a munkavégzés hatékonyságát. Az 
épület felújításokkal 15 új telephely jött létre, és a központ is megújult. A családsegítő központ 
munkatársai nemcsak Kisbéren, hanem a térség községeiben is segítenek a hozzájuk forduló 
rászorulókon. 

Kisbéren a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 
felújítása és bővítése történt meg. A Kisbér Város tulajdonában lévő épület egy részében a Szociális 
Gondozási Központ irodái működtek, másik részében a Máltai Szeretetszolgálat tároló helyiségei 
találhatók. Az idősebb korosztályú lakosság körében felmerült igények alapján az Önkormányzat a 
meglévő szociális gondozási központ igényesebb kialakítása és egy idősek napközi ellátását 
biztosító központ kialakítása mellett határozott. 

A földszinten helyezték el az idősek nappali ellátó központját, illetve a szociális gondozó 
központ ügyfélforgalmi helyiségeit a szükséges kiszolgálókkal. Az időseket ellátó klub egy időben 
30 fős nyugdíjas nappali tartózkodását oldja meg. Ennek kiszolgálására 5 fős személyzet működését 
biztosítják. A földszinti irodákon túl, ahol az ügyfélforgalom is van, a tetőtérben kaptak helyet a 
szociális gondozók, dolgozók. Az épület középső szakaszán a tetőtér beépítésben helyezték el a 
személyzeti irodákat, illetve az ehhez tartozó öltözőt. A tetőtér egy közös lépcsőn közelíthető meg a 
bejárati közlekedő sáv mellett, amely alatt helyezték el az információs helyiséget. Az idősek nappali 
klubjában található társalgó, pihenő, étkező, és melegítőkonyha is, a szükséges kiszolgáló 
helyiségekkel. A vizesblokkokat többnyire a délnyugati kiugró épületrészben alakították ki. Itt 
található a fürdető helyiség, mosóhelyiség, koedukált WC, a közlekedő másik oldalán, egy 
személyzeti és vendég WC, illetve a teakonyha a szociális gondozók számára. Az idősek számára 
külön kis kertrészt alakítottak ki. A terasz végében elhelyeztek egy külső hulladéktárolót, amely a 
kommunális hulladék tárolására szolgál. Az átépítés során a meglévő fa födémszerkezet és 
fedélszerkezet teljes cseréje megtörtént, a főfalak megtartásával. Az épület homlokzatát is 
felújítottak, a meglévő tagozatok és díszítések megtartásával. Az épületben új víz-csatornát, villany 
hálózatot és fűtésrendszert építettek ki, valamint kicserélték a nyílászárókat is.
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