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Kedvezményezett: Őcsény Község Önkormányzata

Az Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi (7143 Őcsény, Fő u.42-44) fenntartója a Őcsény
Község Önkormányzata és a településen a családi napközi ellátást és óvodai nevelést látja el. Az
intézmény alaptevékenységei az óvodai intézményi étkeztetés, óvodai nevelés, sajátos nevelési
igényű gyermekek ellátása és a családi napközi. A működési területe Őcsény község közigazgatási
területére terjed ki. Az Intézmény önállóan működő költségvetési szerv, pénzügyi és gazdasági
feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az intézmény székhelye egyben az egyetlen
feladatellátási hely. Maximális kapacitása 5 fő családi napköziben, óvodában 100 fő. A fejlesztés
eszközbeszerzésre irányul, amely a jelenlegi óvodai ellátás szintjét, lehetőségeit emeli, növeli. Ezáltal
nő az intézmény ellátásai iránti igény a jövőben, amely eredményeként az intézményi kapacitás is
növekedni fog. A tervezett fejlesztés az intézmény rendelkezésére álló eszközök és fejlesztési
lehetőségek fejlesztésével hozzájárul a megyei szinten vállalt indikátor „Fejlesztett, 0-3 éves korú
gyermekek elhelyezetését biztosító férőhelyek száma” fejlesztéséhez a jövőben. Az intézmény
jelenleg 5 főt lát el családi napközi keretében, akik számának növekedése várható a jövőben. A
fejlesztés eredményeként az elkövetkező 3 évben új munkahelyek jönnek létre, az óvoda statisztikái
szerint 3 fő felvétele válhat szükségessé. Jelen fejlesztés nem férőhelybővítésre irányul, de hozzájárul
a jövőben a férőhelyek számának bővítése iránti igény növeléséhez. A fejlesztés illeszkedik a TMTK
horizontális céljaihoz: Együttműködésre épülő fejlesztés: A fenntartó önkormányzat, az óvoda
intézménye és szakemberek együttműködésével valósul meg a projekt. A helyi védőnői hálózattal és
helyi sportegyesülettel tervez együttműködést a Pályázó. A fejlesztés fenntartható és
környezettudatos, a kivitelezés során a környezet védelmére, a hulladék megfelelő tárolására kiemelt
figyelmet fordítanak. A fejlesztés munkahelymegtartást eredményez és a következő 3 évben
várhatóan létszámbővítést (3 fő) eredményez. A fejlesztés családbarát mivel a nők munkavállalási
esélyeinek növelésére, a gyermekek megfelelő körülmények között történő ellátására, fejlesztésére
irányul. A fejlesztés elsősorban helyi erőforrásra épül, mivel az intézményben helyi lakosok
dolgoznak, és előnyben részesítik a helyi vállalkozások részvételét a fejlesztés megvalósítása során. A
fejlesztés vállalkozásbarát, mivel a kivitelezés külső vállalkozó segítségével beszerzési eljárás
keretében fog megvalósulni. A fejlesztés illeszkedik a TMTK gazdaságfejlesztési stratégiai céljaihoz,
mivel a fejlesztés foglalkoztatást támogató közösségi intézmény fejlesztésére irányul. Ezáltal nő a
munka erőkínálat a megyében, a vállalkozások számára nő a foglalkoztatható, szakképzett munkaerő.
