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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„CSALÁDI NAPKÖZI KIALAKÍTÁSA
LAKÍTÁSA MOZSGÓN” PROJEKT
PR
NYITÓRENDEZVÉNYE
Mozsgó Községi Önkormányzat 35 millió forint Európai Uniós támogatást nyert „A munka és
magánélet összehangolását
át segítő helyi kezdeményezések - Alternatív nappali gyermekállatási
szolgáltatások létrehozásának támogatása”
támogatása című pályázati kiíráson a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0027
TÁMOP
számú projektjére. A beruházásból kialakításra került két családi napközi
apközi, mely összesen 10
férőhelyes. A projekt 100%-os
os támogatásával valósul meg 2014. november 1. és 2015. október 31.
között.
A projekt célja Mozsgón a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása, annak érdekében,
érde
hogy
a szülők minél előbb
bb visszatérjenek a munkaerőpiacra,
munkaer piacra, ezzel hozzájárulva a kistérség foglalkoztatásának
növeléséhez. Ezzel egyidejűleg
űleg
leg segítséget adni a munka és a magánélet/család összeegyeztethet
összeegyeztethetőségéhez.
A családi napközik létrehozására azért
azért volt szükség, mert az igény ellenére a településen nem volt
lehetőség a 0-3
3 éves korú gyermekek
gyermeke napközbeni ellátására.
A projektnek köszönhetően a felújított létesítmény lehetővé
lehet vé teszi, hogy a kor elvárásainak és az
előírásoknak megfelelő, jól felszerelt helyen fogadhassuk a gyermekeket. A Családi napköziben összesen
össze
4
fő dolgozik. A gyermekek számára
ára négyszeri étkezést biztosítunk, továbbá képességeik, készségeik
fejlesztése érdekében óvodapedagógus, pedagógusok és fejlesztő
fejleszt pedagógusok bevonásával
bevonás
külön
foglalkozásokat biztosítunk.
A projekt első felében a családi napközi épületének felújítása, a berendezési tárgyak beszerzése, a családi
napközben dolgozók képzése valósult meg. Ezzel párhuzamosan elindult a működési
működési engedély megkérése.
A rendelkezésre álló kevés idő
ő ellenére is 2015. március 1
1-vel
vel elindult a két családi napközi: a Kiscsiga
Családi Napközi és a Kukucska Családi Napközi. Mindkettő
Mindkett a projekt keretében felújított épületben működik
m
a 7932 Mozsgó, Mátyás király u. 6. szám alatt.
má
27-én
én került sor a nyitórendezvény
A családi napközik jobb megismerése érdekében 2015. március
megtartására. Az ünnepségen a megjelenteknek lehetőségük
lehet
adódott megismerkedni a családi napközik
mindennapjaival, az ott dolgozó emberekkel. Kovács Zsolt polgármester
polg
r úr köszöntötte a megjelenteket,
megjelenteket
majd bemutatásra került a projekt és a családi napközik működése.
m
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