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: Sántha
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A képviselő-testületi ülés időpontj a:20I2.januáľ

Táľgy:
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kialakítása
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sz. napirend

19.

KMoP-2009.4.5.f. páůyázat keretében épü|ő új btilcsőde mííködésifeltéte|einek

napirendet ay*tlzárt ülésen kell táĺgya|ni, a hatátozatlrendelet e|fogadásához

egyszeni/m-!g6[!q!! szav azattobbség sziikséges
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Dn. MÉszÁRERIKA
A JEGYZoT HELYETTESĹI

Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság
Humánszolgáltatási

o ĺĺlycyzó

véleményezi x

Blzottságvéleményezi

X

Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmár a:

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ HumánszolgźlltatźlsiBizottság javasolja a
Képviselo-testületnekaze|őteriesztésmegtárgyaltLsát'
Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény
Józsefuarosi onkormtnyzat

A

a

KMoP-2009-4.5.2-09-2009-00f3 azonosító szźlmu,

Bölcsődeépítés Józsefuárosban címupalyázatonz4g,568.960,- Ft trímogatást nyeľt, amelynek
aIapján az ĺjnkormányzat a Tolnai L. u. 19. szám a|atti ingatlanon új 60 férőhelyes bölcsődét
épít.
Az iĄ bölcsőde a Jőzsęfvárosi Egyesített Bölcsődék (JEB) tagintézményeként,telephelyeként
működik a Képviselő-testtilet 45812011. (XII. 01.) számú döntésével elfogadott Alapító okiľat
alapján.
Az új bölcsode épületénekfizikai átadźsa a JEB részére2011. decembeľ 1. napján megtöľtént.
A szakmai tevékenységetelőreláthatőIag 2012. április I ' napjźú.követően lehet megkezdeni.

KMOP-2009-4.5.2. páIyázati kiíľásban előírásra került, hogy az q intézménynekmind
infrastľuktuľális, mind szakma| mind személyi feltételek tekintetében meg kell felelni a
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hatályos jogszabáIyi előírásoknak, valamint a ptiyźlzőnak a műköđési engedélý, illetve a
jogeľős hasznźt|atbavételi engedélyt legkésőbb a pľojekt befejezéséľebe kęll nyújtania.

Jogszabályok
Szakmai alapdokumentumok: alapító okiľat, szakmai progľam' szervezeti és működési
szabáiyzat (SzMSz)' műkiidési engedély A gyermekek védelméről és a gyámügyi
ígazgattsről szóló 1997. évi XXX. törvény 104. $ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szeľint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szoIgá|tatő tevékenységet ellátó á|Iami iĺtézméĺy
fenntartója jővahagyja az intézménySzMSz-t, szakľnai programját. A szakmai program
tartalmi elemeit a személyes gondoskodást nýjtó szociális íntézményekszakmai feladataiľól
és múködésük feltételeiről szóló Il2000. (I.7) számí SZCSM rendelet (SZCSM ľendelet), az
SzMSz taľtalmai elęmeit az á||anlháztaľtásról szóló törvény végľehajtásáról sző|ő 368/f01|.
(XII. 31.) Korm. rendelet és külön jogszabźiyként a SZCSM ľendelet szabá|yozza.
Az új intézményműködési engedélyéta befogadást követően a BuđapestFőváľos
Kormányhivata|a Szociális és Gyámhivata|a adja majd ki a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatótevékenység engedé|yezéséľől,valamint a gyermekjólét és gyermekvédelmi

