ÓVODA FEJLESZTÉS ATKÁRON

Atkár Község Önkormányzata 2017. novemberben támogatást nyert a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével” című felhívás keretében az Árnyaskert Óvoda felújítására.
A fejlesztés közvetlen céljai az óvoda épületének belső felújítása, korszerűsítése, valamint kisebb
belső átalakítása, helységek bővítés.
A fejlesztést indokolja, hogy jelenleg több helyen salétromosak, repedezettek a belső falak, a
belső ajtók kisméretűek, vetemedettek. Szükségessé vált a belső terek felújítása és a belső
nyílászárók cseréje. A mosdók állaga elavult, a csoportszobákban, öltözőkben a linóleum
szakadozott, hiányos. A belső tér festése elengedhetetlenül szükségessé vált.
A belső átalakítás megtervezése során fontos szempont, hogy az épület adottságainak
figyelembe vétele mellett, a mai elvárásoknak megfelelő színvonalú térkapcsolatok kerüljenek
kialakításra, a szükséges új funkcionális egységek elhelyezésével.
A foglalkoztatókhoz kapcsolódó vizesblokkok bővítésre kerülnek, valamint mindkét vizesblokkban
egy-egy tusoló is elhelyezésre került.
Az irodák áthelyezésre kerülnek, így az új vizesblokk tömbjébe integráltan, külön kis öltöző és
mosdó kerül kialakításra az óvodai nevelők részére is.
Az épület keleti sarkában külön bejárattal került elhelyezésre az orvosi szoba, saját mosdóval és
tusolóval. Az eredetileg itt elhelyezkedő tálaló konyha átkerül a korábbi irodák helyére az épület
északi sarkába közvetlenül a meglévő-megmaradó étkező mellé.
A fejlesztő-foglalkoztató helyiség alapterülete valamelyest csökken az új funkciók elhelyezése és
a kedvezőbb térkapcsolatok kialakítása miatt, ugyanakkor közvetlen megközelítést kap az
irodából, a foglalkoztatók, valamint a tornaterem irányából.
Az épület gépészeti rendszere részlegesen felújításra kerül. A vezetékhálózat és a radiátorok
cseréjére kerül sor.
Az átalakítás során az épület észak-nyugati főbejáratához rámpa készül amellyel lehetővé válik
az épület akadálymentes megközelítése, valamint egy új akadálymentes mosdó is kialakításra
kerül az épületben.
A fejlesztés eredményeképpen megvalósul a hatékony óvodai nevelés infrastrukturális
feltételeinek javítása, egészséges, biztonságos környezet kialakítása, amely alkalmas az integrált
nevelésre, befogadó, érzelmi biztonságra törekvő nevelési gyakorlat alkalmazására.
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