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SAJTÓKÖZLEMÉNY
DAOP-4.1.3/B-09-2009-0002
MADARASI APRAJAFALVA 50 FÉRÕHELYES ÚJ BÖLCSÖDE KIALAKÍTÁSA,
MEGLÉVÕ FUNKCIÓJÁT VESZTETT ÉPÜLET BÕVÍTÉSÉVEL, FELÚJÍTÁSÁVAL,
ÁTALAKÍTÁSÁVAL, KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSÉVEL ÉS ALTERNATÍV
ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁVAL.
2011. július 20.
A Bácsalmási Kistérségben, Madarason európai uniós forrásból megvalósult az 50 férõhelyes Aprajafalva bölcsõde, mely 2011. októberében nyitja meg kapuit, és öt új munkahelyet teremt.
A Madarason megépült bölcsõde projektgazdája a kecskeméti székhelyû Hírös Diák Alapítvány, mely a Bácsalmási kistérséggel együttmûködési megállapodás kötött gyermekjóléti ellátásra, mivel a térségben hiány van bölcsõdébõl.
A Hírös Diák Alapítvány 2003-ban jött létre mint kiemelkedõen közhasznú non-profit szervezet. Létrehozásának célja rászorultak, hátrányos helyzetbe kerültek segítése támogatása.
Az Alapítvány képviselõje a kuratórium elnöke, Rakiás Csaba. Madarason már jól ismert az
Alapítvány neve, hiszen évek óta sikerrel mûködtet egy nappali melegedõt.
Az Aprajafalva Bölcsöde Madaras frekventált helyén épült meg, a Báthory u. 3. sz alatt. Ez
az ingatlan alkalmassá vált a régió által 2009-ben kiírt DAOP-4.1.3/B-09-2009-0002 "Bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bõvítése" konstrukciójú pályázatra.
Az ingatlan állapotára és adottságára tekintettel az 50 férõhelyes új bölcsõde és fõzõkonyha, valamint ezekhez kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, a funkcióját vesztett épület felújításával, bõvítésével, energiatakarékos alternatív energia felhasználásával, komplex akadálymentesítéssel és a játszó udvar kialakításával valósult meg az elmúlt hónapokban.
A projekt költsége: 154.214.767.- Ft , 90%-os elnyert támogatás 138.793.290.- Ft.
A beruházási költség tartalmazta az elsõ eszközök költségét is.
Az építkezés 2010. november 3-án kezdõdött el, a beruházás a tervezett határidõre, 2011.
június 30-ára befejezõdött. A kivitelezési munkákat a keceli Modus Vivendi Kft. végezte el.
Az eszközöket a budapesti HOR Zrt. szállította. A beruházás projektmenedzsere a kecskeméti IDEA PLUSSZ 2009 Kft. ügyvezetõ igazgatója, Bozókyné G. Nagy Ágnes volt.
Az Aprajafalva Bölcsöde 2011 októberében nyitja meg kapuit, 50 kisgyermeket fogad. A bölcsõdében a gyermekek napközbeni ellátása során különbözõ többletszolgáltatásokat és speciális nevelésû igényû egészséges gyermekek ellátását is vállalni tudják. A bölcsöde megnyitásával a településen újabb öt fõ részére új munkahelyet is teremtenek.
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