váIlaIkozői engedélyről szóló 25912002. (XII.18.) Korm. rendelet a|apjánbenyújtott fenntartói
kéľelemĺe.
A kiitelező szakmai |étszám irányszámokat és létszámmĺnimum noľmákat a személyes
gondoskodást nffitó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,valamint személyek
szakmai feladataiľól és múkĺjdésükfeltételeiről szóló |511998. (IV. 30.) NM rendelet (}trM
ľendelet) I. szźlmű melléklete I. rész2. pontja, a képesítésielőíľásokat a2. számu melléklet I'
és II. rész 2. pontja hatźtrozza meg. Az új bölcsődében foglalkoztatott koza|ka|mazottak
munkáltatója a JEB magasabb vezetője lesz' A fog|a|końatásra vonatkoző szabźiyokat a
köza|ka|mazottak jogállásaról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a kozalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992, évi XxXm. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról rendelkezo f57/2000. (XII. 26.) szźmil
Korm. ľendelet szabáIy ozza.
A btilcsődei nevelés-gondozás táľgyi feltételeit az NM ľendelet 40. $ (5) bekezdése a|apján
a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet által kiadott ,,Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai
szabá|yai,, módszęrtani lęvél 38-48. oldala tarta|mazza(5. számu melléklet).
A'z i|j btilcsőde kö|tségvetéséta fenntartó önkormányzat a 2012. évi költségvetésről szóló
rendeletébe n hatérozza meg.
A Képviselő-testület a 45312009. (XI' 04.) szám,ű döntése 5. pontjában taľtós kĺitelezettséget
vállalt az új bölcsőde műkcidtetéséľeévi 65.000 e Ft erejéig, đea f0I2. évi múködtetési
költségek ľészletes és pontos meghaÍározása éľdekébenszükséges a fenntartói döntés
meghozatala.

Létszám igény
Az iý bölcsőde működésének alapfeltétele, hogy az intézmény fenntaľtója biztosítj a a fe|ađat
e||átásához kapcsolódó külön jogszabá|yban meghatćtrozott munkaköröket és a betöltő
személyek (szakalkalmazottak és technikai đoIgozők) létszámát, ezért szükséges a JEB
jelenlegi közalkalmazotti engedé|yezett|étszámáĺak megemelése az alábbiak a|apján:
Az uj bölcsőde a pá|yázat támogatási szerződése szerint 60 féľőhelyes (6 gyermekcsoport),
melyhez a fenntaľtónak szükséges biztosítani
- szakalkalmazottként (ogszabá|y a|apján) 1 fő bĺjlcsődevezetőt,7 ťő é|e|mezésvezetot,
14 fő kisgyeľmekneve|őt, (az NM rendelet minden csoporthoz 2 fő kisgyermeknevelő
rendel, és ha a csoportok száma meghaladja az 5-ot, akkor további két fő szükséges),
- technikai munkatársként (fenntartói döntés alapján) 3 fo takarítőÍ., I fo mosó-vasaló
feladatokľa,2 fő szakácsot, 1 fő konyhai kisegítőt, 1 fó ftĺtő-karbantartőt,
azaz osszesen24 fót.

24 fő közalkalmazott közül 3 fő vezető munkakört tölt be (1 fo bolcsődevezetó, I fő
élelmezésvezető, I fő vezető helyettes a kisgyermeknevęlők közül), melyhez a fenntartónak
biztosítania kell a vęzetői pótlékot is (20.000,-FtJfólhő).
Az előterjesztés 3. szźtmu melléklete tarta\mazza a fenti munkaköľcjkhtiz kapcsoló és a

A

költségvetés tervezésének alapj át képező átlagbéľeket.

Ktiltségvetés, kiadások.bevételek (4. sz. melléklet)
A k<iltségvetési fedezetet a fenntartó legkorábban 2012. ápľilis 01. napjától'biztosítja az tĄ
bölcsőde szźtmtra a szakmai anyagok és szakmai eszközök e|őirányzatĺának kivétęlével
zárolja, a feloldás feltétele a jogerős műkĺjdésiengedély biľtoklása, mely az előteľjesztés
elfogadását követően az engeđéLyezőhatóságfeIé abefogađással egyidőben beadásľa kerül.
a jelenlegi aĺakka|tervezett egy éves fenntartási kĺiltség(4.
szému melléklet 2. oszlop), valamint a 2012. áprilistól év végéigtewezett kĺiltség(4. számiĺ
melléklet 3. oszlop)

A mellékletben bemutatásra kerül

A

b<ilcsőde jogerős

mfüödési engedélyének kiadása napjatőIaz onkoľmányzat folyamatosan,
évente állami ĺormatívhozzájáĺulást igényelhet a bölcsődei ellátás bińositásáért a gondozási
napok fiiggvényéb ęn 20 7 2. évben 494. 1 00, -F tl fő l év ö sszegben.

