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Körkép
Elbírálták az Első körbEn bEnyújtott zöld Ház-pályázatokat

Kezdődhet a napelem-telepítés
hirdetések

tízévEs Együttműködés

Segít a beteggondozó szolgálat
Hargita megye tanácsa 2001 
óta támogatja a gyulafehérvá-
ri Caritas otthoni beteggondo-
zó szolgálatának kiépítését. a 
szak- és alapápolási, valamint 
szociális jellegű szolgáltatáso-
kat magában foglaló szolgálat 
optimálisan képes kiegészíteni 
és támogatni az ápoltak hozzá-
tartozói, szomszédjai és más 
önkéntes segítői által végzett 
úgynevezett informális segítsé-
get a nélkülözhetetlen szaksze-
rű ellátással.

hN-információ

Az otthoni beteggondo-
zás az egyik leghumá-
nusabb, leghatékonyabb 

és egyben a legköltségkímélőbb 
ápolási rendszer. Hargita Megye 

Tanácsa már 2001-től támogatja 
a Gyulafehérvári Caritas Szerve-
zet azon kezdeményezését, hogy 
otthoni beteggondozói szolgála-
tot építsen ki a megyében. Min-
den évben egyezmény születik a 
megyei önkormányzat, a Gyu-
lafehérvári Caritas, valamint a 
helyi önkormányzatok között 
a program támogatásáról. Idén 
a megyei tanács 380 000 lejjel 
támogatta a programon keresz-
tül 5222 Hargita megyei idős, 
ágyhoz és/vagy házhoz kötött 
személy otthoni gondozását. Ez 
a támogatás a tervezett műkö-
dési költségek 9,87%-át fedezte. 
A munkát 134 alkalmazott vé-
gezte, a program működésének 
teljes költsége pedig 3 117 439 
lej volt. 

A megye önkormányzatai az 
érvényben lévő törvények alapján 
a Caritastól akkreditált szolgál-
tatásokat vásárolnak. Ezenkívül 
a Munkaügyi és Szociális Mi-
nisztériumtól, a Hargita Megyei 
Egészségbiztosító Pénztártól, bel-
és külföldi támogatóktól kapott 
segítséggel tartja fenn a Caritas 
az otthoni beteggondozó szolgá-
latot. 

Szemben az intézményes ellá-
tás költségeivel, ahol a szállás, ét-
kezés és állandó felügyelet mellett 
gyógyulnak a betegek, az otthoni 
beteggondozásban csak a szakápo-
lási költségekre kell anyagi fedeze-
tet biztosítani. Így jelenleg Romá-
niában a legköltséghatékonyabb 
megoldásnak bizonyul az otthoni 
beteggondozás.

a tavalyihoz hasonlóan idén is 
sikeresnek ígérkezik Hargita me-
gyében a zöld Ház néven ismert, 
a környezetbarát fűtésrendsze-
rek telepítését célzó program. a 
környezetvédelmi alap honlapján 
közzétették az első körben be-
nyújtott 280 pályázat elbírálási 
eredményeit, a nyerteseket de-
cember 12-e után várják a finan-
szírozási szerződések aláírására 
a környezetvédelmi ügynökség 
megyei székhelyén. 

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Elbírálta a környezetvédelmi 
alap az első körben benyúj-
tott Zöld Ház-pályázato-

kat. Hargita megyéből 280 finan-
szírozási kérelemről döntöttek 
az illetékesek, ebből 227 esetben 
pozitívan bírálták el a pályázatot, 
53 igénylőt pedig – főként az irat-
csomók hiányosságaira hivatkoz-
va – elutasítottak. 

– Ez csak egy része a Hargita 
megyében benyújtott pályáza-
toknak, összesen ugyanis 1529 
finanszírozási kérelmet nyújtot-
tak be a lakosok. Ezekből most 
csak az első körben, azaz a június 
elsejéig beiktatott pályázatokat bí-
rálták el. A környezetvédelmi alap 
honlapján (www.afm.ro) megta-
lálható ívek alapján a nyertesnek 
nyilvánított pályázatok benyúj-
tói minden bizonnyal idén de-
cember 12-e után jöhetnek alá-
írni a finanszírozási szerződést 
a környezetvédelmi ügynökség 
megyei székhelyére – tájékozta-
tott Bernádt Zelma igazgató.

Az elutasított pályázatok be-
nyújtói elvben óvást nyújthatnak 
be tíz napon belül a környezetvé-
delmi alaphoz, amelyben kérhe-
tik az újraértékelést. Az iratcso-
mót később benyújtó pályázók 

kérelmét a továbbiakban bírálják 
el, az eredményeket a megszo-
kott módon a környezetvédelmi 
alap honlapján hozzák nyilvá-
nosságra. 

A környezetbarát rendszerek 
telepítésére szakosodott vállal-
kozók felkészültek a várható ro-
hamra, egybehangzó véleményük, 

hogy a tavalyi kiírás felpörgette az 
ágazatot. 

– Voltak, akik a kiegészítő fű-
tésrendszerekkel rendelkezők tavaly 
téli pozitív tapasztalatain felbuzdul-
va meg sem várták az új kiírást, ám 
legtöbben kivártak és kihasználták 
az állami támogatást – nyilatkozta 
lapunknak Dávid Zoltán vállalkozó.

Sokaknak fontos a környezetbarát fűtés. Eredménnyel pályáztak a Hargita megyeiek

a zöld Ház-programot  2010-ben kezdeményezte a környe-
zetvédelmi és erdészeti minisztérium. A kiírás értelmében  idén 
is környezetbarát fűtési rendszerekre (napelem, különféle kazánok 
– fűrészkorpás, pelletes stb. –, hőszivattyú) pályázhattak 6–8000 
lejt magánszemélyek, sőt a finanszírozásra ismételten jogosultak 
voltak azok is, akik már tavaly is pályáztak. Hargita megyében 
tavaly sikertörténet volt a kiírás, országos szinten az elsők között 
volt a megye a kérelmek számát tekintve, akkor több mint 900 pá-
lyázatot nyújtottak be. A finanszírozási szerződés aláírását köve-
tően az érintettek a környezetvédelmi alap honlapján feltüntetett 
engedélyezett cégek valamelyikével szereltethetik fel a megpályá-
zott fűtés-kiegészítő rendszert. Tavaly a kifizetés viszonylag zökke-
nőmentes volt, az elszámolást követően néhány nap alatt befutott 
a pénz a kérvényező számlájára. 


