
A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap tárfinanszírozásával valósult meg.

A „SORS-TÁRS” – Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ kialakítása, Kapuvár” 

(NYDOP-5.1.1/A-2008-0013)

Kapuvár Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében, az Európai
Unió és a Magyar Állam támogatásaként 60 millió forint vissza nem térítendõ támogatást nyert
a „SORS-TÁRS” - Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ kialakítása, Kapuvár” címû projektre.
A projekthez a város 7,7 millió forint önrésszel járult hozzá, valamint a megvalósításhoz to-
vábbi, közel 30 millió Ft összeget biztosított. A családsegítõ intézet átalakításával kistérségi
szinten egy új, európai színvonalú, integrált szociális szolgáltató központ jött létre, amely
Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ néven kezdte meg mûködését.

Az intézmény mûködési területe Kapuvár és mikrotérsége, a támogató szolgálat és a fogya-
tékosok nappali ellátása esetében pedig a Kapuvár-Beledi kistérség egésze. A településeken
meglévõ és egymás mellett párhuzamosan mûködtetett (házi segítségnyújtás, étkeztetés, tá-
mogató szolgálat, jelzõrendszeres házi segítségnyújtás), valamint az új (szociálisan rászoru-
lók, fogyatékkal élõk nappali ellátása) szociális alapellátások egy székhelyre való szervezé-
sével átjárhatóbbá válnak az egyes szolgáltatások, hatékonyabbá válik az ügyfelekkel való
foglalkozás, csökkenek az intézmény fenntartásának költségei. Az új, fogyatékosok nappali
ellátását térítés ellenében vehetik igénybe a mozgás, hallás, látás és értelmi, valamint hal-
mozottan sérült személyek.

A beruházás során megvalósult az épület minden fogyatékosságra kiterjedõ akadálymente-
sítése, az emeleti rész lifttel történõ megközelíthetõsége. Továbbá felújításra került a fûtés-
és vízhálózat, valamint a fejlesztés során megtörtént a nyílászárók teljes körû cseréje és ki-
alakításra került négy mozgássérült parkoló is.
A tervezett fejlesztés leginkább innovatívabb egysége az „Ugródeszka” - terápiás lakás. Ez az
egység hivatott a mozgássérült és középsúlyos, az enyhén súlyos értelmi, valamint egyéb ér-
zékszervi fogyatékkal élõk részére az önálló életvitelre való felkészítést biztosítani, védett kö-
rülmények között a mindennapi élet fizikai, technikai, gazdasági, életvezetési nehézségeit
megoldani, az akadályokat leküzdeni.
Mindez hatékony elõrelépés a szociális háló erõsítésében, kiterjesztésében, a családok teher-
mentesítésében, a fogyatékkal élõ emberek életminõségének javításában, önálló életvitelük
fenntartásában, érdekérvényesítésük elõsegítésében.
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