Csillagsziget Bölcsőde felújítása Tatán
(TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020)

Tata Város Önkormányzata a 150/2016. (IV.28.) Tata Kt. határozata alapján a Terület és
Településfejlesztési Operatív Program keretében pályázatot nyújtott be „Csillagsziget
Bölcsőde felújítása Tatán” címmel.
A TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00020 jelű pályázatot 2017.04.12. napon kelt támogatási döntés
alapján támogatásra érdemesnek ítélték.

A projekt időtartama:
Kezdőnapja:

2017.06.01.

Fizikai befejezésének tervezett napja:

2019.12.31.

A projekt finanszírozása:
Támogatási intenzitás:

100%

Elszámolható költségek:

150.000.000,- Ft

Önerő:

32.659.574,- Ft

Támogatás:

150.000.000,- Ft

Projekt összköltsége:

182.659.574,- Ft

Támogatási szerződés aláírása:

2017. május 31.

A projekt célja:
A gyermekjóléti alapellátásokhoz, bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javítása,
szolgáltatások minőségi fejlesztése, a 0-3 éves korosztály fejlődését minden területen
elősegítő tárgyi környezet tervezése, kialakítása. A projekt során épületbővítés nélkül
valósulhat meg gazdaságosabb és funkcionálisabb térkihasználás. A konyha átalakításával
egységesebb és magasabb színvonalú étkeztetés, az udvar átalakításával a kisgyermekek
egészségének és közlekedésének szempontjából biztonságosabb környezet hozható létre.

A projekt tartalma:

A fejlesztés tartalmazza a bölcsőde főzőkonyhájának széleskörű megújításának,
kapacitásbővítésének, valamint az intézmény különböző helyiség csoportjainak és udvarának
korszerűsítési terveit. A felújítással érintett bölcsődei férőhelyek száma 106 fő, a létrehozott új
bölcsődei munkahelyek száma 2.

Konyha átalakítása
A főzőkonyha korszerűsítése magába foglalja a konyha rossz állapotú burkolatainak és
elavult gépparkjának cseréjét. A kapacitásbővítéssel növelhető az adagok száma 300-ról 650
adagra, elérhető egy gazdaságosabb és fenntarthatóbb működtetés, magasabb színvonalú
normál és diétás étkeztetés. A felújított bölcsődei és a már meglévő intézményben működő
óvodai konyha biztosítaná a teljes tatai (nem magán) bölcsődei és óvodai étkeztetést.

Foglalkoztatási egységek felújítása
A projekt során felújításra kerül 2 gondozási egység, ami 4 csoportszobát és 2 vizesblokkot
érint. A belső átalakítás racionalizálásával kialakíthatóvá válik egy gyermeknevelői szoba,
valamint az öltözőből egy új vezetői iroda és öltöző.

Belső átalakítások
A korszerűbb helyiségelosztás megvalósításával bővíthetővé válik a tornaszoba és az étkező
is. Ezen kívül lehetőség nyílik a bútorok, fejlesztő eszközök, egyéb berendezési tárgyak
megújulására.

Udvar fejlesztése
A kisgyermekek egészségének védelmét figyelembe véve megújul a régi, valamint beépítésre
kerül 3 új permetező. Kialakításra kerülnek árnyékolók, melyek az erős napsugárzás ellen
nyújtanak védelmet. Az udvari járdák felújítása a biztonságosabb közlekedést, mindennapi
használatot szolgálja, a belső kerítésszakasz eltolása nagyobb teret biztosít a gyermekek
szabadban tartózkodására és a játszásra.

