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A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00050
A projekt megnevezése: Bölcsőde létesítése Nyírbogáton
Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata a TOP-1.4.1-15 kódszámú, A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével című pályázati felhívás keretén belül 152 728 800,- Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesült.
A projekt elszámolható költségeinek forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a
hazai központi költségvetés előirányzata biztosította.
A 100%-ban pályázati forrásból létesített bölcsőde a meglévő óvoda épületének telken belüli
bővítésével került kialakításra.
A bölcsőde épülete a jogszabályban meghatározott kötelező helyiségek létesítésével,
továbbá a legmodernebb energetikai szabványok és a teljeskörű akadálymentesítés
figyelembevételével került megtervezésre, majd megépítésre. Az épületben egy 24 gyermek
elhelyezését szolgáló gondozási egység került kialakításra, mely két gyermekszobából áll.
Mindegyik gyermekszobához tartozik egy-egy gyermeköltöző és egy-egy fürdőszoba. A
gyermeköltözők (átadók) a közlekedőkből nyílnak. Az öltözőkben minden gyermek számára
elérhető ruha és cipőtároló van, valamint gyermekmosdó, padok, ülőkék kerültek
elhelyezésre. Kialakításra került egy játékok tárolására szolgáló raktárhelyiség és egy
melegítő konyha is.
A beruházás részeként megépítésre került egy 300 m² területű játszótér is az óvodától
elkülönített udvarrészen.
Az épület akadálymentesen megközelíthető, az ingatlan közelében 1 db akadálymentes
parkoló került kialakításra.
A működési költségek csökkentése érdekében az épület tetőzetén 5 kW-os napelemes
rendszer került telepítésre.
Az építési kivitelezési munkálatok 2018. augusztusban kezdődtek meg és 2019. április
végére fejeződtek be. Az épület 2019. július 18-án ünnepélyes keretek között került átadásra.
A projekt részeként beszerzésre kerültek a bölcsőde működtetéséhez szükséges eszközök,

berendezések (bútorok, játékok, informatikai és kommunikációs eszközök) mind a
gyermekek, mind pedig a dolgozók számára.
A bölcsőde létesítésével az önkormányzat alapvető célja volt a növekvő lakossági igények
kielégítése, a kisgyermekes családok, elsősorban az anyukák foglalkoztatási rendszerbe
történő visszailleszkedésének segítése. Ezt a célt szolgálja a megépült bölcsőde hosszabb
nyitvatartási ideje is. További fontos cél volt a bölcsőde és a jelenleg működő óvodák között
oda-vissza irányuló kapcsolat. Ennek keretében óvodaérett gyerekek tovább lépésekor
veszi fel a két intézmény a kapcsolatot, segítik és kiegészítik egymás munkáját. A bölcsőde
új ellátási formaként jelent meg a településen, ezáltal a működtetéshez szükséges
alkalmazotti létszám révén 5 új állás jött létre.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017. október 12.
A projekt fizikai befejezése: 2019. október 31.

További információ a jegyzo.nyirbogat@gmail.com e-mail címen kérhető.
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