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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A FELSŐSZÖLNÖKI ÓVODA FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE
Európai Uniós forrás segítségével bölcsőde kialakítására került sor Felsőszölnök községben, a TOP1.4.1-15-VS1-2016-00029 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020
A foglalkoztatás és az
életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével című pályázati kiírására benyújtott projekt 45,19 millió Forint támogatásban részesült.
Felsőszölnök Község Önkormányzata által benyújtott projektjavaslat fő célja a gyermekjóléti
alapellátásokhoz (óvoda felújítása) való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését
szolgáló projekt megvalósítása, ezáltal a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok
segítése.
Az intézmény feladatának tűzte ki, hogy a nemzetiségi óvodai nevelési program alapján gondoskodjon a
gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magában foglaló tevékenységek biztosításáról. Az
óvodában folyó nevelés az óvodás gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően a szlovén nemzetiség
nyelvének és kultúrájának megismerését és elsajátítását, a kulturális hagyományok átörökítését és
fejlesztését szolgálja. Kiemelt feladata, hogy biztosítsa a gyerekeknek az anyanyelvi környezetet, ápolja,
fejlessze a szlovén nemzetiség életmódjához és kultúrájához kötődő hagyományokat és szokásokat, ezáltal
segítve a nemzeti identitástudatuk kialakulását és fejlesztését.
A kedvezményezett neve: Felsőszölnök Község Önkormányzata
A projekt címe: A felsőszölnöki Óvoda felújítása, korszerűsítése
Megvalósítás helyszíne: Felsőszölnök, Templom út 5-7.
A beruházás megvalósításának ideje: 2017. június 4 – 2018. szeptember 29.
Beruházás összköltsége: 50 000 000 Ft
Elnyert, szerződött támogatás összege: 45 187 464 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Beruházás rövid bemutatása:
Intézményben eddig nem állt rendelkezésre az egészséges, motiváló környezet a gyermekek számára,
ezáltal nem volt biztosított a megfelelő komfortérzet. Az óvoda teteje palával fedett, ami köztudottan
egészségkárosító hatású. Épület energiahatékonysága nem megfelelő, mivel hőszigetelése a mai kor
követelményeit nem teljesíti. Fűtési rendszere, a kazán szintén elavult. Az épület megközelítése
akadályokba ütközik, nem tud az intézet megfelelő parkolási lehetőséget nyújtani.
A beruházás keretében a palatetőt felváltja a cserépfedés, megvalósul az energetikai korszerűsítés, valamint
akadálymentes parkoló kerül kialakításra, továbbá 1 db zárt öltözőszekrény beszerzésére is sor kerül.
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