„Pereszteg mini bölcsőde létrehozása”
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00008

Kedvezményezett:

Pereszteg Község Önkormányzata
9484 Pereszteg, Gyár u. 2.

Konzorciumi tag:

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal
9021 Győr, Városház tér 3.

A projekt megvalósítási időszaka:

2020.01.09. – 2020.12.31

A szerződött támogatás összege:

65 000 000 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

A fejlesztéssel érintett ingatlan (megvalósítási helyszín):
9484 Pereszteg, Ady Endre u. 1. Hrsz: 120/1

Pereszteg Község Önkormányzata az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program
keretében „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati felhívásra benyújtott „Pereszteg mini
bölcsőde létrehozása” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az
elszámolható összköltség 100 % - a, amely 65 millió Forint.
A tervezett fejlesztés nagyban hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a
családok segítéséhez, különösen a településen és környéken élő gyermekek minél korábbi életkorban
történő megsegítéséhez a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés javításával és a szolgáltatások minőségi
fejlesztésével.
A projekt műszaki tartalma:
A tervezési helyszín Pereszteg központjában helyezkedik el, családi házas környezetben. Az ingatlanon a
Polgármesteri Hivatal (Posta), Tűzoltószertár és az Óvoda épülete van. A környék beépített. A telek közel
vízszintes, az utca enyhén emelkedik. Az épületben 7 gyermek (0-3 év) elhelyezésére szolgáló csoport szoba
és kiegészítő helységei kerülnek elhelyezésre. Az épület bejárata nyugat felöl közvetlenül az utcára néz. A
keleti (udvari) homlokzat előtt terasz készül, illetve a játszóudvar is innen nyílik. A bejáraton az átadó öltöző
helységbe lehet jutni, innen nyílik a csoportszoba és fürösztő-biliző, illetve a kiszolgáló helységek
(akadálymentes wc, melegítő konyha, személyzeti öltöző és gépészeti helység). Az épületben a mini
bölcsődei férőhelyek száma 7 fő. A szakmai munkát végző bölcsődei pedagógusok száma 2 fő.
A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése:
A Települési Esélyegyenlőségi Program általánosságban, mindenre kiterjedően szolgálhatja az egyenlőséget.
Pereszteg Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: - az
egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, - a közszolgáltatásokhoz történő
egyenlő hozzáférés elvét, - a diszkriminációmentességet, - szegregációmentességet, - a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. - a köznevelési
intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi
szerveivel (tankerülettel). Átfogó célja olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét
elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása
szempontjából. További célja meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt.

Projekttel kapcsolatos további információk:
Csigó Kornél aljegyző
e-mail: jegyzo@pereszteg.hu

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában
valósul meg.

