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A tervezett tevékenységek várható hatása egyértelműen 
pozitív, a tevékenység-projektcél-átfogó cél hármasának 
kapcsolata azonban nem elég pontosan meghatározott, 
ahogyan az indikátorok számszerűsítettsége sem ismert.

A szociális központként funkcionáló új vagy felújított 
épület esetében szükséges pontosan meghatározni az 
igényelt férőhelyek számát és esetlegesen a későbbi 
bővítések lehetőségét.

A pénzügyi fenntarthatóságot egyrészt a kereslet, 
másrészt az önkormányzat gazdasági ereje befolyásolja. 
A szervezeti és műszaki fenntarthatóság a projekt 
jelenlegi állása szerint garantálható. 

Szükséges tisztázni, hogy a kistérség mely településén 
célszerű megvalósítani új létesítmény(eke)t, hol kell 
bevezetni új szolgáltatásokat. A hatékonyság érdekében 
javasolt átgondolni, mely feladatokat lehet kistérségi 
szinten ellátni. 

A forrásszerzés esélyét növelheti egy szakmailag és 
területileg komplexen kezelt, integrált program 
kidolgozása.

összegző 
értékelés

A projekt központi eleme egy kistérségi integrált szociális ellátó központ 
létrehozása, ahol szakmailag egységesen koordinált és koncentrált központi ellátó 
egységet hoznak létre a kistérsg egyik településén, elsősorban a még ellátatlan 
feladatokra koncentrálva.

Hajdúszoboszlói Többcélú Kistérségi Társulás
Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ

össz-
pontszám

A szociális ellátó rendszer átfogó fejlesztésére a jelenlegi ismeretek szerint 
jelentős igény mutatkozik mind települési, mind kistérségi szinten. A projekt 
konkrét lépései és eredményindikátorai ugyan nem pontosan számszerűsítettek, 
de a projekt egyes elemei logikusan épülhetnek egymásra (igényfelmérés, 
tervezés, új épület kivitelezése/régi felújítása). A beruházás tervezhetőségéhez és 
a konkrét eredmények ellenőrzéséhez szükséges egy részletes projektterv 
kidolgozása. A projekt jó eséllyel pályázhat támogatások elnyerésére is - 
főképpen akkor, ha kihangsúlyozzák a térségi igényeket és hatásokat.
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A projekt illeszkedik a regionális fejlesztési 
dokumentumok célkitűzéseihez, az ÉAOP 4.2. Közösségi 
és humán közszolgáltatások infrastruktúrájának 
fejlesztése intézkedéséhez, valamint a TÁMOP 5.6 A 
szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítása elnevezésű intézkedéséhez. 
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Sem a megvalósítás ütemezése, sem a hozzárendelt 
pénzügyi eszközök nem ismertek teljes mértékben. A 
projekt előkészítettsége mind tartalmilag, mind pedig a 
szükséges dokumentumok tekintetében még hiányos. Ezt 
ellensúlyozza a jól működő, integrált szociális intézmény, 
a Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató Központ és 
annak humánerőforrása.

A megvalósító intézmény tapasztalata a működtetésben 
megfelelő, ennek ellenére célszerű a partnerség 
kritériumát is figyelembe venni pl. szociális szektorban 
dolgozó szakembereket képző intézménnyel 
együttműködést kialakítani, mert a komplex programok 
nagyobb eséllyel indulhatnak a pályázati kiírásokon is. 
Előzetes megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása 
elengedhetetlen.

A projekt maximálisan illeszkedik a regionális célokhoz. A 
kistérségi hatás is egyértelműen kedvezőnek tekinthető, 
hiszen az intézmény hatóköre több településre is kiterjed. 
A környezeti hatás a kivitelezés alatt negatív, de ezt 
hosszú távon kiegyenlíti az épített környezet javulása. 

Az esélyegyenlőség kritériumának a projekt megfelel, de 
ennek hangsúlyozása szükséges. Célszerű a kistérség 
hátrányosabb helyzetben lévő települését, Hajdúszovátot 
kiválasztani a beruházás helyszínének.
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a A projekt célcsoportjai nincsenek egyértelműen 
lehatárolva, ez nemcsak települési, de térségi szinten is 
jobban alátámaszthatná a projekt megvalósításának 
indokoltságát. A projekt konkrét célja és az átfogó cél 
szorosan illeszkedik egymáshoz.

Célszerű feltárni, hogy az egyes célcsoportokat (fiatalok, 
időesek, fogyatékkal élők) milyen formában és milyen 
eszközökkel lehet a leghatékonyabban ellátni.
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