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A fejlesztés átfogó célja, Zagyvaszántón a bölcsődés korú kisgyermekek gondozási feltételeinek
megteremtése, az egészséges, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása, amely a gyermekek
életkorának megfelelő módon, játékos formában elősegíti a gyermekek testi és szellemi fejlődését.
A fenti cél elérése érdekében az Önkormányzat egy új, 8 fő kisgyermek befogadására alkalmas
minibölcsődét épít fel.
A fejlesztés eredményeként a bölcsődés korú kisgyermekek nappali elhelyezésének infrastrukturális
feltételeit teremti meg az Önkormányzat, amellyel hozzájárul a kisgyermeket nevelők
munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez.
A projekt keretében a minibölcsőde egy kifejezetten erre a célra felépített új épületben történő
kialakítása valósul meg, amely a településen élő 0-3 éves korú kisgyermekek száma, valamint azoknak
a szülőknek az igényei miatt szükséges, akik munkába szeretnének állni. A többi projekttevékenység
(közbeszerzés, tervezés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment, nyilvánosság biztosítása,
eszközbeszerzés stb.) a kivitelezés megfelelőségét, a projekt műszaki és szakmai fenntarthatóságát és
a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelést szolgálja.
Az új minibölcsőde földszintes kialakítású lesz, az épületben egy csoportszoba - a hozzá tartozó
öltözővel és gyermekmosdóval - kerül kialakításra.
A játszóudvar és terasz közvetlen megközelítése mind a csoportszobából mind az öltözőből lehetséges
lesz. Ezen felül kialakításra kerül az épületben egy akadálymentes mosdó, a személyzet számára külön
öltöző és mosdó, valamint egy tálalókonyha a kiszolgáló helyiségével együtt (tejkonyha, mosogató,
moslék tároló).
A tervezett épület határoló szerkezetei a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő hőszigeteléssel
készülnek. A tervezett épület fűtését új korszerű kondenzációs kombi gázkazánnal biztosítjuk. A
helyiségekben a hőleadók korszerű acéllemezes radiátorok lesznek termosztatikus szelepekkel.

A tervezett épület akadálymentes kialakítással készül. A bejárati padlószint a külső terepszinthez
igazodik, külön rámpa építése nem szükséges. A telken belül akadálymentes parkoló kerül kialakításra,
ahonnan szilárd burkolaton a tervezett főbejárat megközelíthető lesz. Az épületen belül a bejárat
közelében akadálymentes mosdó is kialakításra kerül. Az új minibölcsödében a nyílászárók olyan
nyílásszélességgel készülnek, hogy az épületen belül az akadálymentes közlekedés biztosított legyen.
Ennek megfelelően kerülnek az egyes szerelvények, kapcsolók is elhelyezésre, valamint minden
ajtóhoz külön névtábla kerül elhelyezésre braille felirattal.
A Petőfi Sándor utca felőli oldalon az előkertben kerülnek kialakításra az épület kiszolgálásához
szükséges parkolók, összesen 2 db, amelyből 1 db akadálymentes lesz.
2 db kerékpártároló az intézmény bejárata mellett a telken belül kerül elhelyezésre.
A program részeként új elkerített játszóudvar is megvalósul a minibölcsődéhez.

