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PROJEKT BEMUTATÁSA
A projekt célja Gyomaendrőd településen az önkormányzat tulajdonában álló Százszorszép
Óvoda fejlesztése.
A fejlesztéssel érintett Százszorszép Óvoda a Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Kistérségi
Óvoda és Bölcsőde székhely intézménye. Fenntartója Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya
Települési Önkormányzati Társulás.
A fejlesztéssel érintett Százszorszép Óvoda
Gyomaendrőd, Kossuth u 7. szám alatt található.
A projektben a meglévő férőhelyek fejlesztésével kívánja az önkormányzat javítani az óvodai
feladat-ellátás szakmai és infrastrukturális színvonalát.
A támogatással megvalósuló fejlesztéssel erősíteni kívánja az esélyegyenlőség elvét, szem
előtt tartva a nevelés-oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentését, az
egészséges intézményi környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek
kialakításával kívánjuk biztosítani a minőségi neveléshez való – kirekesztés nélküli –
hozzáférést.
A fejlesztés egy korszerű, alapvető felszereltségű óvodai környezet kialakításán túl, a hiányzó
funkcionális helyiségek kialakításával, a játszóudvar teljes körű felújításával olyan hatékony
intézményi hátteret teremt, mely koherens az Óvodai nevelés országos alapprogramjával.
Továbbá megfelelő alapot nyújt a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelés infrastrukturális
követelményeihez, az egészséges, motiváló környezet megteremtésével, az épület és a
játszóudvar adottságaihoz képest optimális térhasználattal, térigény biztosításával, az
egészséges és természet-közeli nevelés feltételeinek megteremtésével.
A modern, racionális infrastruktúrával kialakított intézményi háttér elősegíti a már gyakorlatban
is működő, vagy tervezett korszerű tartalmi és módszertani programok teljesülését.
A projekt által a szocializáció, mozgásfejlesztés, az egyénre szabott nevelés, készség és
képességfejlesztés feltételeinek megteremtése a hátránykompenzálás, esélyegyenlőség
óvodai színtereinek minőségi kialakításával valósul meg.
A projekt célja a település népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerőt
megtartó lehetőségeinek növelése, a helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő
óvodai szolgáltatás racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A projekt
megvalósításával a gyermekek fejlesztéséhez szükséges intézményi infrastruktúrát és
pedagógiai környezetet, az egészséges és korszerű nevelési feltételeket magas színvonalon
biztosítása a cél.
Jelenleg az Óvodában 4 csoportban történik a óvoda- ellátás a férőhelyek száma 108 fő,
beíratott gyermekek száma 96 fő.

Projektben tervezett műszaki tartalom:
A projektben a meglévő ezen óvoda épület felújítása, korszerűsítése tervezett. Meglévő
földszinti helyiségek kisebb átalakítása, épület bővítése a padlástér beépítésével, illetve a
játszóudvar
felújítása,
kialakítása,
eszközbeszerzés
tervezett.
Épületgépészeti,
épületvillamossági és épületszerkezeti felújításokkal a földszinten a jelenlegi vezetői iroda
megszüntetéséből és felosztásából a gyermeköltözők és tálalókonyha bővítése, a jelenlegi
főbejárat mellett a folyosóból egy szélfogó kerül leválasztásra, a jelenlegi óvoda titkári irodából
kerül kialakításra a lépcsőház és a hőközpont tetőtéri kialakításával létrejön egy új
foglalkoztató helyiség a földszinten.
A projekt tálalókonyha fejlesztéssel érintett, mivel a meglévő földszinti tálalókonyha bővítésre
kerül a mellette lévő iroda helyiség falának bontásával, mosogató kerül beépítésre.
Tetőtérben új helyiségek kialakítása tervezett a projektben nettó 213,15 m2-en bővítéssel.
Udvarfelújítás során bontási, építési, eszköztelepítési, kertépítési munkák. Meglévő parkoló
burkolati felfestése. Parkoló burkolatának akadálymentes felfestése, tábla kihelyezése
tervezett.
Az épület fekvése lehetővé teszi kelet nyugati tájolású HMKE telepítését, így egy darab 7 KWos napelemes rendszer kiépítése tervezett.
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