Orvosi rendelõ rekonstrukciója Csengersima községben
Esélyegyenlõség egy sokat emlegetett fontos fogalom, melyet sokféle szövegkörnyezetben sok helyen
lehet olvasni. Sok ellentétpárt olvashatunk ebben az összefüggésben: város-falu, vidék-fõváros, kelet-nyugat. Az esélyegyenlõség hiánya sokféle okra visszavezethetõ. Technikai feltételek - az úgynevezett infrastruktúra - kiépítettsége közötti különbségek, kulturális különbségek, tanult képességek, tudáskülönbségbõl,
jövedelem eltérõ mértékébõl fakadó különbségek két terület között. Mindannyian érezzük, tudjuk hogy ki
milyen szempontból szenved hátrányt, miben is áll a õ, a mi esélyegyenlõségünk.
Van egy másik fogalom, és amit sokszor hallhatunk, olvashatunk: területfejlesztés.
Számunkra ez egyet jelent az esélyegyenlõségért folytatott munka egyik, persze nem egyetlen eszközével. Ez az az eszköz, amit önkormányzatként a közösség, a falu lakosságának egészére, az itt dolgozó
emberek mindegyikére hatást gyakorló eszközként használunk. Fejlesztjük azt a területet, amivel kapcsolatban pályázunk, fejlesztjük a MI területünket, a falunkat.
Esélyegyenlõség a cél, területfejlesztés az eszköz.
Azonban csak Mi (résztvevõk, mûködtetõk, pályázók és építõk) együtt dolgozva tudjuk az eszközt
hatékonyan használva elérni a célt. Szeretnék mindenkit, aki olvassa ezeket a sorokat tájékoztatni:
Pályáztunk és nyertünk!
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott pályázatunkat a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság
döntésével támogatta. A projekt megvalósításában a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság
képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft,
mint közremûködtetõ szervezet segít minket. A pályázat megírásában és megvalósításában a projekt menedzsment feladatok ellátásával segít minket a mátészalkai Clear Capital Kft. A pályázatban megvalósuló beruházás tervezõje a Pallér 2 Kft Farkas Miklós építészmérnök úr, kivitelezõje a Határszél
Nonprofit Kft és fõként helyi és környékbeli alvállalkozói.
A pályázatunkban leírt fejlesztéshez 95 % támogatást nyertünk 25.398.704,- Ft-os beruházásunkhoz, így a támogatás összege 24.128.768,- Ft. A saját erõt önkormányzatunk biztosítja
saját fejlesztési forrásaink terhére, többek közt lakosaink kommunális adójából.
A projekt keretében az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése érdekében felújítjuk az orvosi rendelõ és
a védõnõi szolgálat helyiségeit, akadály mentesítjük az épületet, a mozgásukban és érzékelésükben korlátozott emberek számára biztosítva a szolgáltatások elérésének lehetõségét, növelve esélyegyenlõségüket. Fejlesztjük az eszközparkot, orvosi és irodai eszközökkel, növelve az ellátás színvonalát.
Kialakítottunk Dr. Ihinovien Matthew háziorvos úrral egyeztetve az infúziós helyiséget, a helyben ingyenesen elérhetõ szolgáltatások számát növelve. A háziorvos úr vállalta, hogy az eszköz és szolgáltatás
ellátás színvonalának növelése okán támasztott feltételek teljesítéséhez szakmai továbbképzésben vesz
részt.
A pályázat keretében végzett beruházás, fejlesztés eredményeként javul településünkön az egészségügyi
ellátások elérhetõsége, az ellátás infrastrukturális háttere.
Mindehhez szükséges volt számos tényezõ, sok ember munkája:
-a képviselõk és a polgármester döntése
-a pályázatban közremûködök munkája
-az építõk alapos lelkiismeretes munkavégzése
-az egészségügyben dolgozók együttmûködése
Csak így együtt dolgozva sikerülhet javítani esélyeinket!
Bõvebb információ: Költõ Zoltán polgármester
www.csengersima.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

