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A projekt keretében felújítás és bővítés valósult meg, az eredeti épületet két helyen bővítették. Elkészült az
északkeleti raktárrész, a konyhához öltöző és vizesblokk épült. Közlekedőn keresztül érhető el a konyha és a
bejárattól közvetlen bejutás lett az öltözőbe és mosdóba. A másik bővítés célja új bejárat kialakítása volt, valamint a
meglévő vizesblokk akadálymentes vécével, illetve egy felnőtt öltöző mosdó blokkal történő bővítése. Az óvoda
általános állagmegóvó és állagjavító, valamint energetikai korszerűsítése is megvalósult a TOP-1.4.1-15-BO1-201600055 jelű, Óvoda fejlesztés Zádorfalván nevű pályázat révén. Az európai unió a Széchenyi 2020 programon
keresztül 73 millió forint értékű vissza nem térítendő pályázati támogatást biztosított erre a célra, melynek részét
képezte az óvodai ellátásban részesülő gyermekek egyéni autonómiáját elfogadó, humanizált környezet kialakítása
és működése, az intézménynek helyt adó épület felújítása.

A Zádorfalva, Petőfi Sándor út 19. szám alatt működő Zádorfalvai Óvodába sokan érkeztek a korukhoz
képest hiányos felkészültséggel, kifogásolható tudásszinttel, amit az óvodapedagógusok igyekeznek
velük bepótolni. A kedvezményezett, Zádorfalva Községi Önkormányzat és az óvoda vezetősége
speciális fejlesztés révén, gyorsabb megoldásokat keresett a helyzet kezelésére, amit a „TOP-1.4.1-15
- A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” című pályázati konstrukcióban beadott projekt révén valósítottak meg
a közel 2 éves periódus alatt.
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2019.06.12.
A projekt elsődleges célja az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások
minőségének fejlesztése, a HH-s gyermekek fejlődését szolgáló nevelési, gondozási, fejlesztési
tevékenységek támogatása volt, mely célok elérése érdekében megújult az óvoda épülete.
A fűtésről egy vegyes tüzelésű kazán gondoskodott, de projekt során megújuló energiaforrás
hasznosítására is sor került. A tető dél-nyugati felületére összesen 3 kWp névleges teljesítményű
napelemes rendszert helyeztek el.
A fejlesztés eredményeként csökkentek a korábban tapasztalható területi különbségek és nőtt a
település népességmegtartó ereje. A program által lehetővé vált az óvodás korú gyermeket nevelő
szülők mielőbbi munkába állása.
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