Klubhelyiség kialakítása a tiszasasi idősek számára

A Tiszasasi Idősekért Alapítvány 2012-ben alakult azzal a céllal, hogy tanácsokkal,
információkkal segítse az idős embereket a számukra nehezen megoldható egészségügyi,
szociális, gazdasági és jogi problémák intézésében, érdekeik védelmében. Az Alapítvány a
céljai elérése érdekében tevékenyen részt vesz a település közösségi életében is. Az Alapítvány
székhelye Tiszasason, a Fő út 13. sz. alatt található.
2013. június 23-án „Klubhelyiség kialakítása a tiszasasi idősek számára” címmel támogatási
kérelmet nyújtottak be a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet alapján meghirdetett Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó
támogatások jogcímre.
E pályázat keretében az Alapítvány kezelésében lévő idősek klubja épületrészt kívánták
befejezni, amely megvalósulása esetén önálló épületben működhetne az Alapítvány. Ezzel
biztosítva a falubeli időseknek egy közvetlenebb kapcsolatot az Alapítvány tagjaival. A
szakdolgozóknak és segítőiknek képzést szervezni, audiovizuális és számítástechnikai
eszközöket beszerezni.
A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. A határozat értelmében az alapítvány
bruttó 16.974.310 Ft, nettó 13.365.599 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A projekt előkészítésére, a kivitelezők kiválasztására 2014. elején került sor.
Word/szövegszerkesztés és Excel/táblázatkezelés képzés 2014. április 07. és 2014. május 23.
között valósult meg 12 fő részvételével a Tiszasas, Fő u. 13. sz. alatt.
Az építkezés munkálatai 2014. április 17-én kezdődtek és október hónapban fejeződtek be Az
építkezéssel elkészült a Klubhelyiség épülete, amelyben egy közösségi helyiség, egy
irodahelyiség, és egy vizesblokk került kialakításra. A vizesblokk úgy került kialakításra, hogy
mozgáskorlátozottak is használhatják. Az építkezéssel az alábbi munkanemek kerültek
elvégzésre: Szigetelés, Épületgépészeti csővezeték szerelése, Épületgépészeti szerelvények és
berendezések szerelése, Takarítási munkák, Zsaluzás és állványozás, Irtás, föld- és
sziklamunka, Síkalapozás, Helyszíni beton és vasbeton munkák, Előregyártott épületszerkezeti
elem elhelyezése és szerelése, Falazás és egyéb kőműves munkák, Ácsmunka, Vakolás és
rabicolás, Tetőfedés, Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, Bádogozás,
Asztalosszerkezetek elhelyezése, Lakatos-szerkezetek elhelyezése, Általános épületgépészeti
szerelés.
2014. július utolsó napján Samsung SLM 2675F típusú fax, másoló, nyomtató szkenner, és
Pioneer X-HM31V típusú Hi-Fi berendezés került beszerzésre. Az eszközvásárlás az
Alapítvány adminisztrációs feladatainak könnyítését szolgálja, valamint az idősek klubéletét
színesíti.
Az elkészült Klubhelyiség bemutatása, és a támogatásban megvalósított fejlesztés érdekében
az Alapítvány 2014. november 14-én nyílt napot tartott.

