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A projekt ismertetése:
Jelenlegi állapot
A bölcsődei ellátás jelenleg az önkormányzat tulajdonában lévő 3219 m2 nagyságú ingatlanon épült
322,97 m2 alapterületű épületben folyik. A létesítményben jelenleg egy csoportszobában óvodai, míg
egy másikban bölcsődei ellátás zajlik.
A jelenleg működtetett rendszer számos hiányosság mellett igyekszik az igényeket kielégíteni, ám az
Intézménynek a hatályos működési engedélyben foglaltak alapján mindössze 12 fő ellátott
gondozására van engedélye, Csenger Járás településeinek 14 370 fős összlakosságszáma mellett.
A bölcsőde jelenlegi eszközellátottsága vonatkozásában megállapítható, hogy a rendelkezésre álló
eszközpark cseréje elodázhatatlan, mind a csoportszoba felszerelései, mind az udvari eszközök
vonatkozásában.
Műszaki megoldás ismertetése
Az új bölcsőde épülete Csenger Város Önkormányzat tulajdonában lévő 630 hrsz.-ú ingatlanon épül.
Az épület hasznos alapterülete 409,04 m2, a játszóudvar területe 965 m2, a parkoló, térburkolatok
összterülete 500 m2 lesz.
Az új épületben az alábbi funkciókat betöltő épületrészek kerülnek kialakításra: 2 csoportszoba,
terasz, 2 öltöző, átadó, mosdó-wc, udvari játék tároló, udvari mellékhelység, gondozói szoba, mosóvasaló, játék, ágynemű raktár, közlekedő, előtér-babakocsi tároló, szélfogó, esővédő, férfi mosdó, női
és AM mosdó, személyzeti közlekedő, iroda, teakonyha, személyzeti öltöző, zuhanyozó, kazán
helyiség, tálaló konyha, mosogató, raktár, fogyóeszköz raktár, kuka tároló.
A projekt eszközbeszerzéssel is kiegészül, amely magába foglalja a gyermekellátó egységek
berendezési tárgyait, fejlesztőeszközöket és játékokat, a közösségi terek bútorzatát, a nevelési
munkához közvetlenül kapcsolódó informatikai eszközöket, valamint egyéb a működéshez szükséges
kellékeket. Emellett a gyermekruházat, illetve egyéb textília beszerzése is megtörténik. A beszerezni
kívánt eszköztípusok kiválasztása a bölcsőde szakmai programjában szereplő nevelési-gondozási
tevékenységek prioritásait szem előtt tartva történt. A bölcsőde fizikai és infokommunikációs
komplex akadálymentesítése is megvalósul.
A projekt célja
A 24 új bölcsődei férőhely kialakításával csökkenhet a jelenleg várólistán szereplő gyermekek
névsora. A beruházással egy olyan bölcsőde épület kialakítása történne létszámbővítéssel és
eszközbeszerzéssel, mely mind tárgyi feltételeiben, mind infrastrukturálisan alkalmas egy minden
igényt kielégítő, modern, a kisgyermekekkel otthon lévő családtagok újbóli munkába állását segítő
szolgáltatás nyújtásának megszervezésére.