Az ilj

feladatra 2012. évre tęrvezhető gondozási napok szźĺ.na10260 nap 75 %o-os
kihasználtságga| tervezve, (a gondozási napok szźlma 100 %-os kihasználtság esetén 13680
nap), a konkľét állami támogatás időarányosan és július hónaptól igényelhető.

A

becsült bevételek és kiadások kůilönbtizetét figyelembevéve a 20|2. évi működéshez
2012. ápľilis 1. napjátó| (4. számt melléklet 4. oszlop) 40.638 eFt (49.528 eFt - 8.890 eFt
lkiséľtékűsza\<nai eszkozokĄ tinkoľmányzati foľľás bĺztosításaszükséges.
SzMSz tervezet, szakmai pľogľam
e|őterjesztés 1. szźlmű mellékletét képezi az e|óteqesztésben javasolt létszámot is
megjelenítő SzMSz tervezet, a 2. számll melléklet az intézmény vezetóje á|ta| benyújtott
szakmai pľogram' melyek a fentiekben felsoľolt jogszabályok szerint készültek, a

Az

módosítások a vastag, đőltbetútípussal kerültek felttintetésre.

helyi ĺinkoľmányzatohő| szőIő 1990. évi LXV. törvény 10.
(1) bekezdés d) és g) pontja szabźiyozza.

A képviselő testiilet hatáskörét

a

$

KéremazaIábbihatározati javaslatelfogadását.
Hĺ,ľÁnoz.ą.ľIJAvASLAT

A képviselő-testület úgy d<int, hogy

l.

a Jőzsefvźrosi Egyesített Bĺilcsődéktelephelyeként mfüödő Budapest VIII. kerület
Tolnai Lajos u. 19. szám a\atti új bĺilcsőde 2012. évi kĺiltségvetésétaz e|óte1esnés
4. számű melléklete 3. oszlopában részletezettek szerint fogadja eI azzal, hogy a
dologi kis értékiĺsza\ĺĺnai anyagok és szakmai eszkĺjzĺik e|óirźnyzata kivételével
zźrolja azt a jogerős műktjđésiengedély kiadásának időpontjáig, de legkorźlbbarl
20|2. április 1. napjáig.
Felelős : polgĺĺrmester
Hataľidő: 2012.januáľ 1 9.

2. a

Jőzsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedé|yezett koza|ka|mazoÍti |étszámźńa
jelenlegi 133 főľől |57 fóre megemeli 2012. ápľilis 1. napjától.

Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április

1.

3. a Tolnai

Lajos u. 19. szźtm a|atti bölcsőde koza|ka|mazottí létszámźLt24 főben
źlllapít1ameg, melyből 1 fő bĺjlcsődevezető' 1 fő élelmezésvezeto, 14 fő
kisgyermeknevelő (közülük egy fo avezetó helyettese), technikai munkatársként 3
fő takarítő,1 fo mosó-vasaló munkataľs, 2 fo szakács, 1 fü konyhai kisegítő, 1 fő
frĺtő-karbantartó.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2012. ápľilis 1.

Józsefuarosi Egyesített Bölcsődék vezetojét, hogy a műkĺidés
megkezdésének időpontjáta gondoskodjon a hatáľozat3. pontjában meghatározott
szakmai és technikai munkakĺjrök közalkalmazotĺakka| történő feltöltéséről.

