Projekt bemutatása

„Mezőkovácsháza Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde intézményben óvodai
infrastruktúra fejlesztés”
Azonosító száma: TOP-2.1.2-15-BS1-2016-00016
Kedvezményezett: Mezőkovácsháza Város Önkormányzata
Projekt tervezett, elszámolható összköltsége: 20,1 millió Ft
Támogatási mértéke: 100%
A projekt fizikai zárása: 2022. 01. 31.
Projekt rövid műszaki, szakmai tartalma:
A fejlesztéssel érintett intézmény a Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda és Bölcsőde , mely
intézmény Mezőkovácsházán 3 telephelyen, feladatellátási helyen működik. Jelen projekt a
Mezőkovácsházi Négy Évszak Óvoda Ifjúsági ltp. 1. sz. 274/1. hrsz. szám alatti telephelyének
fejlesztését szolgálja. A projektben az óvodai ellátás fejlesztése a cél. A fejlesztésnek helyt
adó ingatlan tulajdonosa és fenntartója Mezőkovácsháza Város Önkormányzata. A gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az Óvoda
köznevelési alapellátási feladata az óvodás korú kisgyermekek napközbeni ellátása, nevelése,
gondozása, felügyelete és étkeztetése. A kisgyermekek ellátása jelenleg az óvodában 4
csoportban történik 80 engedélyezett férőhellyel és létszámmal. Férőhelybővítés a projektben
nem történik. Az óvoda fejlesztendő telephelye 2012-ben került bővítésre, és épülete
felújításra. Az akkori pályázatban nem állt rendelkezésre forrás az udvar teljes körű
felújítására, ezért jelen projekt keretében szeretné befejezni a fenntartó.
A tervezett fontosabb fejlesztések:
- az óvodát körülvevő kerítés teljes cseréje;
- a nem felújított udvari és bekötő úti burkolat aszfaltozása;
- mobil tároló építmény elhelyezése;
- udvari eszközök, játékok kihelyezése
A projekt célja, elvárt eredményei:
A projekt célja:
A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek javítása.
A térségben élő kisgyermekeket nevelő családok számára a minőségi neveléshez való egyenlő
esély és hozzáférés biztosítása.
Mezőkovácsházán élő gyermekek jogainak biztosítása a méltányos oktatási rendszer
eléréséhez és a minőségi és befogadó oktatási környezethez.
A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel színvonalas, minőségi nevelés feltételeinek
biztosítása Mezőkovácsházán és vonzáskörzetében élő gyermekek számára. 80 meglévő
óvodai férőhely infrastrukturális adottságainak fejlesztése.

Elvárt eredmények:
A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik
a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában
munkába állhatnak, vagy a gyermeket vállaló anyák pedig
nappali képzésben vehetnek részt, növelve 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.
Vállalt műszaki-szakmai eredmények:
A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére teszünk
vállalást:
Az intézmény/szolgáltatásfejlesztéssel (felújítás, átalakítás, korszerűsítés) érintett meglévő
óvodai férőhelyeinek száma 80.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.30.
A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00050

