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KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE SZO
ALAPSZOLGÁLTATÁSAINA
 

 
Legfontosabb adatok: 

• Projekt kezdete: 2017. július 24.

• Projekt tervezett zárása: 2018. 

• Projektgazda: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

• Támogatási összeg: 150 millió forint

• Támogatási arány: 100% 
 
A pro jekt által érintett települések a 

• Komlói járás: Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Komló, Köblény, Liget, 
Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, 

Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény

• Pécsi járás: Hosszúhetény. 
 
A terület a szociális ellátás szempont
gazdasági helyzet és a kevés munkalehet
szinte az egyetlen lehetőséget. Ebbő
végzettek elvándorlása nagyobb városokba, 

időskorúak számának növekedése.
közösség, többségében romák. Az elöreged
közlekedési viszonyok , a képzetlenség és az életviteli problémák további nehezítik. 

 
A jelen projekt célja, hogy az elérhető
színvonalának emelésével hozzájáruljon az itt él

ellátórendszer számos ember számára létfontosságú segítséget
ezért a feltételek javulása az ő körülményeikre is kedvez
biztosításáért a Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Közpo nt
Családsegít ő és Gyermekjóléti Szolgálat
 
A szociális biztonság megteremtésének egyik alapfeltétele a 
háttér.  Jelen projekt legfontosabb célkit

ingatlanok és eszközpark továbbfejlesztése
tervezzük: 

KOMLÓ ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSAINA K KOMPLEX FEJLESZTÉS

Projekt kezdete: 2017. július 24. 

Projekt tervezett zárása: 2018. június 30. 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 

Támogatási összeg: 150 millió forint 

jekt által érintett települések a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

yabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Komló, Köblény, Liget, 
Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, 

ű, Vékény 

 

szociális ellátás szempont jából komoly kihívásokat támaszt . Általánosságban jellemz

gazdasági helyzet és a kevés munkalehet őség , az önfenntartásra sok helyütt a közfoglalkoztatás kínálja 

Ebből fakadóan pedig a szakképzettek, illetve a fő
végzettek elvándorlása nagyobb városokba, ezzel párhuzamosan a fiatalok számának csökkenése és az 

skorúak számának növekedése. Minden településen él valamilyen okból marginalizálódott helyzet
Az elöreged ő településeken sok az rászoruló , akiknek ellátását a 

, a képzetlenség és az életviteli problémák további nehezítik. 

ető szociális szolgáltatások körének b ővítésével és a már meglév
hozzájáruljon az itt élők életminőségének javulásához. 

számos ember számára létfontosságú segítséget  és támogatást jelent akár napi szint

ő körülményeikre is kedvező hatással lesz. Ezeknek a szolgáltatásoknak a 
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Közpo nt  

 és Gyermekjóléti Szolgálat  felelős, így a fejlesztések is az ő munkájukat érintik.

A szociális biztonság megteremtésének egyik alapfeltétele a megfelel ő infrastrukturális és szakmai 
elen projekt legfontosabb célkitűzése ezért a szociális ellátórendszerben dolgozók által használt 

ingatlanok és eszközpark továbbfejlesztése . Ennek érdekében az alábbi elemek megvalósítását 

K KOMPLEX FEJLESZTÉS E 

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás  tagjai 

yabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Komló, Köblény, Liget, 
Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, 

Általánosságban jellemző nehéz 
, az önfenntartásra sok helyütt a közfoglalkoztatás kínálja 

, illetve a főiskolát vagy egyetemet 
a fiatalok számának csökkenése és az 

Minden településen él valamilyen okból marginalizálódott helyzetű 
, akiknek ellátását a nehéz 

, a képzetlenség és az életviteli problémák további nehezítik.  

ővítésével és a már meglév ők 
javulásához. A szociális 

és támogatást jelent akár napi szinten is, 

Ezeknek a szolgáltatásoknak a 
 és a Komló Térségi 

 munkájukat érintik.  

 infrastrukturális és szakmai 
ezért a szociális ellátórendszerben dolgozók által használt 

. Ennek érdekében az alábbi elemek megvalósítását 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

• A Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegít
Gyermekjóléti Szolgálat szakmai adminisztrációs kötelezettsége
szoftverfejlesztés . A kialakítandó új rendszer nem csak a jogszabályi el

tekintettel van a szociális munka speciális igényeire
nem csak a központból, hanem 

 

• Minden ellátott településen 

közösen használ. A helyiségeket az önkormányzatok biztosítják, a projekt forrásaiból

gondoskodunk a berendezésr

korábbinál is jobb körülmények között tudjuk fogadni a rászorulókat.

 
• A komlói Kossuth utcában lévő

Erre a szolgáltatásra folyamatosan növekszik az igény, ezért dinamikusan b

munkatársak köre is. Az idei évben is zajló létszámfejlesztés miatt a jelenlegi irodahelyiség már 

szűkös, ezért kialakítunk és berendezünk még egyet

között végezhetik majd a munkájukat.

 
• Átalakításra és felújításra kerül sor

épületében is. A bejárat, a speciális feladatok ellátásához szükséges helyisé

akadálymentesítése mellett a tervek között szerepel az elhasználódott bútorok és informatikai 

eszközök cseréje és irattár kialakítása is.

 
• Az Egyházaskozáron m űköd

vásárolunk, amelyek többek között a szociális szolgáltatásokat nyújtó kollégák munkavégzését is 

segítik. 

