PÁLYÁZAT
NEMZ. KSZP. 20-00-37
Ismét jó híreket szeretnék közölni, a 2020. év során megpályázott, és megnyert pályázatunkat,
realizáltuk, és immár a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár fenntartásában álló Lustige Zwerge
Német Nemzetiségi Óvoda gyermekei és dolgozói élvezhetik annak minden hozományát.
Az elnyert összeg 7.000.000,- Ft volt, ebből az összegből a következőket valósítottuk meg:

Homokozó tető
Udvarunkon a homokozó árnyékolását és vízelvezetését egy faszerkezetes tetővel tudtuk ellátni a
pályázat segítségével. Eddig egy UV szűrő védte a gyerekeket az erős napsugárzástól, de ez bevezette
az esővizet a homokozó közepére, és egy nagyobb esőzés után több napot is kellett várni, míg
használhatták a gyermekek a homokozót.
Redőny az utcafronton
Utcafronti ablakaink redőnyei által csendesebbek lettek a termek altatási időben, és természetesen
egyszerűbb lett a besötétítés is. A gyerekek örömére a napközbeni vetítések is sokkal élvezhetőbbé
váltak. A felszerelt rolók a csoportszobákban elektromos vezérléssel működnek ezek kiépítésével
kezdődött a beruházás.
Só szoba
A Só szoba realizálódott először a Projektből, gyerekek és felnőttek egyaránt nagy örömmel vették
birtokba. Itt tartjuk a „Számország” és „Hans Hase” foglalkozásokat, korcsoportoknak külön
foglalkozások és mese előadások kapnak helyet ebben a szobában. De csak úgy „somokozni” is jó itt.
Bútorok
Gyermekasztalok felülete repedezett, az új igényes bútorok a babaszobába és a tároláshoz mind emelik
óvodánkba járó gyermekek és pedagógusok komfortérzetét. Nagyon jó érzés bemenni a
csoportszobákba.

Új ágyneműt kaptak a gyerekek idén
Óvodánkban minden gyermek saját jellel ellátott ágyneműben alszik délután, amelyeket az óvodában
mosunk és szárítunk. 10 év alatt elhasználódott, annak ellenére, hogy nagyon vigyáztunk rájuk. Az
ágyneműk újragyártatása, és cseréje vált lehetővé a pályázat segítségével.

Tornapad
A tornaterem régi padjai rövidségük következtében megbillentek, amikor a végéről leugrottak a
gyerekek. A megvásárolt 4 méteres padokkal ez nem fordul elő így a balesetveszélyes helyzetek is
csökkentek a tornateremben.

Technikai eszközök
A német nyelvoktatás területén még mindig sokszor kell használnunk a régi CD-ket, de már szükséges,
hogy USB csatlakozó is legyen rajta. Sikerült olyan eszközöket beszerezni, amelyek a mai kornak
megfelelően kiszolgálja az óvodapedagógusok igényeit.
Rengeteg időt takaríthatunk meg a Sizzix gép vágókései használatával ajándékkészítések alkalmával
változatos, új lehetőségek nyílnak a barkácsolás területén.
Új ipari porszívónk a még nagyobb tisztaságot teszi lehetővé óvodánkban.
Az új takarító kocsink, amelyen egyszerre több vödröt lehet szállítani, jó szolgálatot tesz ebben a
különösen sok fertőtlenítést igénylő időszakban.
A vírushelyzet következtében alaposabb fertőtlenítésre lett szükség. Amikor a gyerekek nem
tartózkodnak bizonyos helyiségekben minden este, máshol alaposabb fertőtlenítést tudunk alkalmazni a
programozható ózongenerátor segítségével.
A konyha helyiségét is elláttuk a NÉBIH által előírt szúnyoghálókkal, ahol könnyebbé vált a napközbeni
szellőztetés.
Az elektromos felülvizsgálat során javasolt udvari lámpák cseréje is megtörtént, habár a tavalyi évben
nem tudtunk a szülőkkel közös Márton napot tartani, de reméljük, a világítás előnyeit jövőre együtt
élvezhetjük a családi programokon.
A támogatott tevékenység Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.
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