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A fejlesztés Fülöp, Arany János u. 23. hrsz 228 ingatlanon valósult meg.

A felújítás során kialakításra kerültek  a szolgáltató ház működéséhez szükséges he-
lyiségek, az iroda, valamint a hozzá csatlakozó wc helyiség.  

A többi helyiségben a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges helyiségek 
kerültek kialakításra.  A felújítás keretén belül a Biztos Kezdet Gyerekházhoz tartózó-
an új vizesblokk készült, melynél egy mozgáskorlátozott wc, egy felnőttek és gyere-
kek által (szűkítő használatával) egyaránt használható wc és egy fürdőszoba került 
kialakításra. A fürdőszobában egy gyerek wc is beépítésre került. A meglévő vizes-
blokkok elbontásra kerültek. Kialakításra került egy játszó szoba és egy foglalkoztató 
(team) szoba.  Az egységben egy teakonyha is kialakításra került. Az intézménybe 
babakocsival érkezők részére a babakocsik tárolása az akadálymentes bejárat előtt 
található nagyobb fedett térnél biztosítható.  

Az átalakítás során a meglévő és magmaradó nyílászárók a szükséges mértékben 
felújításra kerültek. Az  akadálymentes használatot elősegítő új bejárati ajtó került 
beépítésre, melyet rámpán keresztül lehet  megközelíteni. A vizesblokkoknál, a köz-
lekedő, és fogadó helyiségnél, valamint a teakonyhánál,  a fejlesztő (team) szobánál 
a padlószerkezet is kicserélésre került. A meglévő szerkezet helyett  talajnedvesség 
elleni-, valamint hőszigeteléssel ellátott padló rétegrend került megvalósításra. 
 
A fűtési költségek csökkentését a meglévő rossz hatásfokú helyiség fűtést biztosító 
gáz üzemű  fali konvektorok helyett a mai kor követelményeinek megfelelő jó hatás-
fokú kondenzációs fali gázkazánról  üzemelő központi fűtés került beépítésre, mely 
a fürdőszobát is magában foglaló vizesblokknál biztosítja  az épület működése során 
fellépő melegvíz igény kielégítését is. A teakonyhában a HMV ellátására  elektromos 
bojler került felszerelésre. A 15. sz. helyiségben a kézmosó alatt elhelyezhető elekt-
romos  víztároló került beépítésre. 
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