Kedvezményezett neve: Tarhos Község Önkormányzata
A projekt címe: „Tarhosi mosolygós gyerekek” – Óvoda felújítás
Szerződött támogatás összege: 47,73 millió forint
Támogatás mértéke: 100 %
A tarhosi óvoda a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde tagóvodájaként működik, melynek fenntartója a Békési
Kistérségi Intézményfenntartó Társulás. Az óvoda elrendezése ideális, az épület helyiségei: csoportszoba, étkező,
konyha, mosogató, előkészítő, gyermeköltöző, gyermekmosdó, iroda, személyzeti szoba, személyzeti WC és mosdó,
raktár. 25 férőhellyel rendelkezünk, gyermeklétszámunk jelenleg 16 fő, várható statisztikai létszám a jövőben 16-20 fő.
Óvodánkba csak tarhosi gyermekek járnak. Egy csoportunk van, az óvodai nevelést két óvodapedagógus és egy dajka
látja el. A személyi feltételek biztosítottak, a szükséges továbbképzéseken a dolgozók részt vesznek.
Nevelésfilozófiánk, alapelveink szerint a gyermekeket szeretetteljes óvodai légkörben, egyéni képességeik szerint
neveljük, fejlesztjük. Célunk, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesüljön színvonalas óvodai nevelésben.
A projekt tartalmának bemutatása:
Tervezett infrastrukturális tevékenységek:
- Homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és padlásfödém hőszigetelése.
- Tetőfedés teljes cseréje, bádogozással, a deszkázatok cseréjével együtt.
- Belső burkolatok részleges és felületképzések komplett felújítása.
- Belső elektromos hálózat újraépítése.
- Fűtési rendszer korszerűsítése, új radiátorokkal és termosztatikus szabályozók beépítésével.
- A projektarányos akadálymentesítés lépései (új bejáró, akadálymentes parkoló, új rámpa, érintett külső-belső
nyílászárók rendezése, felnőtt és gyermek akadálymentes illemhely kialakítása, indukciós hurok, információs
rendszer).
- Új kerítés építése a jelenlegi drótfonatos kerítés elbontása után, járdák és egyéb burkolatok újraépítése.
- Eszközbeszerzés: bútorok és egyéb berendezési tárgyak; számítógép és multifunkciós nyomtató;
mozgáskoordinációt fejlesztő játékok; kültéri játékok; fejlesztő eszközök (TSMT-SZIT).
- A hatályos jogszabályokban előírt akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése.
A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:
- A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek javítása, valamint a működtetés gazdaságosságának
javítása.
- A célok megvalósításához felújított terekre, biztonságos, életkornak megfelelő helyiségre és játékokra van
szükség. A projekt megvalósításával megújuló eszközpark a magas színvonalú óvodai ellátást tesz lehetővé.
- A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában
munkába állhatnak, a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt, növelve a potenciális
munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését. Az így létrejövő keresetnövekedés javítja a család
életkörülményeit. A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi
életben való aktív részvételre, a környezetük formálására, növelve kötöttségüket, identitástudatukat.
- Számszerűsíthető mutatók:
• 25 óvodai férőhely fejlesztése valósul meg
• Megújul az épület 223 m2 nettó alapterülete, nettó 121.773 Ft/nettó m2 fajlagos költséggel
• Megújul az udvar 169 m2 nettó alapterülete, nettó 11.999 Ft/nettó m2 fajlagos költséggel
• 47 db eszközt szerzünk beA preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatása, valamint az
egészségtudatos magatartás elősegítése.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.08.31.
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00012

