
Innováció és integráció – a Hûvösvölgyi Úti
Bölcsôde kialakítása, infrastruktúra- és
szolgáltatás fejlesztése



Új bölcsôde a férôhelyhiány enyhítéséért

A II. Kerületi Önkormányzat jelenlegi négy bölcsôdéje 230 férôhellyel az 
igényeknek alig harmadát tudja kielégíteni. Évrôl évre nô a jelentkezések száma, 
2009-ben például 753 gyermeket kívántak a szülôk bölcsôdében elhelyezni. 
A II. Kerületi Önkormányzat vezetése a családokat is egyre inkább érintô 
gazdasági válság okozta nehézségeken a saját eszközeivel kíván segíteni. Az 
elmúlt évek adatai egyértelmûen jelzik, hogy a korábbiakhoz képest sokkal több 
édesanya kényszerül arra, hogy gyermeke hároméves kora elôtt visszatérjen a 
munkába. Ezért az önkormányzat újabb bölcsôde megépítése mellett döntött, 
és ehhez kapcsolódóan 2008 júniusában elindult a Közép-magyarországi 
Operatív Program keretében kiírt kétfordulós Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsôdék önálló fejlesztése 
(Kódszám: KMOP-2008-4.5.2/A) címû pályázaton.

Az elnyerhetô támogatás összege minimum 50 millió Ft, de legfeljebb 250 
millió Ft volt, azonban a támogatás mértéke nem haladhatta meg az összes 
elszámolható költség 90 százalékát.

Az új bölcsôde megépítése halaszthatatlan volt

Az I. pályázati forduló lezárása után, 2009. június 18-án a VÁTI Nonprofit 
Kft (a közremûködô szervezet) arról értesítette az önkormányzatot, hogy a 
II. kerület pályázatát az I. fordulóban feltételesen támogatásra érdemesnek 
minôsítették, így a kivitelezési munkákat – a közbeszerzési eljárás eredményes 
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lefolytatását követôen, a II. pályázati fordulóban megszületô végleges döntés  
elôtt – megkezdhették. A beruházás megkezdése nem volt befolyással a 
pályázat értékelésére, és nem jelentett semmiféle elônyt annak elbírálása 
során, továbbá nem garantálta a támogatás elnyerését. Az új bölcsôde 
létesítésére azonban pályázati eredménytôl függetlenül szükség volt, ezért a 
teljes bekerülési költséget az Önkormányzat saját forrásból biztosította. A II. 
kerületi Képviselô-testület a tervezett beruházáshoz 2009-es költségvetésében 
a Hûvösvölgyi út 12. szám (hrsz.:11001/6) alatti ingatlanának átalakítására, 
az épületben 40 + 40 fôs bölcsôde kialakítására, korai fejlesztô kiépítésére, 
játszókert kialakítására és a mozgáskorlátozott parkoló építési munkáira, 
továbbá eszközbeszerzésre 300 millió Ft forrást biztosított. A közbeszerzési 
eljárás lefolytatását követôen a kivitelezési munkákat 2009. június 22-én 
kezdték meg. 

Idôközben, 2010. február 2-án a VÁTI Nonprofit Kft. arról értesítette az 
Önkormányzatot, hogy az „Innováció és integráció - a Hûvösvölgyi úti Bölcsôde 
kialakítása, infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztése” címû, KMOP-4.5.2/A-
2f-2009-0008 számú pályázat az elbírálás II. fordulójában 247.363.635 
forint összegû támogatást nyert.

Modern, szép és családbarát

A bölcsôde kialakítására választott ingatlan nyeles telek, a Hûvösvölgyi útról 
nyílik. A kétszintes épület a 80-as években készült, szerkezete pillérvázas, elôre 
gyártott, vasbeton homlokzati paneles, lapos tetôs épület.

Az épület mûszaki állapota, elégtelen hôszigetelése, rossz alaprajzi adottságai, 
elavult fûtési rendszere, leromlott állagú kertje teljes felújítást és átalakítást tett 
szükségessé. 

Az átalakítás során a földszinten helyezték el a 4 foglalkoztatószobát, a 
kiszolgáló és a hidroterápiás helyiségeket, illetve a mozgássérültek részére 
kialakított WC-t. Az elsô emeletre kerültek a korai fejlesztô helyiségei, valamint 
két iroda és az orvosi szoba. A lépcsô melletti területen egy többfunkciós terem 
készül öltözôvel, vizesblokkal, ahol lehetôség lesz például baba-mama torna 
és egyéb foglalkozások megtartására. Az elsô emelet feletti födém középsô 
traktusának bontásával, új födém kialakításával a második emeleten alakítják 
ki a bölcsôde konyháját, ahol mindennap friss ételt fôznek a kicsiknek.

Új intézmény az integrációért

A bölcsôde épületében létre hozták a II. kerület korai fejlesztô-központját is, 
amely a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gyermekek integrációját 
segíti elô. Eddig is ellátták kerületünk bölcsôdéiben a sérült gyermekeket, de 
a korai fejlesztés koncentráltabban folyhat az új intézményben.  Az új épület 
elsô emeletén kialakított helyiségekben minden tárgyi feltétel és eszköz adott 
a program elindításához. Ilyen például a sötét, vagy más néven a szenzoros 
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szoba, amely az elképzelések szerint az integrációban ellátott, sérült gyermekek 
multiszenzoriális ingerlésére szolgálna elsôsorban. A labdaszobában pedig 
a tanulási, magatartási zavarok prevencióját, illetve a meglévô figyelem, 
érzékelési, észlelési zavarok terápiáját segítô foglalkozásokat tarthatnak a 
szakemberek.

Több mint bölcsôde

Az új intézmény nem csak a hagyományos értelemben vett bölcsôdei feladatokat 
látja el, hiszen a hátrányos helyzetû és sajátos nevelési igényû gyermekek korai 
fejlesztését is itt végzik. Ezen kívül olyan plusz szolgáltatások kialakítására is 
alkalmas, amelyekkel az otthon lévô anyukáknak nyújtanak segítséget. Így 
például helyet kap benne játszóház is, ahová  a kisgyerekeket édesanyjukkal 
együtt várják, és ahol a közös programok és játékok során ötleteket és tanácsokat 
kaphatnak a szülôk a gondozást, nevelést illetôen. A gyermekfelügyeleti 
csoport a mama elfoglaltságának idejére biztosít játéklehetôséget a 3 év alatti 
kisgyermekek számára. Igénybe veheti a szolgáltatást, aki részmunkaidôben 
vagy alkalomszerûen dolgozik, otthoni munkát vállal, iskolába jár vagy gyed, 
gyes mellett különféle továbbképzéseken, tanfolyamon vesz részt.

Az új bölcsôdében sószoba is van, amely az akkut, legtöbbször allergia okozta 
légzôszervi panaszok megelôzését szolgálja majd. A minden eszközzel felszerelt 
tornaszoba és hidroterápiás medence pedig a helyes mozgásfejlôdéshez nyújt  
majd megfelelô hátteret.
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Innováció és integráció – a Hûvösvölgyi Úti Bölcsôde kialakítása,

infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztése (KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0008)

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt „Bölcsôdei ellátást nyújtó

intézmények fejlesztése és kapacitásának bôvítése”  

címû pályázati projekt (azonosító: KMOP-2008-4.5.2/A)

Közremûködô szervezet: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. 

Kedvezményezett: Budapest II. Kerületi Önkormányzat


