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A fejlesztés fő indokoltsága természetesen a településen mozgás-, látás-, hallás-,
szellemi sérült, vagy megváltozott munkaképességű jelenleg és a jövőben itt élő, és
az esetlegesen ide látogató emberek életszínvonalának emelése, kirekesztettségérzetük megszüntetése. Nem feledkezhetünk meg azonban a már fentebb jelzett
törvényi szabályozásról, mely szorosan köti Őcsény Község Önkormányzatát, így
számunkra ez a projekt második fontosabb indokoltsága. Sajnos jelen projekt
tárgyán kívül még 3 fejlesztésre szoruló önkormányzati ingatlan van.
Az Iskola olyan építési szabályzat szerint épült, melyből kifolyólag a kor építkezési
stílusára irányadó, szűk, zárt helyek jellemzik az épületet, mely sokszor - gondolunk
itt a további épületekre is - költségesebb megoldásokra kényszerítik az
Önkormányzatot. Az épület nem rendelkezik akadálymentesített eszközökkel (rámpa,
korlát, WC, hangostábla, könnyen érthető jelzések, stb.), állapota meglehetősen
leromlott, falai vizesedésre hajlamosak, hő- és vízszigeteletlen, kéményei felújításra
szorulók, vizesblokkjai korszerűtlenek, aljzatai nem elégítik ki a jelenlegi építési
követelményeket.
Az Önkormányzat 2006. ősze óta folytatott, helyes financiális politikája stabilitást
eredményezett, így a fejlesztésre szánt összegeket már el is különítettük.
A fejlesztés során az Általános Iskola eleget tesz törvény szerinti kötelezettségeinek:
elérhetővé válik minden Őcsényben élő, továbbá településünkre érkező sérült
gyermek és felnőtt, vagy megváltozott munkaképességű felnőtt számára, ezáltal
kirekesztettség-érzetük megszűnik. Nem elhanyagolható az sem, hogy léteznek
olyan fejlesztési források, melyekre csak komplex akadálymentesített intézmények
pályázhatnak, így lehetőségünk nyílik az épület további fejlesztésére,
korszerűsítésére is. Jelenleg az épület nem akadálymentesített, így miután a projekt
megvalósul, lehetőség lesz arra, hogy azt sérült embertársaink is igénybe vegyék,
használják vagy esetlegesen ott munkát vállaljanak. A fejlesztés eredményeképpen
elérhetővé tesszük településünkön az alapfokú oktatás kibővítését egy olyan
intézménnyel, mely alkalmas mind a sérült gyermekek fogadására, mind pedig a
sérült, vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazását. Miután az
Iskola jelen fejlesztése egy folyamat kezdete, hiszen jövőbeli terveink között szerepel
az összes önkormányzati fenntartású közintézmény akadálymentesítése, valamint
egyéb településfejlesztő projektek, az Iskola növeli az esélyeit, hogy saját maga is
nagyobb eséllyel pályázzon majd meg további szakmai projekteket.

