SAJTÓKÖZLEMÉNY
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL
TÁMOGATÁSSAL SZOCIÁLIS NAPKÖZI
NAPKÖZI FOGLALKOZTATÓT
FOGLALKOZTATÓT ALAKÍTANAK KI
SALGÓTARJÁNBAN
SALGÓTARJÁNBAN

2014 / 04 / 25
A Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség a „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár –
Városközpont”
Városközp
ont” című projekt keretében közel 38 millió forint felhasználásával szociális napközi
foglalkoztatótt alakít ki a régi paplak épületében
épületében,, a Salgó út 4. szám alatt.
foglalkoztató

A „Salgótarján szociális célú rehabilitációja – Acélgyár – Városközpont” című projekt alapvető célja, hogy
Salgótarján leromlott, illetve leszakadó városrészeiben megállítsa, illetve visszafordítsa a leromlást okozó
folyamatokat.
A projekt az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának keretében valósul meg. A projekt
részét képezi az Acélgyári városrészben a Kolduspaloták, a Szent József Plébániatemplom körüli tér felújítása, a
szociális napközi foglalkoztató kialakítása, a Városközpontban a Klapka György út 4. sz. alatti épület (régi SITI
épülete), az Erzsébet tér és a Garzonházak felújítása.
A projektben foglalt célokat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi partnereivel, a
Salgótarjáni Evangélikus Egyházközséggel, a Római Katolikus Plébániával, az Acélgyári út 4-8. Társasházzal és az
Egyesült lakásszövetkezettel együtt valósítja meg.
2013 szeptemberében átadásra került a régi SITI felújított épülete, 2014. április 25-én, a munkaterület átadással
pedig elindul a projekt első jelentősebb infrastrukturális beruházása, a szociális napközi foglalkoztató kialakítása.
E projektelem megvalósítója a Salgótarjáni Evangélikus Egyházközség.
A beruházás keretében a Salgó út 4. szám alatti épület (régi evangélikus paplak) teljes külső és belső felújítása
megtörténik. Az akadálymentesített épületben több közösségi tér, ill. kiszolgáló helyiség (vizesblokkok,
teakonyha) kerül kialakításra. A közösségi terek előadások, közösségépítő programok helyszínéül szolgálnak
majd.
A projekt elszámolható összköltsége több mint 500 millió forint, mely összegből 100 millió forint önrészt az
Önkormányzat biztosít. A szociális napközi foglalkoztató 38 millió forintból,100%-a támogatás mellett valósul
meg.
A projekt kedvezményezettjei azt remélik, hogy a projektben végbemenő fejlesztések eredményeként az Acélgyári
településrészben az épített környezet minőségi változáson megy majd át, javul a hátrányos helyzetű lakosság
életminősége és esélyei, valamint enyhülnek napi gondjaik.
Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester a sajtótájékoztatóval egybekötött munkaterület átadáson elmondta: A
már megkezdett városépítő munka folytatását jelenti a szociális napközi foglalkoztató kialakítása. A fejlesztések
eredményeként a Város szebbé, élhetőbbé válik, a leszakadással fenyegetett Acélgyári városrész új közösségi
funkciókkal gazdagodik, amelyek hozzájárulnak a lakosság életkörülményeinek javulásához.
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