A fejlesztés illeszkedik a TMTK humánerőforrás-fejlesztései stratégiai céljaihoz, mivel a projekt a
hátrányos helyzetű csoport (nők) munkához jutási lehetőségeit elősegíti, valamint a helyi lakosság
életminőségét javítja a szolgáltatás fejlesztésével. A fejlesztés hozzájárul Őcsény település
vonzerejének és megtartóerejének növeléséhez valamint a vidéki életminőség javításához, mivel a
gyermekek olyan korszerű, felújított óvodába és bölcsődébe járnak, amelyben a szülők is szívesen,
nagyobb bizalommal hagyják gyermeküket nap közben. A fejlesztés illeszkedik a koncepció területi
céljaihoz. A fejlesztéssel érintett intézmény utolsó felújítására 2010-ben került sor pályázati forrás
igénybevételével. Az Önkormányzat szűkös anyagi keretei miatt a működés biztosításán kívül az
önkormányzat nem tud a fejlesztésre, új játékok beszerzésére, meglevő, korhadt balesetveszélyes
játékok cseréjére pénzt biztosítani. Az épület energetikai besorolása nem változik, mivel a projekt
csak eszközbeszerzésre irányul, így nem releváns. A Pályázó a nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak, azaz a 3-éves kortól kötelező óvodai
ellátásnak jelen keretek között eleget tud tenni, azonban ez nem felel meg a 21. század óvodai
követelményeinek. Az épület régóta nem volt felújítva, nem illeszkedik a korszerű nevelési
módszerekhez. Az óvodai rész felújítása tehát a fenti jogszabályban megfogalmazott korszerű nevelés
feltételeinek megteremtésére irányul. A Pályázó nem tud eleget tenni annak a jogszabályi
kötelezésnek, hogy az udvari játszóeszközök tanúsítvánnyal rendelkezzenek, mivel a meglevő
balesetveszélyes játékok ezzel nem rendelkeznek. A fejlesztés megvalósításával ennek a
kötelezettségnek is eleget tud tenni. A fejlesztés nem a meglevő óvodai épület felújítását,
korszerűsítését és energiahatékonyabbá tételét valósítja meg, nem releváns. A fejlesztés nem
bölcsődei férőhely felújítását, korszerűsítését, bővítését vagy eszközbeszerzését célozza meg, nem
releváns. A település óvodája udvarában eddig nem voltak használhatóak a korszerű, fejlesztő
játszóeszközök A fejlesztés célja: Az intézmény célja az egészséges környezet és hatékony nevelés
biztosítása az óvoda és családi napközi gyermekei számra. A beszerzésre kerülő eszközök ehhez
járulnak hozzá. Az intézmény célja, hogy szülők a megfelelő fejlesztésnek, megfelelő környezetnek
köszönhetően szívesebben bízzák 3 éves kor előtt is a gyermekeiket a családi napköziben történő
ellátásra, a gondozott óvodai és családi napközibe járó gyermekek számának növelése. Így cél, több
kisgyermeket nevelő nő munkavállalásának támogatása, a családok mindennapjainak a támogatása.
Ezek az udvari játékok szükséges eszközök a gyerekek mozgás- tevékenységforma során. A mozgás,
tevékenységforma az óvodában kötelezően szervezett tevékenység, amelyek helyszíne a tornaszoba
illetve jó idő esetén az udvar. Fontos feladat az óvodában az egészséges életmódra nevelés az
egészséges életvitel igényének kialakítása. Az óvodai nevelés feladata a gyermek testi fejlődésének
elősegítése. Ennek fontos eszközei a megfelelő számú, minőségű és fejlesztést biztosító udvari
játékok megléte az intézményben. A jelenlegi udvari fa játékokra az intézmény nem rendelkezik
jogszabály által előírt tanúsítvánnyal, amiről jogszabályi kötelessége gondoskodni. A beszerezni
kívánt udvari játékok fejlesztik a • fizikai állóképességet, • a nagy és finom mozgásokat és a fizikális
erőnlétet, szem-kéz, szem-láb koordinációt, • természetes mozgását (járás, futás, ugrás,
egyensúlyozás stb.), • testi mozgásos képességeit (erő, ügyesség, gyorsaság, állóképesség, társra
figyelés). Jelen fejlesztés nem férőhelybővítésre irányul, de hozzájárul a jövőben a férőhelyek
számának bővítése iránti igény növeléséhez.
A projekt összköltsége: 5 984 620.-Ft

