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Békés Megyei Hírlap 

 

Akadálymentesítésre 

 

A sarkadi képviselők a testület legutóbbi ülésén az önkormányzati intézmények 

akadálymentesítéséről szóló anyagot is megtárgyalták. Eszerint élni kívánnak valamennyi 

megnyíló pályázati lehetőséggel, hiszen a becsült adatok szerint is 160 millió forint 

szükségeltetik a sarkadi önkormányzati intézmények akadálymentesítésére. 

 

_________________________________________________ 

 

Magyar Nemzet 

 

Kevesebb támogatást kapnak a fogyatékkal élőket alkalmazó cégek 

 

Jövőre kevesebb támogatást kapnak azok a cégek, melyek fogyatékkal élő 

munkavállalót alkalmaznak – tudatta a Gazdasági Rádió. 

 

A Pénzügyminisztérium a döntést a rendszer ésszerűsítésével indokolta, eddig ugyanis sok 

munkavállaló fiktív szerződéssel alkalmazott fogyatékkal élőt, hogy állami támogatáshoz 

jusson. A szaktárca idei 64 milliárd forintos támogatási kerete jövőre 55 milliárdra csökken. 

Míg a minimálbér jövőre 53 ezer forintról 57 ezerre nő, az egy főre jutó támogatás viszont 

csak 50 ezer forint lesz. 

 

_________________________________________________ 

 

Weborvos 

 

Fogyatékkal élő gyermekek átmeneti otthont kaptak Pécsett 
A szülők kipihenhetik magukat 

 

A hét végén avatták fel Pécsett, a Gesztenyésben a Kerek Világ Alapítvány új átmeneti 

otthonát.  

 

Alapítványi forrás mellett az amerikai nagykövetség anyagi segítségével épülhetett meg 

Pécsett az az átmeneti egészségügyi otthon, amely a fogyatékkal élő – látás, mozgás illetve 

mentálisan sérült - gyermekek gondozását vállalja át ideiglenesen a leterhelt családoktól. A 

hét végén avatták fel Pécsett, a Gesztenyésben a Kerek Világ Alapítvány új átmeneti otthonát. 

Az épületre azért volt szükség, mert azt tapasztaltuk, hogy az iskoláinkba, illetve a nappali 

gondozó intézetünkbe járó gyerekek közül az elmúlt rövid időszak alatt hárman is szociális 

otthonba kerültek azért, mert a sérült gyerekek gondozását végző szülők nem bírták tovább a 

feladattal járó, rendkívüli nehézségeket okozó fizikai, vagy anyagi terheket. Ezt a trendet 

http://www.mno.hu/


kívánjuk megakadályozni a most átadott átmeneti otthonunkkal - mondta a megnyitón 

Horváth János az alapítvány vezetője.  

Az igazgató szerint a cél mindenképpen az, hogy a fogyatékkal élő gyermekek- bármilyen 

nehézséggel jár is az  ellátásuk – családban maradjanak. A most átadott gondozóházban 

orvoson kívül szakképzett egészségügyi dolgozók gondoskodnak arról a tíz gyermekről, akik 

birtokba vehették – igaz átmeneti időre – új otthonukat.  

 

Az alapítvány vezetője elmondta még: az épület belső kialakítása alkalmazkodott a 

fogyatékos gyerekek mozgásigényéhez, lehetőségeihez. Az egészségügyi otthonban egy-egy 

beteg maximum két évig tartozkodhat, de lehetőségük nyílik a családoknak arra is, hogy akár 

egy napra, vagy egy-két hétre behozzák ide gyermeküket, addig, amíg fizikailag egy kicsit 

kipihenik magukat.  

 

Az alapítványi forrásból létrehozott épület elkészüléséhez anyagilag az amerikai 

nagykövetség is hozzájárult. A hozzájuk beérkezett 89 pályázatból választottak ki azt 

a támogatásra érdemesnek tartott három létesítményt, amelyek létrehozásához már a helyiek 

is komoly erőfeszítéseket tettek. E három alapítványi létesítmény között kiemelten szerepelt a 

pécsi Kerek Világ Alapítvány új gondozóháza.  

 

Az átmeneti otthonba egyébként az alapítvány befogadott egy fiatal, súlyos fogyatékkal élő 

párt is, akik a közeljövőben tervezik esküvőjüket. Ők abban reménykednek, hogy az egy 

plussz egy éves benntartózkodás után átköltözhetnek a felnőttek számára felépülő otthonba.  