4. felkéri a

Felelős : a J őzsefv áĺo si Egyesített Bölcsőd ék v ezetőj e
Hataridő: 20If. április 1.

Józsefuárosi Egyesített Bĺjlcsődék vezetőjét, hogy a hatátozat 4.
pontjában foglaltak teljesítésétktivetően gondoskodjon a bölcsődei férőhelyek
feltöltéséről.

5. felkéri a

Felelő

s:

a J őzsefv áro si Egyesített B ölcsőđ ék v ezetőj e

Határidó 2012. április

1

.

napjától

6.

jőváhagyja az e|őteqesztés 1. szźmímellékletét képező Józsefuaľosi Egyesített
Bölcsődék szervezeti és műktjdési szabáIyzatźú, és a2. szárn,ű mellékletet képezo
szakmai programját.

7.

felkéri a polgáľmesteľt a hatźrozat 6. pontjában foglalt dokumentumoka|áíľására.

8.

felkéri a polgármestert a Józsefuarosi Egyesített Bĺjlcsődék telephelyeként mfüödő
Tolnai Lajos u. 19. szám aIatti új 60 féľőhelyes bölcsőde működési engedélyének
20|2. április 1. napjátő| t<irténő megkéréséĺeés az ezzęI kapcsolatos
dokumentum ok a|źńr ásá;ľ a.

Felelős: polgáľmester
Hatĺíľidő:\Ilz.január

1

9.

9. a

2012, év közben igényelhető állami normatív hozzźĄźru|ásösszegéve| az
ĺinkormanyzat20|2, évi műkĺjdésiáltalános taľtaléke|oirźnyzatát megemeli.

10.

felkéri a polgáľmesteľt, hogy aZ önkoľmányzat 2012. évi költségvetésének

tervezé s eko r a hatát o zatban fo gl altakat ve gye fi gyelemb e.

Felelős: polgármester
Hatźĺtido: az önkoľmán

y

zat 20 I 2. évi kö

lt sé gveté s

terve zé se l e|fo gađź.sa

A

döntés végrehajtását végzó szervezeti egység: Humánszolgá|tatási Ugyosztály, Pénzljgyi
áro si Egyesített B ĺilcsődék

Ügyo sztály, J őzsefu

4-/Ł. P;*-1

Budapest, 2012. januar 9.

Santha Péterné
alpo1gármester

j e

gy

Dr. MészaľErika
zőt helyettesítő alj e gy ző
2Ü12
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l.

szźImtmelléklet

Szerv ezeti és Műkiidési Szab źůyzat

teľvezet

Budapest Főváľos VIII. Kerület

Józsefváľosi

E

J

őzsefv árosi onko rmtlny zat

gyesített Btilcsődék

1083 Budapest, Szigetv ári utca

Budapest,20ĺ'2. januáľ

I

.

Bevezetés
r.)

A bölcsőde

2.)

A

3.)

A

a szociális és munkaügyi miniszter ágazati sza\<rnai irźnyitása és felügyelete
alatt áIIő, főként onkormányzatok által fenntaľtott gyermekjóléti alape||túási foľma.

bölcsőde olyan szo|gá|tatő intézmény,amely

az

alapellátás keretében

alaptevékenységkéntnapközbeni e||átźst nyújt a gyermekek számára.

bĺjlcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni eIlźtástt.,
szakszeru gonďozásźtt, és nęvelésétbiztosítő irúézmény.Ha a gyeľmek a 3. évet
betĺjltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje a|apján még nem érett az óvodai
nevelésľe, a 4, événekbetöltését követő augusztus 31.-ig nevelhető és gondozhatő a
bölcsődében.

4.)

A bölcsődei
évi XXX.

s.)

