Közel 80 milliós bölcsőde fejlesztés Enyingen
Megújul az enyingi bölcsőde, a város által elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően.
Rég várt fejlesztés valósul meg Enyingen. Egy 2010-ben elnyert Európai Uniós projektnek köszönhetően hamarosan megkezdődik az Enying Város
Önkormányzata által fenntartott Városi Bölcsőde felújítása, infrastrukturális feltételeinek javítása és a bölcsődei szolgáltatások színvonalának
emelése, valamint férőhelyeinek bővítése. Az egyre növekvő igény, és a szakhatóságok által előírt követelményeknek való megfelelés következtében vált szükségessé az épület felújítása és bővítése, a jelenleg ellátott 20 férőhely 30 férőhelyre növekszik, továbbá a projekt megvalósulásával a bölcsőde konyhája is megfelel az ÁNTSZ előírásainak.
A beruházás növeli a bölcsőde férőhely kapacitását. A fejlesztések több színtéren zajlanak majd. A bővítések kapcsán új csoportszobák kerülnek
kialakításra. A bővített helységekben teljesen új berendezések és minőségi játékok várják majd a gyermekeket.
Megvalósul e mellett az épület külső környezetének rendezése, az udvar felújítása, amelyen udvari játékok kerülnek elhelyezésre. Parkolók kerülnek kialakításra és a felújított és bővített épület komplex akadálymentesítése is a beruházás részét képezi.
Nemcsak új csoportszobák épülnek, hanem megszépítik a dolgozók számára a szociális helységeket, korszerűsítik a főzőkonyhákat és a vizesblokkokat is felújítják.
Ez a projekt kiemelten fontos Enying életében. A támogatás eredményeképpen a bölcsődei férőhelyek száma városi szinten növekszik majd,
amelynek köszönhetően a várólisták csökkenése, teljes megszűnése várható. A fejlesztések ezen kívül hozzájárulnak a színvonalasabb gondozónevelő munka feltételeinek biztosításához és a kisgyermekes anyák munkaerő-piaci reintegrációjához is.
A beruházás közel 80 milliós összköltségvetésű, közel 72 millió Ft európai uniós és közel 8 milliós saját forrásból valósul meg. A munkaterület
átadásra 2010. november 11. napján került sor, a projekt várhatóan 2011. április végére fejeződik be, így az új nevelési év kezdetére már bővített
kapacitással számolhatnak a felvehető gyermekek számával, illetve megszépülve várja majd a kisdedeket a bölcsőde.
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