
A szerződött támogatás összege: 83.423.033 Ft, azaz Nyolcvanhárommillió-négyszázhuszonhá-
romezer-harminchárom forint
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt bemutatása: 
A Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft., mint fenntartó a Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Köz-
pont intézményének keretein belül a Hajdúhadház Város Önkormányzat számára kötelező szoci-
ális alapszolgáltatások közül a szenvedélybetegek nappali ellátását, pszichiátriai betegek nappali 
ellátását és a fogyatékos személyek nappali ellátását biztosítja a településen élők számára. A tevé-
kenységet az önkormányzattal kötött feladat ellátási szerződés keretében látja el. 
Ezen kívül feladat- ellátási szerződéssel rendelkezünk az általunk biztosított szenvedélybetegek kö-
zösségi ellátása, pszichiátriai betegek közösségi ellátása, valamint utcai szociális munka szociális 
alapszolgáltatásokra is.

A szolgáltatásokat az intézmény jelenleg két helyen nyújtja, a székhelyen: 
Hajdúhadház, Széchenyi utca 18/B. és a telephelyen: Hajdúhadház, Petőfi utca 13. 

A székhelyen nyújtott szolgáltatások: fogyatékos személyek nappali ellátása (24 férőhely); pszichi-
átriai betegek nappali ellátása (50 férőhely); pszichiátriai betegek közösségi ellátása (50 feladatmu-
tató); utcai szociális munka. 
A telephelyen nyújtott szolgáltatások: szenvedélybetegek nappali ellátása (50 férőhely); szenve-
délybetegek közösségi ellátása (44 feladatmutató).

Hajdúhadházon igen magas a szenvedélybetegséggel küzdők száma (elsősorban az alkohol okoz-
ta dependencia), amely a célcsoport számára kialakított szenvedélybetegek nappali ellátásának te-
lítettségéhez vezetett és jelenleg nincs szabad kapacitása a célcsoportot ellátó intézményünknek. A 
jelenlegi, Petőfi utcai épület infrastrukturális adottságai nem tudják minőségileg megfelelően kielégí-
teni a megnövekedett ügyfélforgalmat, a felmerülő szükségletek komplex és hatékony kielégítését. 
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Az épületben a nappali ellátásban részesülők számára (50 fő) nincs külön több funkciós helyiség 
(foglalkoztató), hanem a nagyobb méretű társalgó a középen elhelyezett mobil fallal kettéválaszt-
va válik foglalkoztatóvá, amikor a betervezett foglalkozás, program van. Mivel nincs külön ebédlő, 
ezért szintén ez az egy helyiség alakul át ebédlővé az étkezés idejére. Hiányként jelentkezik az 
ügyfélfogadó szoba is, ahol lehetőség lenne az ellátásban lévő szenvedélybeteggel történő nyugodt 
négyszemközti beszélgetésre, fejlesztő, illetve terápiás célú foglalkozásra. A mosókonyha, az aka-
dálymentes wc és a zuhanyzó egy helyiségben vannak elhelyezve, így a három különböző funkció 
eltérő időben való használatának megszervezése gyakran jelent problémát a szolgáltatás során.
A projektjavaslat konkrét célja, hogy Hajdúhadházon a Hajdú Gondoskodó Nonprofit Kft. keretein 
belül működtetett Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ intézmény 50 férőhelyes szen-
vedélybetegek nappali ellátása a jelenlegi telephelyről egy új telephelyre kerüljön. Az új telephelyen 
(Hajdúhadház, Széchenyi u. 35), a jelenlegi pályázati fejlesztés eredményeképpen az ott lévő épü-
let átalakításával, bővítésével olyan infrastrukturális háttér áll majd rendelkezésre, amely lehetővé 
teszi a komplex, minőségi szenvedélybeteg ellátást, az új speciális szolgáltatáselemek kiépítését, a 
megnövekedett szükségletek kielégítését. 

A fejlesztés megvalósulása után a jelenlegi telephely (Hajdúhadház Petőfi u. 13.) továbbra is hasz-
nosítva lesz, mivel ott továbbra is működne a szenvedélybetegek közösségi ellátása. A közösségi 
ellátást is pozitívan fogja érinteni a pályázati fejlesztés, hiszen a nappali ellátás új épületbe kerülé-
sével megszűnik a jelenlegi telephelyen lévő épület zsúfoltsága. Így lehetővé válik, hogy a közössé-
gi ellátás is új, speciális szolgáltatási formákat nyújtson az általa gondozott szenvedélybetegek és 
családtagjaik részére (terápiás programok, képzések, tréningek, közösségépítő programok), vala-
mint a prevenciós programok lebonyolítására is lesz megfelelő hely. 

A jogszabályban előírt minimum személyi feltételek a meglévő szolgáltatások tekintetében jelenleg 
biztosítottak. Ugyanakkor a megnövekedett szükségletek, a magas ügyfélforgalom, az újonnan be-
vezetésre kerülő speciális szolgáltatások, a komplex rehabilitációs programok indokolttá teszik a 
szakmai létszám 1 fő szakirányú végzettségű munkatárssal történő bővítését.

A pályázat keretében eszközbeszerzés nem történik, a szolgálat tevékenységeihez szükséges esz-
közök rendelkezésre állnak, amennyiben a későbbiekben eszközigény merül fel a fenntartó vállalja 
az eszközök beszerzését.

A pályázat megvalósítása révén lehetővé válik a meglévő szolgáltatások infrastruktúrájának minő-
ségi fejlesztése, lehetőség nyílik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, a 
társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javítására, a családi terhek csök-
kenéséhez összhangban az intelligens, fenntartható és inkluzív uniós növekedési stratégiával és a 
„Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra” c. dokumentum-
ban foglaltakkal.

Az épület kivitelezésére 2018. július 10. napján  aláírásra került a vállalkozói szerződés a DDM - 
Family Kft.-vel. 
Az épület kivitelezése megkezdődött.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap Támogatja.



Hajdúhadház fejlesztés előtti állapot

Hajdúhadház Széchényi utca 35 látványterv 01













 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A „SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK FEJLESZTÉSE 
HAJDÚHADHÁZON” CÍMŰ, TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00006  AZONOSÍTÓSZÁMÚ 
PROJEKT ZÁRÁSÁRÓL
2020. | 07. | 28.

A Hajdú Gondoskodó Szervező, Ellátó Nonprofit Kft. sikeres pályázatot nyújtott be 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósult meg. A 83.423.033 forint vissza nem térítendő európai uniós 
támogatás segítségével újult meg a szociális szolgáltató központ szenvedélybetegek 
nappali ellátását nyújtó épülete.

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00006 kódszámú projektnek 
köszönhetően megvalósult a Hajdú Gondoskodó Szociális Szolgáltató Központ 50 férőhelyes 
szenvedélybetegek nappali ellátásának új telephelyen történő elhelyezése. Az új telephelyen 
a pályázati fejlesztés eredményeképpen az ott lévő épület átalakításával, bővítésével olyan 
infrastrukturális háttér áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi a komplex, minőségi 
szenvedélybeteg ellátást, az új speciális szolgáltatáselemek kiépítését, a megnövekedett 
szükségletek kielégítését. 
A projekt megvalósulása hozzájárult a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, 
a társadalmi leszakadással veszélyeztetett csoportok helyzetének javításához, a családi 
terhek csökkenéséhez összhangban az intelligens, fenntartható és inkluzív uniós növekedési 
stratégiával és a „Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési 
időszakra” c. dokumentumban foglaltakkal.

A projekt címe: Szenvedélybetegek nappali ellátásának fejlesztése Hajdúhadházon
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