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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
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A 193 millió forint európai uniós támogatásból

költözhetett szociális bérlakásba Eperjeskén.

 

A Magister Kft által kivitelezett beruházás keretében 
megnevezésű közösségi házak és 6 db szociális bérlakás kerül

A jelenlét típusú szociális munka és higiénés szolgáltatások színtereként funkcionáló 
Pont kialakítására az Eperfa utca 15 szám alatti ingat
került sor. A mosási és tisztálkodási lehet
kívül, képzések, életvezetési workshopok
a munkaerőpiaci iroda szolgáltatásait vehetik igény
 

A település valamennyi lakossága számára elérhet
otthont adó Csillagház 
átalakítását (teakonyha, akadálymentes vizesblokk kialakítása) követ
átadásra.  

 
A szociális bérlakások közül 4 db integrált környezetben, míg 2 db a település szegregátumának területén 
külső-belső felújítással került kialakításra. 
lakások megfelelnek a modern kor energetikai követelményeinek.

A projekt keretében 24 fő 16-54 éves korú szegregátumban él
célcsoporttag és családja (összesen 54 f
gondoskodnia.  
A lakásmobilizációval érintett családok egyéni fejlesztési tervben részesül
településen párhuzamosan zajló „Lehet
felzárkóztatása és integrációja” elnevezés

Nagyon fontos, hogy a beköltözők jó gazda módjára használják az épületet, kötelesek azt karbantartani és 
megóvni. 

A projekt megvalósítása hozzájárult a telepszer
hátrányos helyzetűek alapvető szociális készségeinek er
válhatnak az egyéni és közösségi felel

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 
társfinanszírozásban biztosította.  
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millió forint európai uniós támogatásból megvalósuló fejlesztésnek köszönhet

költözhetett szociális bérlakásba Eperjeskén. 

Kft által kivitelezett beruházás keretében Csillag szolgáltatóház és Csillag
6 db szociális bérlakás került kialakításra.  

A jelenlét típusú szociális munka és higiénés szolgáltatások színtereként funkcionáló 
kialakítására az Eperfa utca 15 szám alatti ingatlan felújításával és bővítésével 

A mosási és tisztálkodási lehetőségeken illetve a szociális tanácsadáson 
kívül, képzések, életvezetési workshopokat, mentálhigiénés és jogi tanácsadást illetve 

piaci iroda szolgáltatásait vehetik igénybe a célcsoporttagok.  

A település valamennyi lakossága számára elérhető közösségfejlesztési programoknak 
Csillagház a Jármy –kúria részleges felújítását és kismérték

átalakítását (teakonyha, akadálymentes vizesblokk kialakítása) követ

közül 4 db integrált környezetben, míg 2 db a település szegregátumának területén 
kialakításra. Az otthonok melegéről vegyestüzelésű

lakások megfelelnek a modern kor energetikai követelményeinek.  

54 éves korú szegregátumban élő, halmozottan hátrányos helyzet
(összesen 54 fő) elhelyezéséről szükséges Eperjeske Község Önkormányzatának 

A lakásmobilizációval érintett családok egyéni fejlesztési tervben részesültek, a beilleszkedésüket a 
településen párhuzamosan zajló „Lehetőségek egy jobb élethez-Eperjeske szegregát
felzárkóztatása és integrációja” elnevezésű projekt keretében megvalósuló szolgáltatások segítik.

ők jó gazda módjára használják az épületet, kötelesek azt karbantartani és 

ozzájárult a telepszerű lakókörnyezetben élők életkörülményeinek javításához, a 
 szociális készségeinek erősítéséhez. A beköltözők a projekt által képessé 

válhatnak az egyéni és közösségi felelősségvállalásra.  

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 

LAKHATÁSI KÖRÜLMÉNYEK JAVÍTÁSA 
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megvalósuló fejlesztésnek köszönhetően 6 család 

Csillag szolgáltatóház és Csillag szolgáltató pont 

A jelenlét típusú szociális munka és higiénés szolgáltatások színtereként funkcionáló Csillag Szolgáltató 
vítésével 

ségeken illetve a szociális tanácsadáson 
, mentálhigiénés és jogi tanácsadást illetve 

 közösségfejlesztési programoknak 
kúria részleges felújítását és kismértékű belső 

átalakítását (teakonyha, akadálymentes vizesblokk kialakítása) követően került 

közül 4 db integrált környezetben, míg 2 db a település szegregátumának területén 
ű kazán gondoskodik. A 

, halmozottan hátrányos helyzetű 
l szükséges Eperjeske Község Önkormányzatának 

ek, a beilleszkedésüket a 
Eperjeske szegregátumának társadalmi 

 projekt keretében megvalósuló szolgáltatások segítik.  

k jó gazda módjára használják az épületet, kötelesek azt karbantartani és 

k életkörülményeinek javításához, a 
ők a projekt által képessé 

A projekt forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése 


