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A projekt összege

88 772 378,- Ft

A támogatás összege

79 895 140,- Ft (90%)
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A „Zirci Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztése” projekt az Új Magyarország
Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Operatív Program támogatásával, az „Integrált
mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok fejlesztése” (KDOP5.2.2/B) konstrukció keretében az Európai Unió Támogatásával, az Európai Regionális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján a Kedvezményezett (Zirc Városi
Önkormányzat) a projektfeladatok végrehajtásához vissza nem térítendő támogatásban
részesül. A beruházás teljes költsége: 88 772 378 Ft.
A támogatás mértéke a projekt költségének 90 %-a, 79 895 140 Ft. A Projekt
megvalósításának kezdete: 2010. év június hó, tervezett befejezése: 2011. év augusztus hó.

A jelenlegi helyzet és a fejlesztés szükségessége
A bölcsődét – kényszer szülte megoldásként – a Benedek Elek óvoda épületében hozták létre.
Az épületben működik egy 6 csoportos óvoda és egy 2 csoportos bölcsőde. A Benedek Elek
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde az alapító okirata alapján nem minősül egységes óvodabölcsődének, sem pedig közös igazgatású közoktatási intézménynek. A 1,5-3 év közötti
gyermekek bölcsődei csoportokba, míg a 3 év feletti gyermekek óvodai csoportokba vannak
beosztva. A bölcsőde, bár minden alapvető funkcióval rendelkezik, mégsem a legideálisabb
körülmények között működik, mivel az épület eredetileg óvodának épült. Bővítésére a
jelenlegi épületben nincs lehetőség.
A Zirci kistérség egyetlen bölcsődéjében mindösszesen 20 férőhely van, miközben a 0-3 év
közötti gyermekek száma ennél jóval magasabbat is indokolttá tenne. Zircen jelenleg 179
0-3 év közötti gyermek él, míg a kistérségben összesen kb. 400 fő. A bölcsőde megalapítása
óta folyamatos a túljelentkezés, a várólistások száma sokszor megközelíti vagy akár
meghaladja a teljes bölcsődei kapacitást.
A bölcsődei kapacitásbővítés mellett szól, hogy a gazdasági válság, a munkahelyek
megtartása miatti aggódás a munkaerőpiacra történő gyorsabb visszatérésre ösztönzi a
kismamákat, akiknek a bölcsőde jelenti a biztos megoldást a gyermek elhelyezésére.
A 2011. januártól érvényes törvénymódosítással GYES mellett, a gyermek egyéves kora után
heti 30 órás időtartamban, részmunkaidőben lehet munkát végezni.

A projekt célja és megvalósítása
A projekt célja egy teljesen külön bölcsődei rész létrehozása a Benedek Elek Napköziotthonos
Óvoda és Bölcsőde területén. A projekt megvalósulásával kivitelezésre kerül egy új 381m2-es
épületszárny, amely 3 bölcsődei csoport befogadására lesz alkalmas, tehát nem csak a már
jelenleg is működő két bölcsődei csoport költözhet ide, hanem lehetőség nyílik egy új csoport
kialakítására és a férőhelyek számának 30 főre történő növelésére, amely 50%-os
kapacitásbővülést jelent.
A projekt hosszú távú célja a szociális alapszolgáltatások fejlesztése, ezáltal a lakosság
életminőségének javítása és az itt élők elégedettségének növelése.
A projekt keretében megépített új épületszárny akadálymentesített lesz.
A kivitelezés során felhasználásra kerülő korszerű alapanyagoknak és megoldásoknak
köszönhetően az új épület üzemeltetése rendkívül gazdaságos lesz: az energiaköltségek
csökkenését a 8 cm vastag külső szigetelés és a rendkívül alacsony hőátbocsátási tényezőkkel
rendelkező ablakok biztosítják.
A projekt magában foglalja a 452 m2-es udvar rendezésének és az új csoport számára
szükséges eszközök jelentős részének (étkezés biztosításához szükséges eszközök,
öltözőszekrények, polcrendszer, bútorok és különböző foglalkoztató eszközök és játékok)
beszerzését is.

A projekt elsődleges célcsoportját Zirc város kisgyermekes családjai jelentik, akik
gyermekeiket – a tejkonyha megvalósításának köszönhetően - már 20 hetes koruktól minden
igénynek megfelelő körülmények között helyezhetik el. A célcsoportba egyaránt
beletartoznak a hátrányos helyzetű családok, csakúgy, mint a normál körülmények között
élők. A bölcsőde már most is fogad hátrányos helyzetű gyerekeket és a fejlesztés
megvalósítása után alkalmas lesz akár speciális nevelési igényű gyerekek befogadására is. A
fejlesztés révén az itt fejlődő gyermekek gondozási-nevelési, valamint az itt dolgozó
szakemberek munkakörülményei is nagymértékben javulnak.
Az intézmény vezetősége részéről a szakértelem és a menedzsmentkészségek rendelkezésre
állnak egy nagyobb kapacitású bölcsőde üzemeltetéséhez illetve a pályázatban vállalt, a
szülőket segítő „Együtt” program megvalósításához. A projekt megvalósítását követően 3 új
munkatárs felvételére lesz lehetőség.
Az új bölcsődei szárny építése a bölcsőde működését nem befolyásolja, az a beruházás ideje
alatt zavartanul üzemel.

Fenntarthatóság
A projekt befejezése után az új épületszárnyat a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és
Bölcsőde, mint önkormányzati intézmény üzemelteti. A bölcsőde fenntartása a projekt
megvalósítását követően is részben az állami normatívából, részben pedig az önkormányzat
által nyújtott kiegészítő támogatásból történik.
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