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 Óvodafejlesztés Kunhegyes Város 

Óvodai Intézményében TÁMOP-

3.1.11-12/2-2012-0030 

Uniós támogatásból valósult meg az „ÓVODAFEJLESZTÉS KUNHEGYES 
VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYÉBEN” címû TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0030 

számú pályázati projekt Kunhegyes Város Önkormányzatánál

Kunhegyes Város Önkormányzata 43.921.440 Ft támogatást nyert az „Óvodafejlesztés” címû pályázati kiíráson az Új Széchenyi 
Terv keretében. A támogatásból akkreditált pedagógus képzések, udvari és fejlesztõ játékok beszerzése, szakmai tanácsadás, 
„jó gyakorlatok” átvétele valósult meg.

Kunhegyes Város Önkormányzata 2012-ben sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
(TÁMOP) keretében az Óvodafejlesztés címû pályázati felhívásra.
 A pályázati kiírás célja az volt, hogy a támogatások segítségével a résztvevõ óvodák optimális személyi és tárgyi 
feltételeket tudjanak biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához. 
Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló, 100%-os 
támogatottságú projektben a megítélt támogatás összege 43.921.440 Ft. 
Megvalósított tevékenységek a projekt keretében:

- Az óvodák szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés 
(8 intézményi stratégia létrehozása)

- Képzések, továbbképzések, tréningek megvalósítása az óvodapedagógusok számára 
(6 témakört érintõ képzés megvalósítása 26 fõ részére összesen 2340 órában) 

- Továbbképzések: Projektmenedzsment alapjai, Szervezetfejlesztés, Agressziókezelés, Professzionális 
kommunikációs technikák, Projektpedagógia, Óvoda-iskola átmenet megkönnyítése

- Óvodai jó gyakorlat átvétele, adaptálása az óvodák Pedagógiai Programjába, annak alkalmazása a 
nevelõmunkában

- Az óvodák nevelési programjában foglaltak megvalósítását támogató versenyek, szülõi szakmai fórumok, 
családi napok, gyermekvédelmi hálózatok létrehozása 
(2-2 esemény a 8 óvodai feladat-ellátási helyen)
A rendezvényeket az óvodák saját nevelési programjukhoz igazították, így megrendezésre kerültek családi 
gyermeknapok, szüreti mulatságok, egészségnapok és egy óvodában kézmûves délelõtt

- Óvodai bútorok, berendezési tárgyak, eszközök beszerzése mind a 8 óvodai feladat-ellátási helyen
- Óvodaudvar fejlesztések 4 óvodai feladat-ellátási helyen
- Kötelezõ pályázati nyilvánossági tevékenységek ellátása 

(sajtóközlemények kiadása, tájékoztató táblák kihelyezése, szülõi értekezleteken tájékoztatók megtartása)
- Az esélyegyenlõségi alapelvek érvényesülésének figyelemmel kísérése 
- Környezeti fenntarthatóság elõírás szerinti biztosítása
- Fenntartási kötelezettség a projekt befejezését követõ 5 évig

A fentieket összegezve elmondhatom, hogy a települések összefogásával megvalósítottuk a kitûzött pályázati célt, 
melynek legnagyobb nyertesei a települések kis óvodásai.

Örömünkre szolgált a közös munka is, mely tovább mélyítette az intézményeink közötti jó kapcsolatot, s egyben 
lehetõséget nyújtott a tapasztalatcserére is. 

Végül szeretném megköszönni Szabó András Polgármester Úrnak, Dr. Pénzes Tímea Jegyzõ Asszonynak, a 
Fenntartóknak, a települések Polgármestereinek és Jegyzõinek, a Képviselõ Testületeknek, Fábián-Major Anikó 
Intézményvezetõnek, Répászky Gabriella vezetõ-fõtanácsosnak, Fridrik Zsanett ügykezelõnek 
a támogatását, amely az eddigi munkánk során segítettek bennünket és hozzájárultak a 
pályázat elnyerésének és megvalósításának sikeréhez. Ezúton köszönöm meg 
minden kollégámnak a kitartó áldozatos munkáját, amivel hozzájárultak a pályázat 
sikeres megvalósításához.

A további munkához mindenkinek sok örömet és kitartást kívánok!

Takácsné Zelizi Mária 
projektmenedzser
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