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Projekt tartalmának bemutatása:
Nagyberki község Kaposvártól 20 km-re, keletre, a 61-es közlekedési főút mellett, Dombóvártól 15 km-re
fekszik, délről szőlővel gazdagon beültetett domboktól, erdőktől övezve, a Kapos mentén. A településen
viszonylag magas a munkanélküliség, illetve alacsony a foglalkoztatás. A tervezett fejlesztés az óvodai ellá-tás
minőségbeli javításával kíván a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők helyzetén segíteni. A családok
többsége szegényes lakáskörülmények között él, jellemző a szülők alacsony iskolázottsága és alacsony foglalkoztatottsági szintje. Többségük az önkormányzati közfoglalkoztatás keretében dolgozik, a kisgyermekes
anyák jellemzően csak GYES-t, vagy gyermeknevelési támogatást és családi pótlékot kapnak. Másrészről a
családokban felmerül az igény, az anyák munkába állása a GYED idejére is. A fejlesztést követően az óvoda a
3 éves kor alatti gyermekeknek is megfelelő ellátást tudna nyújtani, elősegítve a szülők munkába állását.
Az óvoda épülete Nagyberkiben a Kossuth Lajos utca 61/1 szám alatt található. A tervezési feladat szerint a
lapostetős részek magastetőt kapnak, és a homlokzatot külső szigeteléssel kell ellátni. Az épület belső nem
változik, legfeljebb karbantartási munkákat kell rajta végezni. Az épületet megfelelő méretű udvar övezi,
árnyékot adó fákkal. Az udvar felszereltsége a projekt keretében bővülne, egyrészt eszközbeszerzéssel, másrészt a kibővülő külső fedett rész kerékpár tárolására lenne alkalmas. Az épület az akadálymentesítés szempontjainak megfelel. A tervezett átépítés során az alábbi munkálatok kerülnek elvégzésre: 1. Az épület külső
homlokzatának felújítása 2. Az épület tetőszerkezetének és héjalásának cseréje 3. A külső főfalak utólagos
hőszigetelése. Továbbá az eszközbeszerzés is, melynek keretében bútorok, berendezési tárgyak, udvari játékok és egyéb fejlesztő eszközök kerülnek beszerzésre, valamint minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és
akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése. A projekt eszközbeszerzése tornaszobai eszközöket tartalmaz,
melyek a mozgásfejlesztést szolgálják, valamint udvari játékok és eszközök beszerzését, amelyek megfelelnek
az előírásoknak, illetve a csoportszobákba kerülnének berendezési tárgyak, eszközök. Az önkormányzat
szeretne 4 db felnőtt és 20 db gyerek kerékpárt is beszerezni az óvoda számára, hogy az óvodásoknak biciklis
kirándulásokat is tudjanak szervezni a település zöld részeire, amely során bővíthetik a közlekedési ismereteiket. Az óvodai csoportszobák játékokkal jól felszereltek, így azok beszerzésére, egy-két kivétellel nincs
szükség, a jelenlegiek az előírásoknak megfelelőek.
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