Az

ellátást a gyermekek védelméről és a gyámtigyi igazgatásrőI sző|ő 1997.
t<irvény (a továbbiakban: GyVt.), a személyes gondoskodást nýjtó
gyeľmekjóléti, gyermekvédelmi iĺĺtézmények,
valamint személyek szalľľnai feladatairól
és mfüĺjdésiik feltételeiről szóló I5lI998. (IV.30.) NM ľendelet (a továbbiakban:
l5ll998. (IV.30.) NM rendelet), a gyermekvédelmi támogatásokľól, valamiĺt az egyéb
gyermekjóléti ellátási formákĺól sző|ő 412006. (I. 25,) Budapest Józsefuaľosi
Önkormán y zati r ende|et szab á|y o zza.
á||am hozzĄáru| a helyi onkormĺínyzatok által fenntartott, személyes gondoskodás

keretébe tartoző ellátási formĺíkműködési és fejlesztési költségeihez, az intézményben
ellátott gyermekek úźnjárő normatív állami hozzájáruIással. A normatív állami
hozzźljáru|ással történo támogatás szakmai céloknak megfelelő módját és mértékéta
költsé gvetési töľvény hatźrozza meg.

6,) Az intézmény típusa: A Gyvt. VI. Fejezet alapján

gyeľmekjóIéti a|ape||átás, gyermekek

napközbeni ellátásán belül bolcsode.

Iľányadĺó j ogszabályok:
-a

helyi önkoľmányzatol<ĺő| sző|ő 1990. évi LXV. tĺirvény

- a gyeľmekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

- aközalkalmazottakjogállásáľól

szóló

1997 . évi XXXI. törvény

sző|ő 1992. évi XXXIII. törvény

- a gyennekjóléti és gyermekvédelmi szoIgtĺ|tatőtevékenység engedélyezéséro|,valamint a

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vtĺIIa|kozői engedélyről szóló 25912002. (XII. 18.) Korm.
ľende1et
-

a gyánhatóságok,

a

teľületi gyermekvédelmi szakszo|gálatok, és a személyes gondoskodást

nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szoIő 23511997. (XIJ'. |7.)

Korm. rendelet
- a szeméIyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alape||átások és gyeľmekvédelmi

szakellátások térítésidíjárő| és az igénylésükhĺjzfelhasználható bizonyítékokľól
sző|ó I33lI997 . (vIJ.29.) Korm. ľendelet

- személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények, valamint

személyek szakmai feladatairólés működéstik feltételeiről szóló 15lI998. (IV. 30.)

NM

rendelet
- a vendéglátás és közétkeztetés keľetébentörténő élelmiszer-előállítás és foľgalmazás feltételeirőI

szóló 80/1999.

(x[.28.) GM-EüM-FVM eryüttes

r.

ľendelet

nnsz

Az intézmény m e gha tár ozása

1.)

Ae intézľnényneve: Józsefuárosi Egyesített Bölcsőđék (a továbbiakban: JEB)

2.)

A JEB

3.)

A JEB telephelyei:

székhelye: 1083 Budapest,

Szigetváríutca1. szźrn.

3.1. Bölcsőde, cím: l082 Budapest, Nagýemplom utca 1-3.
napos bölcsőde

96 férőhely

3.2. Bölcsőde, cím: 1087 Budapest,Százaďos út 1. (Kerepesi u. 33.)
- napos bölcsőde

48 férőhely

3 .3

.

Bölcsőde, cím: 1 085 Budapest, Horáns zky u. 2I
napos

bĺjlcsőde

,

72 férőhe|y

3.4. Bölcsőde, cím: 1083 Budapest, Baross utca lI7.
napos

bĺjlcsőde

3.5. Bölcsőde, cím: 1083 Budapest, Baross utca 103/A.
napos bĺjlcsőde
3.

6. Konyh a, cími 1 087 Budapest, Keľepe sí ilt

3.7. Bölcsőde, cím: 1084. Tolnai Lajos utca

4.)

72 f&őhe|y

72 férőhe|y

29 l A.

