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A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt Kozármisleny Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi
együttműködésében valósul meg. A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde fenntartója és az ellátásnak helyt
adó újonnan épülő épület tulajdonosa Kozármisleny Város Önkormányzata lesz.
Az intézményben jelenleg 42 fő bölcsődés korú gyermek ellátásra van lehetőség az alapító okiratban
foglaltak szerint. A bölcsődés korú gyermekek számának várható alakulása alátámasztja a kozármislenyi
intézmény bölcsődei kapacitásbővítésének szükségességét és az intézmény hosszú távú működését.
A projekt átfogó célja a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde bölcsődei ellátás férőhelyszámainak
növelése, az infrastrukturális fejlesztés, valamint az eszközbeszerzés révén a bölcsődei ellátás
minőségének fejlesztése. A pályázat megvalósulása esetén a meglévő 42 bölcsődei férőhely további 14
bölcsődei férőhellyel bővülne.
A bölcsődei férőhelybővítés okán egy korszerű, energia hatékony, akadálymentesített négy csoportos
bölcsőde építése a hatályos jogszabályi előírásokban meghatározott nevelési-gondozási egységek
kialakításával, valamint az új bölcsődei telephely eszközökkel való felszerelése.
Önállóan támogatható tevékenység: Új bölcsődei férőhelyek kialakítása; Új bölcsődei telephely
létesítése; Új építés – bölcsőde; Eszközbeszerzés:
Kötelezően megvalósítandó tevékenység:
- Teljes körű komplex akadálymentesítés az új épület kialakítása során
-Energiahatékonysági intézkedések (az új épület tervezési munkái során fokozott figyelmet fordítunk
az energiahatékonysági intézkedésekre. Nyilvánosság biztosítása.
Választható tevékenység:
-Tálalókonyha kialakítása és kapcsolódó berendezési tárgyak, eszközök beszerzése az új építéshez
kapcsolódóan
-A bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás (játszócsoport/időszakos gyermekfelügyelet)
-Megújuló energiaforrások kerülnek alkalmazása az új bölcsődei épület létesítése során
- Az újonnan létesítendő épületben a hatályos jogszabályokban előírt számú parkoló- férőhely és
akadálymentes parkoló- férőhely kialakítása.
A műszaki szakmai elvárások tekintetében, mind az eszközbeszerzés, mind az infrastrukturális feltételek
teljesítésére figyelmet fordítottunk. A beszerezni kívánt játszótéri eszközök tanúsítvánnyal fognak
rendelkezni, a megjelölt célcsoport igényeit fogják kialakítani. A bölcsődére vonatkozó speciális
szabályok figyelembevételre kerültek a tervezés során, a bölcsődei helyiségek kialakítás az OTÉK-nak és
a MSZE 24210-1:2012 szabványnak megfelelően történt. Ingatlankiváltással együtt járó férőhelybővítés
során 4 új csoportszoba megépítése tervezett.

