Kedvezményezett: Szalaszend Község Önkormányzata

BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁS INFRASTRUKTURÁLIS
FELTÉTELEINEK KIALAKÍTÁSA SZALASZEND KÖZSÉGBEN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00013
Szalaszend Község Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-1.4.119 jelű, Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívásra TOP-1.4.1-19-BO1-2019-00013 azonosító számmal
támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.
A projekt célja 2 csoportos 28 férőhelyes új bölcsőde kialakítása ingatlanon új építés keretében. A bölcsődei szolgáltatás
nyújtásáért felelős szervezet Szalaszend Község Önkormányzata; az intézmény a Szalaszendi Napközi Otthonos
Óvodával együtt többcélú óvoda-bölcsődeként fog működni.
Az önkormányzat olyan korszerű, a mai igényeknek mindenben megfelelő létesítményt kíván létrehozni, amely
hosszabb távon, alacsony költség szinten üzemeltethető.
A beruházás az alábbi vezérelvek mentén valósul meg:
-

Funkcionálisan a modern kisgyermek nevelés előírásainak teljesítése
Teljeskörű akadálymentesítés
Természetes építőanyagok használata
Világos terek kialakítása
Kimagaslóan jó hőtechnikai jellemzőkkel bírjon az építmény
Hagyományos kivitelezési technológia
Településrendezési előírások betartása
Megújuló energia hasznosítás.

Az épületben két kisgyermekszoba létesül, átadó-öltözővel, vizesblokkal. Ezen kívül megtalálhatók a kiszolgáló
helyiségek mind a bölcsőde, mind a tálaló konyha vonatkozásában: babakocsi tároló, vezetői iroda, kisgyermek nevelői
szoba, személyzeti öltözők, többcélú terem - integrált fejlesztési szoba (amely helyet ad logopédiai vagy gyógytorna
foglalkozásnak), mosoda, gépterem. Az épületben melegítő és tálalókonyha kap helyet. Külső megközelítéssel egy WC
mosdóval és játék tároló. A bejárat mellett babakocsi tárolót helyeztünk el, a minél jobb kiszolgálás érdekében. A
megújuló energia hasznosítás jegyében az áramellátást napelemekkel biztosítjuk hálózatba visszatöltő rendszerrel. A
használati melegvíz ellátás kiegészítésére vákumcsöves napkollektorokat helyezünk el a tető déli oldalán. A parkolókat
az épület előtt alakítjuk ki, a parkolóban hét gépkocsi számára biztosítunk parkolási lehetőséget, melyből egy
akadálymentes.
A projekt átfogó célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi
különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális
feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést valamint elősegítse
a településen a gyermekvállalási hajlandóság javulását.
A beruházás összköltsége 253.941.177,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt
tervezett fizikai befejezése: 2022. év 09. hó 30. napja.

