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A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 azonosítószámú „A
Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán” című projekt keretén belül 2018. október 19-én Nyitó
rendezvényt tartott. A rendezvényen bemutatásra került a pályázat, melynek keretében a Zala
Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény Otthona 60 fő fogyatékossággal élő
ellátottja kerül elhelyezésre újonnan épített és felújított 12 fős lakóházakba. Az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Program 2.2 számú intézkedése alá tartozó EFOP-2.2.2-17-2017-00023 projekt
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a Széchenyi
2020 program keretében, 525 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás
segítségével valósul meg.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a megvalósítója az EFOP-2.2.2-17-2017-00023
azonosítószámú „A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán” című projektnek. A projekt célja – a fenti
folyamat részeként – a fogyatékossággal élő, pszichiátriai beteg, továbbá szenvedélybeteg személyek
számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 főnél
nagyobb intézményi ellátási forma teljes körű kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas
minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakítása. További cél a fogyatékos
személyek életminőségének javítása, jogainak érvényesítése, önálló életvitelük támogatása.
A pályázat keretében a Zala Megyei Szivárvány Egyesített Szociális Intézmény Holdfény Otthona
kerül kiváltásra. A komplex akadálymentesítés szempontjainak figyelembe vételével 4 db 12
férőhelyes támogatott lakhatást megvalósító lakóház épül fogyatékos személyek számára, valamint 1
db 12 férőhelyes lakóépület kerül felújításra. Becsehely településen meglévő épület felújításával
Szolgáltató Központ létesül szociális alapszolgáltatások nyújtásához. A kiváltott intézményben
fejlesztő foglalkoztatás valósul meg. A projekt nagyban hozzájárul a fogyatékos személyek
életminőségének javításához, jogainak érvényesítéséhez, a társadalomba történő beilleszkedéséhez.
A támogatott lakhatásban részt vevők növelik a helyi lakosság számát, igénybe veszik a település
közszolgáltatásait és hozzájárulnak a település élhetőbbé válásához.
Az új, akadálymentesített lakóotthonok integráltan kerülnek elhelyezésre Becsehely, Tótszerdahely és
Zalaszentiván településeken, valamint Nagykanizsán.
A kiváltás során létrejövő új lakhatási szolgáltatások megfelelnek a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló Szakmai rendeletben foglalt támogatott lakhatás
szakmai, személyi és tárgyi feltételeknek, továbbá összhangban áll a Stratégiában foglaltakkal.
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