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A projekt célja:
A projekt célja Szamosangyalos Községben a meglévő szociális nappali intézmény (Idősek
Napközi Otthona) számára egy kisbusz beszerzése. A fejlesztés indoka, hogy a Csenger Többcélú
Kistérségi Társulás fenntartásában lévő Csenger Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ nem
rendelkezi elegendő járművel ahhoz, hogy járművet biztosítson a Szamosangyalos Rákóczi út 44.
szám alatti telephelyén működő szociális nappali ellátás és étkeztetés részére.
A településen gondot okoz a szolgáltatásoktól való távolság és a betegszállítás megszervezése,
ezért egy 9 személyes kisbusz beszerzése elengedhetetlen a gondozottak ellátáshoz. A hivatalos
ügyeket és a járóbeteg szakellátást Csengerben, a járásközpont településen lehet igénybe venni,
alkalmazkodva a menetrend szerint közlekedő járatokhoz, ami egy idősebb személy számára
megterhelő. A település számára elérhető területi kórházak a Fehérgyarmati Kórház és
Rehabilitációs Központ 33 km-re, a Mátészalkai Kórház 32 km-re fekszik Szamosangyalostól. A
kisbusz nélkülözhetetlen az orvoshoz, gondozási központba szállításhoz, bevásárláshoz,
gyógyszerkiváltáshoz, kórházba vagy szakrendelőbe utaztatáshoz.
A társulás járművein igen nagy a terhelés, ami a járművek műszaki állapotának romlását okozza,
ezért szükséges tehermentesítésük egy a szociális ellátás és étkeztetés feladatait kiszolgáló
jármű beszerzésével. Mindamellett a járművek karbantartási és javítási költségei megterhelőek a
társulás költségvetése számára. Pótlásukat csak pályázat forrásból tudjuk megoldani.
A kisbusz hatékony és sokrétű alkalmazása mellett beszerzésének további érve gazdálkodás
szempontjából annak gazdaságos üzemeltetése és fenntartása, amelyet a község egy
alkalmazottal is el tud látni.
Célcsoport:
A járműbeszerzés által érintett célcsoportok:
•
ellátásban részesülők
•
ellátottak családtagjai
•
gondozók
Közvetett célcsoport:
•
járás lakossága
•
oktatási intézmények

A kisbusz elsősorban a gondozottak ellátásának megszervezését segíti (betegszállítás,
ügyintézés, szabadidős programokon való részvétel, ételszállítás), ami kölcsönhatásban áll a
gondozók hatékony munkamegosztásával és az ellátásban részesülők családtagjaira nehezedő
terhek csökkentésével. Mindezek mellett a társulási buszok tehermentesítése is megvalósul, így
azokat a járás lakossága és az oktatási intézmények is nagyobb eséllyel tudják igénybe venni.