19

60férőhely

A JEB alapító (fenntaľtó) szeľve: Budapest Főváľos VIII. Kerület Józsefvárosi
onkormányzat

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 63-67

A hatályos alapító okirat száma
határozat

.

és kelte: 458/2011. (12.01.)

sz. képviselő-testületi

szerve: Budapest
o nkormźlĺyzat Képvi s el ő -te stül ete.
A J EB fenntaľtó

s.)

A fenntaľtó

5.1.

Főváros

Józsefuárosi

a GyVt. 104. $ (1) bekezdése alapján:

bölcsodék alapításánől, engedélyezett férőhelyek számárő| és
annak módosításáľól, aZ intézmény a|apítő okiratáról,
tńszewezéséro|, gazďáIkodásí kciréről, megszĺintetéséľől,
tevékenységi kĺirénekmóđosításaľól, nevének megállapít źsźről,

dönt:

egyéb szolgá|tatások

5.2.
5.3.
5.4.

VIII. Kerület

b

evezetésérőI.

amint az irtffiqĺYtéríté
s i díj at,

meghatározza..

az intézménykö

el|enórzi:

az írtézménygazdá|ko dás anak é s műkĺi dé s ének tö rvénye s s é g ét,

ióvahagyja:

azintézmény Szewezeti és Működési SzabáIyzatát, szakmai
progľamját,

5.5. ellenőrzi

és

lt sé gveté sét, val

értékeli:évente egy alkalomma| a

szakmai munka
eľedményességét,a szakmai progľam végrehajtásźÍ.va|arint a
gazdá|kođásszabá|yszerűségétéshatékonyságźi,

5.6.

gondoskodik:

a s zakemb eľek képzés ér ő|, tov ábbképzé sérő|, az ér dekképvi s eleti fórum me galakitás anak feltéte l eiľő l,

5.7.
5.8.

gyakoľolia:

az intézményv ezetőj e tekintetéb en a munkáltatói

kikéri:

a gyámhivatal véleményét az

jo

gokat,

irtézménymfü ĺjdésétéľintő
lényeges dĺjntésmeghozatala előtt (intézménymegszüntetése
feladatkörének me gváIto ztatása e s etén),

5.9. kivizsgália:

-

a Gyvt. 36. $ (2) bekezdése alapjánhozzáérkęző panaszokat, és

szükség esetén intézkedik apanaszt kiváltó okok megsziintetése
iránt, a megtett intézkedésekĺőltájékoztatja a működést
engeďé|yező szeľvet'

A JEB a

szakmai munka eľedményességénekérdekében folyamatosan együttműkc'dik a
fenntaľtóval és indokolt esetben źńfogő értékeléstad a tevékenységéről.

6.)

A JEB szakfelügyeleti szervei:

A miniszter ellátja

a gyermekek védelmétbiztosító felađatokágazatiirźnyitásźú.(Gyvt.

(1) bekezdés).

10l.

$

a.) A I5/I998. (VI. 30.) NM' rende|et 45. $ (2) bekezdése éľtelmébena bölcsődék
egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az ÁNľsz teľületileg illetékes
megyei/fővźrosi intézetének tiszti főoľvosa gyakorolja. A tiszti ťőoľvos ťe|adata
el|átása érdekébenközľeműködésľe felkérheti a regionális módszertani bĺilcsőđétvagy
az országos Gyermekvédelmi Szakétői Névjegyzékben(Gyvt. I03lA. $) szereplo
szakértot.
b') A működést engedé|yező szetv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi - akülön
jogszabá|yban meghatározottak szeľint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szo|gáItatők tevékenységét'(259 12002. (XII. 1 8.) Korm. rendelet 1 4. $).

