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A projekt célja

Kazincbarcika Város Önkormányzata a Csokonai úti központi óvodáját, annak két szintes épületének

teljeskörű akadálymentesítésének  megvalósítását  tűzte  ki  célul.  A  projekt  része  az  épület  előtt  két

akadálymentes parkolóhely építése, a bejutás útvonalainak akadálymentesítése, az épület két szintje

között lift építése, az épület belső tereinek, belső ajtóinak átalakítása, cseréje, a vizesblokkok és WC-k

alkalmassá  tétele.  A  projekt  része  a  tájékozódást  segítő táblák,  egyéb  optikai  és  audió  eszközök

elhelyezése is.

A projekt tartalma

A  projekt  hosszú  távú  célja,  hogy  a  település  minden  óvodája  azonos  feltételekkel  legyen

megközelíthető,  azonos  esélyekkel  használhassák  az  óvodát  a  gyerekek,  a  dolgozók,  a  szülők.

Hosszabb  távon  is  egyenlő  esélyt  biztosít  a  fejlesztés  a  körzetben  minden  polgárnak.  Ezzel  a

beruházással javul a település népességmegtartó képessége, csökkennek a regionális és társadalmi

különbségek. 

A  Csokonai  út  1.  szám  alatt  található  óvodai  épület  teljeskörű akadálymentesítési  koncepciójának

megfelelően az épület előtt, két férőhelyes akadálymentes parkoló kerül kialakításra közlekedő sávval,

megfelelő optikai elkülönítéssel. A gépkocsi helye külön jelzést kap a burkolaton és a táblán is.

Az  épület  két  szintjének,  két  irányú,  akadálymentes  megközelítésének  kiépítése,  a  belső  terek

akadálymentes átalakítására és a szintén akadálymentesített vizesblokkok megépítésére kerül sor.

Az  épülethez  vezető  járda  csúszásmentes  felületet  kap.   Az  épület  megközelítését  5  %-os

emelkedésű rámpa segíti, oldalt a kerekesszék vissza gurulásától védő perem, egyik oldalt mellvédfal

is készül. A bejárathoz vezető lépcső kontrasztos lépcső élekkel, csúszásmentes bordázattal, korláttal

lesz átalakítva. 

A két szintet lift köti össze, ami az épület bejárati elő lépcsőjénél építhető meg, legfeljebb 8 személyt,

szállít. A liftben a kezelőeszközök kerekesszékből, ülve is elérhetőek lesznek.

Az  épületbe  történő  bejutás,  nagyméretű,  aszimmetrikus  ajtókon  keresztül  történik  majd,  melyek

küszöbmentesek lesznek. 



Az  akadálymentes  vizesblokkok  a  nevelői  WC-vel  szemben  lesznek  azonosak,  akadálymentes

bejutással,  kapaszkodókkal,  konzolos  kagylókkal,  vészjelzővel,  billenthető  mosdóval,

ütközőelemekkel, kontrasztos színezéssel. 

A tornaterem egyik öltözőjét átépítéssel kell akadálymentessé tenni, WC-vel, zuhanyzóval, mosdóval

együtt.

A csúszásmentes belső burkolatokra figyelmeztető sávokat festenek, más színnel és más érdességgel

kialakítva és ezen kívül egyéb kontrasztos figyelmeztető jelzések is lesznek a falakon és az ajtókon is.

A  feliratokat,  névtáblákat,  ajtószámokat,  információs  táblákat,  a  kilincseket  is  élénk  színűre  festik,

külön világítással teszik érzékelhetővé.

Az  akadálymentesítés  eredményeként  a  mozgásukban  korlátozottak,  a  hallássérült  személyek,  a

gyengén  látó  betegek  számára  is  lehetővé  válik  az  önálló  tájékozódás,  a  közlekedés,  az

ügyfélforgalmat a nagyot hallók részére ezeken kívül legalább három darab indukciós mikrofon  és

hurok is segíti majd.

Célcsoport

A projekt elsődleges célcsoportját azok a gyerekek és dolgozók alkotják, akik az akadálymentesítésre

állapotuknál fogva rászorulnak. Rajtuk kívül a fejlesztés könnyebb megközelítést és bejutást biztosít  a

babakocsival érkező kisgyermekes szülőknek, az egyéb fogyatékkal élőknek is. 

Tágabb célcsoport minden helyi lakos, aki ehhez az óvodai körzethez tartozik, valamint a város teljes

lakossága, az intézményben dolgozó pedagógusok, gondozók.


