
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

“Egymásra hangolva” 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 35.000.000, forint uniós támogatást nyert a 

„Modellkísérleti program az alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására” című pályázati 

kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0043 azonosító számú 

pályázati projekt az “Egymásra hangolva” címet viseli. A program célja Zalaegerszeg területén 

működő szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások összehangolása, fejlesztése valamint 

hatékonyabb segítő hálózat kialakítása, melyben konzorciumi partner a Zalaegerszegi 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ, valamint a Zalaegerszegi Gondozási 

Központ. 

 

Zalaegerszegen a szociális és gyermekjóléti alapellátások tekintetében, pl.: idősgondozás, 

családgondozás, hátrányos helyzetű gyermekek gondozása, házi segítségnyújtás, a 

jogszabályokban foglalt szolgáltatások teljes köre biztosított a városban élők számára. Ennek 

ellenére a lakosság egy része számára az ellátásokhoz történő hozzáférés lehetősége egyenetlen, 

amelynek egyik oka, hogy a rendszer bonyolult, számos esetben nehezen áttekinthető.  

A nyertes pályázati támogatással az önkormányzat, szakmai és civil szervezetek összefogásával 

komplex, könnyebben hozzáférhető, személyre szabottabb és hatékonyabb segítséget szeretne 

biztosítani Zalaegerszeg lakosságának. A projektben kiemelt szerepe van az együttműködésben 

rejlő tartalékok feltárásának. 

 

Az „Egymásra hangolva” című pályázat keretén belül Zalaegerszegen, reprezentatív 

mintavétellel szociális térképet készítünk, melynek célja, hogy pontosabb képet kapjunk a város 

lakosságának szociális szükségleteiről és problémáiról, valamint a már működő szociális és 

gyermekjóléti alapellátások rendszerének működéséről. A szociális térkép jelentősen hozzájárul 

a programban vállalt szociális és gyermekjóléti alapellátások rendszerének fejlesztéséhez, 

valamint szakmai segítséget nyújt a helyi társadalompolitikai döntések meghozatalához.   

A szociális térkép elkészítése során kérdezőbiztosok keresik fel a lakosságot, akik hivatalos 

névkártyával igazolják kilétüket.  

Ez úton is kérjük, a lakosság együttműködését a sikeres felmérés érdekében.  

  

A tizenöt hónapon keresztül (2013. augusztus 1.- 2014. október 31.) megvalósuló projekt során a 

szociális és gyermekjóléti alapellátásokban dolgozók számára belső képzéseket és szakmai 

műhelyeket szervezünk. Továbbá olyan hozzátartozóknak nyújtunk segítséget, akik 

szenvedélybeteg, pszichiátriai beteg, fogyatékkal élő, speciális nevelési igényű felnőtt vagy 

gyermek ellátásáról gondoskodnak. 

A szociális és gyermekjóléti alapellátásban dolgozók magasabb színvonalú szakmai 

tevékenységét a projekt során szolgáltatási kézikönyv kiadásával segítjük. 
 

 

 

 



 

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége: 

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata  

Postacím/Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.  

Telefon: 06 92 502 106  

Fax: 06 92 502 101  

e-mail: info@zalaegerszeg.hu  

Honlap: www.zalaegerszeg.hu 

 

Kedvezményezett (1) neve és elérhetősége: 

Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ 

Postacím/Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. 

Telefon: 06 92 316-930  

Fax: 06 92 310-194 

e-mail: csaladsegito@mail.datanet.hu  

Honlap: zeggyermek.nyuma.hu 

 

Kedvezményezett (2) neve és elérhetősége: 

Gondozási Központ 

Postacím/Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 58-60.  

Telefon: 06 92 596-123 

Fax: 06 92 348-018 

e-mail: vezeto@gkzeg.t-online.hu 

Honlap: http://www.gkzalaegerszeg.hu/ 

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:  

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

Postacím: 1385 Budapest, Pf: 818. 

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület 

Ügyfélszolgálat: 06 1 273-4250 

Honlap: http://www.esza.hu 

 

Támogató szervezet neve és elérhetősége:   

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  

Postacím: 1077 Budapest Wesselényi u. 20-22.  

Infóvonal: 06 40 638-638  

e-mail: nfu@nfu.gov.hu  

Honlap: www.nfu.hu 

 

 