 
• Magyarszéken, Oroszlón és Szászváron a két intézmény által használt 

akadálymentesítjük . Ez egyrészt a bejutás megkönnyítését, másrészt az egyes hely

különösen a mosdók könnyebb elérhet

 

 
Az infrastrukturális háttér bővítése mellett a projekt keretein belül 

és környezetében. 

• Kialakítjuk a feltételeit az 
betegek nappali ellátásának
szükséges eszközbeszerzések

fogadásához. Ez egy fontos és hiánypótló szolgáltatás lesz, hiszen a 

létezett speciálisan a demenciával küzd
 

• A szenvedélybetegek gyógyításában 
közösen létrehozunk egy közösségi ellátásra

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegít
szakmai adminisztrációs kötelezettsége inek teljesítését megkönnyít

. A kialakítandó új rendszer nem csak a jogszabályi előírásokhoz igazodik, hanem 

tekintettel van a szociális munka speciális igényeire is. További fontos előny, hogy az új rendszerben 
anem minden egyes szolgáltatási helyről tudnak dolgozni a munkatársak.

Minden ellátott településen saját ügyfélszolgálati irodákat  alakítunk ki, amelyeket a két szervezet 

közösen használ. A helyiségeket az önkormányzatok biztosítják, a projekt forrásaiból

gondoskodunk a berendezésről és az informatikai eszközökről. Így a legkisebb falvakban is a 

korábbinál is jobb körülmények között tudjuk fogadni a rászorulókat. 

A komlói Kossuth utcában lévő épületben új irodahelyiséget kap a házi segítségnyújtó sz
folyamatosan növekszik az igény, ezért dinamikusan bő

munkatársak köre is. Az idei évben is zajló létszámfejlesztés miatt a jelenlegi irodahelyiség már 

kös, ezért kialakítunk és berendezünk még egyet. A kollégák így a korábbinál jobb körülmények 

között végezhetik majd a munkájukat. 

Átalakításra és felújításra kerül sor  a Komló Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

épületében is. A bejárat, a speciális feladatok ellátásához szükséges helyisé

akadálymentesítése mellett a tervek között szerepel az elhasználódott bútorok és informatikai 

eszközök cseréje és irattár kialakítása is. 

űködő Idősek Klubjába új berendezést és informatikai eszközö ket
amelyek többek között a szociális szolgáltatásokat nyújtó kollégák munkavégzését is 

Magyarszéken, Oroszlón és Szászváron a két intézmény által használt 
Ez egyrészt a bejutás megkönnyítését, másrészt az egyes hely

különösen a mosdók könnyebb elérhetőségét biztosítja a mozgássérült ügyfelek számára. 

ővítése mellett a projekt keretein belül új szolgáltatásokat

Kialakítjuk a feltételeit az időskori szellemi leépülésben, más szóval demenciában szenved
betegek nappali ellátásának . Ennek helyszíne a komlói Arany Alkony Idő

szükséges eszközbeszerzések után minden feltétel adott lesz ezeknek az embereknek a 

egy fontos és hiánypótló szolgáltatás lesz, hiszen a Társulás területén eddig nem 

demenciával küzdők igényeire és szükségleteire szabott ellátási forma.

gyógyításában hosszú tapasztalattal rendelkező INDIT Közal
közösségi ellátásra  alkalmas helyiséget. A felmérések és a szociális 

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ és a Komló Térségi Családsegítő és 
inek teljesítését megkönnyít ő 

őírásokhoz igazodik, hanem 

őny, hogy az új rendszerben 
l tudnak dolgozni a munkatársak. 

alakítunk ki, amelyeket a két szervezet 

közösen használ. A helyiségeket az önkormányzatok biztosítják, a projekt forrásaiból pedig 

l. Így a legkisebb falvakban is a 

új irodahelyiséget kap a házi segítségnyújtó sz olgálat . 

folyamatosan növekszik az igény, ezért dinamikusan bővül az erre szakosodott 

munkatársak köre is. Az idei évben is zajló létszámfejlesztés miatt a jelenlegi irodahelyiség már 

. A kollégák így a korábbinál jobb körülmények 

ő és Gyermekjóléti Szolgálat 

épületében is. A bejárat, a speciális feladatok ellátásához szükséges helyiségek és a vizesblokkok 

akadálymentesítése mellett a tervek között szerepel az elhasználódott bútorok és informatikai 

sek Klubjába új berendezést és informatikai eszközö ket  
amelyek többek között a szociális szolgáltatásokat nyújtó kollégák munkavégzését is 

Magyarszéken, Oroszlón és Szászváron a két intézmény által használt ingatlanokat 
Ez egyrészt a bejutás megkönnyítését, másrészt az egyes helyiségek, 

ségét biztosítja a mozgássérült ügyfelek számára.   

új szolgáltatásokat  is bevezetünk Komlón 

demenciában szenved ő 
. Ennek helyszíne a komlói Arany Alkony Idősek Klubja lesz, ahol a 

után minden feltétel adott lesz ezeknek az embereknek a 

Társulás területén eddig nem 

és szükségleteire szabott ellátási forma. 

INDIT Közalapítvánnyal 
felmérések és a szociális 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

dolgozók tapasztalatai alapján a városban és környékén is sokan szenvednek alkohol

kábítószer-függésben. Nekik hosszú távon is szükségük van az a
a leszokást előmozdító segítségre.

dolgozók tapasztalatai alapján a városban és környékén is sokan szenvednek alkohol

függésben. Nekik hosszú távon is szükségük van az alapítvánnyal együttm
mozdító segítségre. 

dolgozók tapasztalatai alapján a városban és környékén is sokan szenvednek alkohol- vagy 

lapítvánnyal együttműködve kínált, 


