A projektben fejlesztendő gyermekellátási szolgáltatás a hidasi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde (7696
Hidas, Petőfi Sándor utca 2.), melynek fenntartója és az ellátásnak helyt adó épület tulajdonosa Hidas
Község Önkormányzat. A projekt Hidas Község Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatal konzorciumi együttműködésében valósul meg.
Az intézményben jelenleg 50 fő óvodás korú és 12 fő bölcsődés korú gyermek ellátásra van lehetőség
az alapító okiratban foglaltak szerint. A hatályos OSA adatlapok alapján a hidasi óvoda kihasználtsága
80%, az óvodás és bölcsődés korú gyermekek számának várható alakulása alátámasztja a hidasi
intézmény hosszú távú működését. A projekt elsődleges célcsoportja Hidas szolgáltatással érintett
lakossága, vagyis a 0-6 éves korosztály és hozzátartozóik, másodlagos célcsoportját az intézmény
dolgozói képezik.
A projekt átfogó célja a Hidas Szivárvány Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, valamint
eszközökkel való felszerelése révén az óvodai és bölcsődei ellátás minőségének fejlesztése.
Specifikus cél az ellátásoknak helyt adó épületben található tálalókonyha átalakítása a mai kor
követelményeinek és jogszabályi előírásainak megfelelően, az elavult, korszerűtlen étellift és a meglévő
rossz állapotú, korszerűtlen berendezési tárgyak és konyhatechnológiai eszközök cseréje. A projekt
része az épületben található dolgozói szociális helyiségek és a három gyermekmosdó felújítása,
csoportszoba bútorzatának cseréje, tornaterem padozatának megújítása, továbbá az óvoda, illetve a
bölcsődei játszóudvarra kültéri, rögzített tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök telepítése, az udvar
biztonságossá tétele érdekében ütéscsillapító burkolat elhelyezése a beszerzésre kerülő hinták alá. A
projekt keretében tervezett a nevelési gondozási feladatok ellátásához szükséges informatikai eszközök
és szoftverek beszerzése, az intézmény weboldalának kialakítása.
A tervezett beruházás megújuló energiát (napelem) alkalmaz a fejlesztés során. A beruházás keretén
belül napelemes energiatermelő rendszer kerül kiépítésre. A tervezett napenergia hasznosítással az
épület energetikai minősítése a tervezett projekt megvalósítása után, a vonatkozó 7/2006. (V.24.) TNM
rendelet szerint várhatóan eléri, sőt kedvezőbb lesz, mint az elvárt „DD – korszerűt megközelítő”
kategória.
A tervező az átalakítás, a térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor figyelembe vette az
egyetemes tervezés elveit. A projektben projektarányos akadálymentesítés tervezet.

A beruházás elvárt eredménye Hidas településen az óvodai és bölcsődei ellátás minőségi fejlesztése
az infrastrukturális korszerűsítés (átalakítás, felújítás), az udvar és az eszközállomány fejlesztése révén.
A projekt támogatottsága 100%, a megvalósulás vége 2019. 04. 30

