GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE KENDERESEN
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
A PROJEKT CÍME: ÓVODAFELÚJÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA KENDERESEN
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00014
A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 100 000 000 FT
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2018.12.31.

Megújul a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda Szent István út 60. szám alatt található
tagintézménye Kenderesen. A projekt során az épület felújítása, valamint fedett főbejárattal történő bővítése
valósul meg. A beruházás a régi és új épületrészeket egyaránt érinti. Az óvodaépület infrastrukturális
felújításával létrejövő intézmény minden szempontból kielégíti a településen élő, 3-6 éves korú gyermeket
nevelő családok, az ide járó gyermekek és az itt dolgozó nevelők igényeit.
A tagintézményben korszerűsítésre kerülnek a meglévő vizesblokkok, valamint új kialakítása is megvalósul.
Létrejön egy új, akadálymentes fedett bejárat, megvalósul a nyílászárók cseréje, a falak hőszigetelése,
valamint az udvar felújítása.
Az akadálymentesítés jegyében akadálymentes mosdó helyiség, foglalkoztató helyiség, valamint az
akadálymentes közlekedést biztosító belső burkolatsávok kialakítása is megvalósul, továbbá a fejlesztés
keretében a vonatkozó jogszabályok által előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely
kerül kialakításra.
A fenti munkák elvégzésével egy korszerű, akadálymentes, a helyi igényeket teljes mértékben kielégítő
létesítmény jön létre, mely hosszú távú megoldást biztosít a nevelési folyamatok ezen fázisának.
A fejlesztések megvalósításában az Önkormányzat, valamint az óvodavezetés régóta fennálló
problémák megoldását látja. Többek közt a kiépítésre kerülő fedett terasz biztosítja rossz idő esetén
is a gyerekek levegőztetését, továbbá nyári hőség esetén árnyékolási funkciót tölthet be. Az új fedett
bejárat biztosítani fogja, hogy a gyerekek és nevelők csapadéktól védett külső közlekedő területen
járhassanak át a „lenti”, új épületrészből a „fenti”, régi óvodaegységbe. A fejlesztésre váró, illetve
újonnan kialakításra kerülő vizesblokkok jobban alkalmazkodnak a gyerekek komfortjához,
megoldódik a mosdóban tartózkodó gyermekek felügyelete is. Az épület tetőszerkezetfelújítása
következtében megszűnnek az esős napokon való beázások; a nyílászárók cseréjének köszönhetően
az épület működtetésének költségei mérséklődnek.
A gyermekek számára egészséges, esztétikus környezet kerül kialakításra a tervezett munkák
elvégzésének köszönhetően.
A fejlesztés eredményeként a településen megújuló óvodai férőhelyek csökkentik az ellátás vonatkozásában
jelenleg fennálló területi egyenlőtlenséget, helyben való hozzáférést biztosítva a minőségi ellátáshoz.
A beruházás jó alapot teremt a felújított óvoda épületében a gyermeknevelési feladatok magasabb
színvonalú, gazdaságos ellátására, továbbá a fejlesztés eredményeként létrejövő intézményi struktúra
megteremti az óvodai nevelési ellátást igénybe vevők korszerű ellátásának alapfeltételeit.

