Speciális gyermekotthon ünnepélyes alapkőletétele
Békéscsabán

A Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat székhelyén 2017. július 25
25-én került sor az „EFOP-2.1.1.-16
16-2016-00009
azonosítószámú projekt keretében speciális gyermekotthon építése a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság számára, Békéscsaba, Degré u. 59. számon” elnevezésű projekt ünnepélyes
alapkőletételére.
A 160 millió forintból megvalósuló 20 férőhelyes speciális gyermekotthon három llakóegységből
akóegységből áll,
melyekben 2019. év elejétől különböző pszichés problémákkal küzdő fiúgyermekek nevelését látják
majd el. A zöld mezős beruházásként megvalósuló épület beépített alapterülete 545 m2, hasznos
alapterülete 431 m2. Az európai uniós forrásból felépülő új egység felvételi körzete országos lesz.
A projektnyitó rendezvényen ünnepi beszédet mondott Czibere Károly, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Kiemelte, hogy
országosan közel
özel harminc százalékkal, a jelenlegi 600-ról
600
csaknem 800-ra
ra bővítik a gyermekvédelmi
szolgálatok speciális szükségletű gyermekek számára biztosított férőhelyeinek a számát. Jövőre a
speciális szükségletű gyermekekre is kiemelt figyelem jut a gyermekvédelmi
gyermekvédelmi hálózaton belül,
csökkentik a zsúfoltságot, növelik a kapacitást, országosan javítják az elhelyezési esélyeket, az
elhelyezési és a munkakörülményeket. Több pénzt, férőhelyet, szakembert és jobb ellátást kíván
biztosítani számukra a kormány. Hangsúlyozta
Hangsúlyozta:: a gyermekvédelem nem akkor működik jól, ha az
ellátási minimumfeltételeket nyújtja, hanem ha valódi életkezdési esélyt nyújt a gyermekek számára.
Benedek István,, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese
főigazgató helyettese köszöntőjében
kiemelte, hogy
gy a beruházással 22 új munkahely jön létre Békéscsabán. Az új helyszínen 6-8
6 fős
csoportokban biztosítják a speciális szükségletű fiúgyermekek számára a szocializációt és a
reszocializációt,a rehabilitációt, az egészséges személyiségfejlődést, így a stabi
stabill magatartási szabályok
ismeretében kerülhetnek vissza a családjukhoz vagy a nevelőszülőkhöz. Hozzátette: Békés megyében
még egy lakásotthont építenek, Pusztaottlakán, ahol különböző függőségekkel küzdő lányok számára
alakítanak
ki
egy
szintén
20
férőhelyes
férőhelyes
speciális
gyerekotthont.
Az ünnepi program a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat gyermekműsorával folytatódott, három nevelésbe vett tehetséges fiatal
közreműködésével. Juhász Mónika és Varga Adrienn, a békési lakásotthon lakói közösen szavalták el
Szabó Lőrinc: Ima a gyermekekért című versét, majd Jónás Zoltán, aki az ápoló
ápoló-gondozó
gondozó otthon fiatal
tehetsége,
az
„Azt
gondoltam
eső
esik”
című
népdalt
énekelte
el.
Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmából Czibere
Czibere Károly államtitkár, dr. Kovács József országgyűlési
képviselő, Herczeg Tamás Békéscsaba város tanácsnoka, valamint Juhász Mónika az intézmény
ellátottja, az utókor számára egy időkapszulát helyeztek el az alapkőben, mely tartalmazza az épület
alaprajzát
át és helyszínrajzát, a gyermekvédelmi szakellátás aktuális állapotát bemutató összeállítást az
intézmény által, a programtervet, valamint a Békés Megyei Hírlap aznapi számát.
Az ünnepi rendezvény zárásaként a leendő intézmény frissen betonozott alapkövét Kutyej Pál
evangélikus
lelkész
és
Szigeti
Antal
katolikus
plébános
áldotta
meg.
Forrás: SZGYF Békés Megyei Kirendeltség
(szgyf.gov.hu - ról átvéve)

