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   TÖMÖRKÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

  

   SAJTÓKÖZLEMÉNY

  

   BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ INFRASTRUTURÁLIS KIALAKÍTÁSA TÖMÖRKÉNYEN

  

   Teljes körűen megújult a Varázsgömb Biztos Kezdet Gyerekháznak helyt adó
önkormányzati épület az  EFOP 2.1.2-16-2018-00034 kódszámú, „Varázsgömb
Gyerekház infrastrukturális kialakítása  elnevezésű projekt
keretein belül.

  

   

  

   Tömörkény Községi Önkormányzat 2018 februárjában nyújtott be támogatási kérelmet az
„Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” című felhívás alapján egy addig
kihasználatlan épület megújítására és új funkcióval való megtöltésére. A projektben szereplő
tevékenységek megvalósítására 2018.. augusztusában kötötték meg Támogatási szerződést,
amely szerződés keretében 15.000.000 Ft-ot fordíthatott az önkormányzat az épület
megújítására, eszközök beszerzésére.

  

   A településen új szolgáltatási elemként jelent meg 2018 nyarán a Varázsgömb Biztos Kezdet
Gyerekház. A projekt humán elemei az EFOP-1.4.3-16-2017-00025 projekt keretein belül
kerülnek finanszírozásra az ott megfogalmazott szakmai terv szerint. Jelen projekt keretein
belül a szolgáltatásoknak otthont adó épület kialakítására és eszközbeszerzések
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megvalósítására kerülhetett sor.

  

   A fejlesztés elődleges célja: A Varázsgömb Biztos Kezdet Gyerekház működtetéséhez és
foglalkozásainak megtartásához szükséges intézményi és infrastrukturális kapacitások
kialakítása.

  

   A Biztos Kezdet Gyerekház projekt közvetlen célcsoportját a 3 év alatti gyerekek és szüleik
jelentik, akik a gyermekházat a későbbiekben használják. A Gyerekház tevékenységei
elsősorban erre az életkori csoportba koncentrálódnak, hiszen az egyik kiemelt cél az óvodára
való felkészülés támogatása és a preventív gondoskodás, fejlesztés biztosítása az arra
rászorulók részére.

  

   Az új épületbe kialakításra került egy fejlesztő szoba, egy játszó szoba, konyha,
akadálymentes illemhelyiségek. Az épület berendezésre került és sok – sok játék,
fejlesztőeszköz biztosítja a foglalkozások zavartalan lebonyolítását.

  

   A felújítás során figyelembe vették a különböző fogyatékkal élők igényeit is, és
akadálymentesen használható környezetet teremtettünk számukra.

  

   A fejlesztés eredményeként Tömörkény község lakossága számára minőségi, a kor
követelményeinek megfelelő színvonalú új szolgáltatást vehet igénybe a településen. Ezzel
hozzájárult az itt élők életminőségének javításához.

  

   További információ kérhető:
   Bánfi Sándor – polgármester
   titkarsag@tomorkeny.hu
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