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Tiszaalpár Nagyközség „Jövő
-Esély Program a tiszaalpári gyermekekért” c. projektje
Európai Uniós forrásból valósul meg
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Alföldi Operatív Program, „Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és
gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése” című, DAOP-2007-4.2.1/2F kód számú kiírásra pályázatot nyújtott be
Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata. A benyújtott projekt javaslatot a Támogató 2009.06.10-én kelt támogató levél
szerint támogatásban részesített. A Támogatási Szerződés megkötésére Tiszaalpár Nagyközség Önkormányzata és a
VÁTI Kht. között 2009. augusztus 11-én került sor. Az elnyert támogatás összege: 200.000.000 forint. A szerződéskötést
követően megkezdődött a projekt előkészítési szakasza, amely 2008 év végére fejeződött be. A projekt megvalósításának
kezdete: 2009. 01. 30, befejezése: 2010. 12. 31. Az építési beruházás 2009. október 08-án kezdődött, melynek befejezése
legkésőbb 2010. július 31-ig megtörténik.
A projekt célja a településen szétszórtan elhelyezkedő, tárgyi és infrastrukturális feltételeket tekintve a jogszabályi
előírásoknak nem megfelelőóvodaépületek kiváltása egy korábban iskolai oktatás célját szolgáló épület átépítésével. A
projekt révén megvalósíthatóvá válik a szakmai és fenntartási szempontból racionális működtetés, nevelésbe vonhatók a
jelenleg óvodába nem járó 3 év feletti halmozottan hátrányos helyzetűgyermekek is.
A projekt megvalósítása során a fejlesztendőépületben a jelenlegi iskolai térbeosztás megváltoztatásával csoportszobák,
egyéni fejlesztő szobák kialakítása, felújítás (festés, burkolás), nyílászáró csere és gépészeti felújítás történik. A
projektfejlesztés magába foglalja az udvar kialakítását, ahol környezetbarát anyagokból játszótér épül.
A Dél-alföldi Operatív Program 2007-2013 oktatási fejezetében célként jelöli meg a mindenki számára elérhető, magas
színvonalú, az oktatási rendszerbe való belépést megfelelően előkészítő, az eltérőcsaládi háttérből adódó szociokulturális
különbségeket csökkentőóvodai intézményhálózat megerősítését és fenntartását. A régióban az óvodák majdnem minden
esetben az infrastruktúra megújítására szorulnak, így van ez a tiszaalpári Napközi Otthonos Óvoda esetében is. Az
intézmény jelenleg három telephelyen 175 gyermek nevelését végzi, a szakmai munkának otthont adó épületek leromlott
állapotúak.
Tiszaalpár nagyközség képviselőtestülete többször vizsgálta az óvodai feltételek javításának lehetőségét. A 3/2007.
(I.31.) sz. Kth. határozat értelmében pályázati források bevonásával az önkormányzat a volt Tiszaújfalui iskola
épületének átalakításával kívánja orvosolni ezt a régóta fennálló problémát.
A Jövő-Esély programban előirányzott tiszaalpári óvodafejlesztés tehát a település önkormányzatának és
képviselőtestületének saját forrásból megoldhatatlan, régóta húzódó feladata.
Az óvodai létszámok alakulása a közelmúltban szükségessé tette a létszámhatárok felemelését, az ellátás kis mértékű
bővítését, az intézmények jelenleg az alapító okiratban meghatározott maximális létszámokkal működnek.
Nyilvánvaló, hogy a korai személyiség és szemléletformáló erők nem csak a direkt és szándékos nevelői eszközök révén,
de indirekt módon, a környezet által is hatnak a gyermekekre. Az óvodáskor a személyiség fejlődésének kulcsfontosságú
periódusa, az ebben az időszakban kapott impulzusok mélyen beépülnek a személyiség későbbi struktúrájába. Fontos
tehát, hogy a gyermekek kulturált, igényes környezetben nevelkedjenek, hiszen így válhatnak később környezettudatos,
településüket szerető, annak értékeit megbecsülőpolgárokká.
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