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Jelen projekt keretében Újfehértó Város Önkormányzat tulajdonában lévő Újfehértói Játékvár Bölcsőde (4244
Újfehértó, Bartók B. u. 5. (belterület 225/1 hrsz.) épületének férőhely-bővítése és infrastrukturális fejlesztése
valósul meg.
A projekt keretében Újfehértó Város Önkormányzata az Újfehértói Játékvár Bölcsőde épület - mai előírásoknak
és szükségleteknek megfelelő módon történő - felújítását, bővítését, valamint – egy 12 férőhelyes
csoportszobával történő bővítését tervezi. A fejlesztés keretében 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító
52 db bölcsődei férőhely fejlesztése, valamint 12 db új férőhely létrehozása történik meg.
A projekt során megvalósítandó tevékenységek:
- meglévő bölcsőde férőhelyeinek egy csoportszobával bővítése keretében: felújítás, korszerűsítés;
bővítés.
- akadálymentesítés;
- energiahatékonysági szempontok érvényesítése;
- eszközbeszerzés;
- Megújuló energiaforrások kialakítása;
- a bölcsődei ellátási formák alapfeladatain túli szolgáltatás kialakítása;
- udvar, játszóudvar felújítása, kialakítása;
- babakocsi tároló létesítése;
- parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése, kialakítása.
Leírás: A meglévő épületet további helyiségekkel bővítjük, így az megfelel az MSZE 24210-1 és 15/1998 NMr.
jogszabályoknak. A bővítéssel egy teljesen új gyermekszobát hozunk létre a meglévő állapothoz képest, így
a bölcsődében 12-vel több gyermek férőhely fog rendelkezésre állni.
Az intézmény jelenleg 2 játszóudvarral rendelkezik, melyek 1 további udvarral bővülnek.
A konyhai részlegben a mostani befejező konyha helyén főzőkonyhát alakítunk ki. Itt létre jönnek újabb tároló
helyiségek, hús- és zöldség előkészítők.
A kazánházba új gázkazánokat telepítünk, napelemes áramtermelő rendszert építünk ki, 20kW-nyi névleges
teljesítménnyel.
A napelem táblákat az utólagosan hőszigetelt, vízszigetelt lapostetőn helyezzük el.

A felújítandó részeken is teljesen új gépészeti és elektromos rendszert építünk.
A projekt része az eszközbeszerzés is, melynek keretében a szükséges bútorok és berendezési tárgyak, kinti
és benti játékok, fejlesztő eszközök beszerzése történik meg. 1db akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése
történik meg, ill. projektarányos akadálymentesítés, energiahatékonysági fejlesztés, nyilvánosság biztosítása
is. A fejlesztés érinti az épület fűtési rendszerét, villamos hálózatát is.
Célok: Az intézmény meglévő férőhelyein felül, további 12 db új férőhellyel bővül. A bölcsőde, mint
gyermekjóléti alapellátást végző intézmény infrastrukturális és szolgáltatás fejlesztése, ezáltal a gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés és a szolgáltatások minőségi javulása, a rendelkezésre álló infrastruktúra
fejlesztése valósul meg.
A szolgáltatás színvonalának biztosításához, az intézmény a meglévő munkahelyein felül, további 3 db új
munkahelyet hoz létre. Az infrastrukturális fejlesztés által a munkanélküliség aránya csökken. A bölcsőde
bővítése következtében új munkahelyek jönnek létre.

