
Sajtóközlemény

Kiadja Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

Bambi Bölcsőde átalakítása és bővítése 
A  Közép-Magyarországi  Operatív  Program  (KMOP)  keretén  belül  Szociális  alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint Közösségi intézmények fejlesztése címmel meghirdetett felhívásra 
a XVIII. kerületi önkormányzat sikeresen pályázott. 
KMOP-2009-4.5.2-09-2009-0013 Bambi  Bölcsőde  (1184  Budapest,  Halomi  út  113/b.).  
bővítése és átalakítása projekt keretében megvalósul az intézmény energetikai korszerűsítése, valamint ráépítéssel 
két  új  csoportszoba  kialakítására  is  lehetőség  nyílik.  A  nyílászárókat  részben  lecseréljük,  és  új  fűtési  rendszert  
alakítunk ki. A jelenleg 40 férőhelyes intézmény a projekt lezárulásával további 20 gyermeket tud fogadni. 

Komplex bővítési és átalakítási beruházása a Bambi Bölcsődében 
Az  épület  emeletráépítés,  akadálymentes  lépcsőház  és  külső  játszóterasz  megépítésével  bővül.  A  földszinten  a 
jelenlegi kiszolgáló funkciók helyén új gondozási egységet alakítunk ki két foglalkoztatóval, 20 új férőhellyel. A projekt 
tervezett összköltsége 123 millió 270 ezer 260 forint. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 61 
százaléka, de legfeljebb 74 millió 841 ezer 688 forint. A munkálatok befejezési határideje 2012. május 14.

Ganzkertváros-Bambi Bölcsőde
A városrészt többnyire családi házas és újonnan épített lakóparki övezetek alkotják. A XVIII. kerületben a bölcsődei 
szolgáltatásokat  az önkormányzati  fenntartású Egyesített  Bölcsődei  Intézmény (EBI) fogja össze,  ami már kiváló 
referenciákkal;  HEFOP-nyertes  Bababirodalom  mintabölcsőde  építési  projekttel  rendelkezik.  Az  EBI  egyik 
tagintézménye a Bambi Bölcsőde. 

A kerületben a három éven aluliak száma folyamatosan nő
Az EBI felmérése szerint évek óta lényegesen több férőhelyre tartanak igényt Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakosai,  
mint amennyit a bölcsődék ki tudnak elégíteni. Az EBI tagintézményei az elmúlt esztendőktől 120-135 százalékos  
feltöltöttséggel működnek.   A három éven aluli  gyermekek száma folyamatosan növekszik.  A budapesti  és hazai 
demográfiai  visszaesési  trenddel  szemben a  XVIII.  kerületben  demográfiailag  kiegyensúlyozottabb,  és  fiatalokkal 
dinamikusan bővül a lakosság, ami tükröződik a bölcsődei és a közoktatási beiskolázási létszám alakulásában is. A 
Bambi  és  a  Bababirodalom Bölcsőde  azonos körzetet  lát  el,  120 százalékos  feltöltöttséget  magasan  meghaladja 
mindkét intézmény. A Bambi Bölcsőde a 40 férőhelyen évente átlagosan ötvennél is több gyereket lát el.  A húsz 
férőhelyes bővítés optimalizálja a gyermeklétszámot. 

Korszerű bölcsőde, új férőhelyekkel és új munkahelyekkel
Felújított, korszerűsített, akadálymentes bölcsődével gazdagodik a településrész. Az akadálymentesített lépcsőház az 
esélyegyenlőségi célokat szolgálja,  a korszerű eszközpark a magas színvonalú bölcsődei ellátást tesz lehetővé. A 
bővítés  során  hat  főállású  nyolc  órás  (négy  felsőfokú  szakképesítésű  gondozónő,  egy  takarító,  és  egy  konyhai 
kisegítő) és egy négy órás (kerti munkás) dolgozóra is szükség lesz.
A projekt révén bővül a kerületi gyermekjóléti szolgáltatás, javul a gyermekes fiatal párok foglakoztatási esélye.  A 
projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, az Új 
Széchenyi Terv keretében valósul meg.  
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