
 

 

Lakossági tájékoztató 
„HAJLÉKTALAN SZÁLLÓ KORSZERŰSÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE, PÁPA VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE” 

 

Az intézmény 2012-ben az Európai Szociális Alaphoz, "Hajléktalan szálló korszerűsítése és bővítése 
Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézményénél” c. pályázatot nyújtott be, melyen 
2013 májusában 90 934 120 Ft támogatást kapott.   
A projekt célja a Pápa Város Önkormányzata által fenntartott és az Egyesített Szociális Intézmény 
keretében működő Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása ellátási tevékenységének korszerűsítése, az 
ellátás szakmai, technikai hátterének javítása. A korszerűsítés az Arany János u. 4 szám alatti ingatlant 
érintette.  
A Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása az Arany János u. 4. szám alatti önkormányzati épületben 
kapott helyet 1997-ben. Az épületben 20 fő részére volt biztosítva az átmeneti ellátás. A Hajléktalan 
Személyek Átmeneti Szállása nappali tartózkodásra, éjszakai pihenésre nyújt lehetőséget Pápa város 
közigazgatási területén élő, 18 életévet betöltött, önellátásra képes, hajléktalan személyeknek. 
2012. november 1-től téli időszakban a Kisfaludy utca 16. szám alatti önkormányzati épületben időszakos 
férőhelyen további 6 fő részére nyílt lehetőség a fagyhalál elkerülésére.  
A szálló létszámának bővítésével az időszakos hajléktalan ellátás megszüntetése válik lehetővé. A 
kialakított intézmény helyet tud egész évre biztosítani azok számára is, akik ezt az ellátási formát csak 
időszakosan vették igénybe. A bővítést követően 28 fő ellátására van lehetőség. 
Az energetikai fejlesztés megvalósítása elősegíti a közüzemi díjak csökkenését, és ez által 
gazdaságosabbá válik az ellátás. 
 
A projekt 2013. I. félévében indult el. 2014 októberében a kivitelezés befejeződött.  
Az önkormányzati tulajdonú épület felújítása, bővítése teljes európai uniós forrásból valósult meg. A 
projekt részét képezte az eszközbeszerzések egy része, valamint a szakdolgozók és az ellátottak részére 
tartott képzések.   
 
A projekt kivitelezési ideje alatt a szolgáltatás 2013. szeptember 17-től a Kisfaludy u. 16. sz. alatti 
önkormányzati ingatlanban zavartalanul folyt. 
A lakók átköltözése a felújított szállóba 2014. december 10-től folyamatosan történik.  
A projekt zárasa 2014. december 15.  
Nyílt nap szervezése a lakosság részére: 2014. december 15. 10.00 óra. 
 
Pápa, 2014. november 26.         
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 szakmai vezető                 intézményvezető 
     
 


