Kedvezményezett neve: Dombegyház Nagyközség Önkormányzata
A projekt címe: Bölcsődei szolgáltatás fejlesztése Dombegyházon
Szerződött támogatás összege: 150,16 millió forint
Támogatás mértéke: 100 %
Dombegyház Nagyközség Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021 számú projekt keretében
kívánja felújítani és korszerűsíteni a tulajdonát képező Dombegyház, Béke u. 37. szám alatti ingatlant,
amely korábban idősek otthonaként működött, de jelenleg használaton kívül van. A mini bölcsőde
kialakításához a teljes épület átalakítása és felújítása, a hátsó épületrész lebontása és helyette egy új
épületrész megépítése szükséges. A meglévő épületben egy akadálymenetes WC, egy 8 férőhelyes
foglalkoztató szoba és egy multifunkcionális szoba lesz kialakítva, hozzájuk tartozó gyermek mosdóval
és átadó helyiségekkel, korszerű energetikai és gépészeti rendszerrel, amely a mai kornak megfelelő
gyermekelhelyezést biztosít. A multifunkcionális szobából egy só szoba lesz elérhető. Az épületben
gazdasági rész is megtalálható lesz tálaló konyhával, irodával és a gondozóknak kialakított öltözővel.
Az új épületrészben kerül kialakításra a fűtés és melegvízellátást biztosító berendezések, illetve az
udvari gyermekmosdó. Az udvar megfelelő méretű egy játszóudvar kialakításához, ami biztonságos és
korszerű játékokkal lesz felszerelve. Az épülethez tartozó parkolók közterületen kerülnek kialakításra.
A meglévő épületben energetikai korszerűsítés és felújítás egyaránt történik, az épület tetejére
napelem kerül. Energetikailag az épület a 2021. évben előírt normákat is teljesíteni fogja.
A mini bölcsődék zavartalan működéséhez fontos a megfelelő intézményi környezet és a tárgyi
feltételek biztosítása.
A projekt megvalósulása esetén a korszerűsítés, bővítés az új eszközök beszerzése mind
hozzájárulnának a gondozó, nevelő-oktató munka színvonalának emeléséhez, a hatékonyabb,
gazdaságosabb működéséhez. A megújult környezetnek köszönhetően: esztétikus, biztonságos
környezetben tudnának a gondozási, nevelési munkák megvalósulni, mind a szülők, mind a gyermekek
megelégedettségére.
A projekt stratégiai célja:
A megújult, korszerű környezet, eszközök és feltételrendszer biztosítják, segítik a Dombegyházon és az
ellátási területen élő családok gyermekei, ill. a mini bölcsődékbe beiratkozó gyermekek gondozását,
nevelését, oktatását a megújult feltételeknek köszönhetően minél magasabb színvonalon. Ezzel
hozzájárulva a kisgyermekes szülők mielőbbi visszatéréséhez a munkaerőpiacra, támogatva ezzel a
családok anyagi biztonságát.
Vállalt műszaki-szakmai eredmények:
A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére teszünk vállalást:
1. A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények/szolgáltatások száma: 1
2. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény/szolgáltatás új férőhelyeinek száma: 8
3. Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek
száma: 3
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.28.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00021

