A gyerekek használatba vették az új bölcsődét
Végéhez ért az Európai Uniós támogatásból megújuló bölcsőde fejlesztése Csanádpalotán. A bölcsőde korszerűsítésére és
bővítésére az Önkormányzat 2009-ben sikeres pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Operatív Program keretében
meghirdetett „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése, valamint Közösségi
intézmények/terek fejlesztése” című kiírás „B” komponensére a Bölcsődei ellátás nyújtó intézmények fejlesztésére és
kapacitásának növelésére. Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés 2010. május 25. napján történő aláírását követően
kezdte meg a projekt megvalósítását, melynek első lépéseként sikeres közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került
az építést, felújítást, bővítést végző vállalkozó. A közbeszerzési eljárás eredményeként a felújítást és bővítést egy helyi
építési vállalkozó, Gráf József végezhette el.
Az építési munkálatok 2010 júniusában, a bölcsődei ballagást követően kezdődtek meg, és ősszel már 31 bölcsődés
kisgyermek vehette birtokba a bővített és belső terében is felújított bölcsőde épületét.
A fejlesztés során a nem megfelelő infrastrukturális körülmények miatt alacsony hatékonysággal működő bölcsődei
intézmény áthelyezése valósult meg a funkcióját vesztett óvoda épületében, mely lehetővé tette egy gazdaságosan
működtethető három csoportos bölcsőde kialakítását.
A teljes létszám kiszolgálása és az előírásoknak való megfelelés érdekében az átalakítási, felújítási munkák célja a
férőhelybővítés volt, melynek megvalósítását az alapvetően három csoportszobával rendelkező használaton kívül helyezett
óvoda épületének hasznosítása megoldott. Az ingatlan – hasznosításnak köszönhetően az igényeknek megfelelően bővült az
intézmény férőhely – kapacitása. A jövőben minden igénylő számára elérhetővé válik a bölcsődei szolgáltatás, az eddig
ellátott 20 fő helyett, mára már 30 gyermek veheti igénybe, s mindemellett az alapellátáson túl, időszakos
gyermekfelügyelet is biztosítottá válik.
A belső munkálatok során olyan átalakításokat végeztek, melynek keretében a megnövekedett gyermeklétszámot kiszolgáló
új vizesblokkot, új nevelőszobát, ételátadót, melegítő konyhát, mosogató és raktárhelyiségeket, a dolgozók részére öltözőt
és vizesblokkot alakítottak ki, valamint felújították és korszerűsítették a csoportszobákat.
A teljes létszám komplex kiszolgálása érdekében az újonnan épített részben szélfogó öltöző, átadó, mozgáskorlátozott WC
és a fedett terasz került kiépítésre az épület bővítményeként. A külső munkálatok során játszóudvar is kialakításra került,
valamint az akadálymentes megközelítés és használhatóság érdekében a bejárat előtt rámpa, az épületen belül pedig
akadálymentes WC készült. Az energiaellátásban megújuló energiafelhasználásra került sor napkollektor beépítésével, s a
csökkenő energiafelhasználás érdekben az épület külső hőszigetelése is megvalósult.
Az épület felújításán és bővítésén túlmenően a bölcsőde eszközállománya is megújult. A felújított helyiségek bútorzata és
eszközei mellett a környezeti neveléshez szükséges eszközök (játékos tanulás), valamint fejlesztő eszközök, játékok is
beszerzésre kerültek. a Projekt részét képezte kültéri játékeszközök beszerzése is.
A bölcsőde műszaki átadására 2010. augusztus 16-án került sor, míg az ünnepélyes átadás 2010. október 1-jén zajlott, a
megújult bölcsőde épületében, melynek leendő kis lakói saját műsorral kedveskedtek. Az ünnepség végén a gyermekek
birtokukba vették új bölcsődéjüket.
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