Projekt címe: „Zalakarosi Óvoda korszerűsítése”
(NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0004)

Projekt leírása:
A projekt célja a Zalakarosi óvoda fejlesztése, a gyermekek egészséges környezetének és
a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése. Célunk a méltányos
nevelési környezet megteremtése, a nevelési módszertani programokhoz való megfelelő
intézmény kialakítása.
A projekt keretében az Zalakaros Város Önkormányzatának tulajdonában lévő,
jelentősen leromlott állapotú Móra Ferenc Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészet
Oktatási Intézmény, Könyvtár és Bölcsőde Óvoda intézményegységének
infrastrukturális és eszköz fejlesztése valósul meg.
A fejlesztés eredményeképpen egy korszerű, energiatakarékos infrastrukturális
adottságokkal rendelkező gyerekbarát óvoda jön létre, ennél fogva a jövőben sokkal
vonzóbb lesz a térségben élő családok számára, akik megfelelő környezetet
szeretnének biztosítani gyermekeiknek.
Az épület felújítása, átalakítása, bővítése 2012 évben valósul meg. A projekt célja az
óvoda épület korszerűsítése, beleértve a homlokzati felületek hőszigetelését,
nyílászárók cseréjét, az épület földszintjének akadálymentesítését, tetőfedés cseréjét,
belső festését és burkolatcseréjét, udvari teraszrészek átépítését, teljes elektromos
rekonstrukciót. A fűtésrendszer korszerűsítésével, a melegvíz napkollektorral történő
biztosításával jelentős energia takarítható meg, amely egyben növeli a célcsoport
komfort érzetét. A belső átalakítás keretében tornaszoba kerül kialakításra a
földszinten. A jelenleg ott lévő helyiségek (mosó, öltöző-szociális blokk) a tetőtérben
kerülnek elhelyezésre.
Az épület akadálymentesítésével annak széleskörű megközelíthetősége, továbbá a
belső tér megfelelő használata is lehetővé válik a fogyatékosok számára, így
biztosított az esélyegyenlőség. Az akadálymentesítés komplex, azaz fizikai és
infokommunikációs igényt is kielégít, a szociális blokk átalakítása, felszereltsége
szintén biztosítja az akadálymentes használatot.
Az eszközbeszerzéssel megvalósul az eredményes munkához elengedhetetlen
eszközök biztosítása, mellyel az intézmény megfelel a modern kor követelményeinek,
az intézményi dolgozók és a célcsoport felméréssel is alátámasztott igényeinek.
A fejlesztés megvalósulásával az intézmény egésze felújított, korszerű óvodai
intézmény lesz, mely növelheti a város népességmegtartó képességét, emeli mind az
ott dolgozók, mind az ellátottak elégedettségi szintjét.
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Zalakaros Város Önkormányzata 8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Projekt tervezett összköltsége: 128.500.000,- Ft
Támogatás mértéke:

73.568.358,- Ft