A JEB

töľvényes működésének felügyeletét a Budapest Főváros VIII. kerület
Józsefu áľosi onkormán y zat Látj a eI.

c.)

d.) A25912002. (XII. 18.) Korm. rendelet 3. $ (1) és (2) bekezdés a) pontja értelmében
a gyermekek napközbeni ellátása keretében nffitott szo|gá|tatási tevékenység
engedélyhez kötött. A mfüödési engedély kiadásáľól a fenrťiartő kéľésérea szo|gá|tatő
(intézmény) székhelye, illetőleg telephelye szeľint illetékes kijelölt telepĹilési, fővaľosi
kerületi önkormanyzat jegyzoje hattroz'
7

')

A JEB műkiidési teľülete:

A

Gyvt. 94. $ (5) bekezdése alapjarl a teleptilési önkormányzat á|ta|

intézméĺyekellátási területe

8.)

a

fenntaľtott

település lakosságáľa terjed ki.

Mĺódszeľtani feladatellátást segítő intézmény:

A

Gyvt. 96. $ (8) bekezdése értelmében: a VIII. keľületi bölcsődék számźlra kijelölt
ľegionális módszeľtani bĺjlcsőde: Kozép - MagyaľorczźĺgiRegionális Módszertani
Bölcsőde

9')

Nvilvántaľtás vezetése:

A JEB a Gyvt' 137. $-ban előírt nyilvtntartást köteles vezetĺi. Azországos Statisztikai
Adatgyĺjtési Program és a helyi önkoľmányzati renđe|etben meghattlrozott adatok
szo|gá|tatásttrakote|ezett.

személyes gondoskodásban ľésztvevő gyermekekĺől az intézmény vezetője
nyilvántaľtást vezet. A nyilvántartás tarta|mazza az ellátás igénybevételének és

A

díj ťrzetésikötelezettség teljesítéséľe,elmaradására,
megszúnésénekidőpontját, atéľítési
vonatkozó
adatokat.
behaj tására illetve elévĹilésére

A

gyermek,

a szi|o és más

torvényes képviselő szemé|yazonosító adatainak

l történő keze l é s ére az aIćtbbi szervek j o go sultak :
- teľületi gyeľmekvédelmi szakszoIgźllat (Gyvt. 141. $)'
- teleptilési önkormányzat jegyzóje (Gyvt. 138. $)'
. gyámhivatal (Gyvt. 140.$),
- gyermekj ó |éti szo|gáLat v ezetoj e(Gyvt. 1 3 9. $ ),
- napközbeni ellátást nffitó intézményvezetője (GyVt. 139.$)'

me ghatźno zott

c é lb ó

10.) A JEB szakágazati besoľolása:
Alaptevékenysége:

Szakfeladat

szakfe|adatmesnevezése: bölcsődei ellátás

SZJ szélma: 889101

Szakfeladat
SZJ szźma: 889i08
Szakfeladat
SZJ száma: 889109
Szakfeladat

szakfeladat megnevezése:
gyermekek egyéb napk<lzbeni ellátása, játszócsoport,
otthoni gyeľmekgondozás
szakťe|adat megnevezése:

gyermekek napkĺizbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgá|tatás o k, i dő s zako s gyermekfel ügye l et, j átszőház,
játékkö1csönzés
szakfe|adat megnevezése:
t0

SZJ

szźlma:56f9I7

munkahelyi étkeztetés

Szakfeladat

SZJ szźlrĺa:879018

szakfeladat megnevezése:
gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Szakfeladat
SZJ száma:873012

szakfeladat megnevezése:
időskoruak átmeneti ellátása

il.

nnsz

Azintézménycé|ja és tevékenysége
|..)

A biilcsődei alapellátás célia:

A családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni elIátźsźt.,szakszęru gondozását és
nevelésétbiĺosító intézmény.Ha a gyermek a 3. életévétbetöltötte, de testi vagy szellemi

fejlettségi szintje a|apjarĺmég nem érett az óvodai nevelésľe, a4. é|etévénekbetöltését követő
augusztus 3l.-ig nevelhető és gondozható bölcsődében. A bölcsőde végezheti a fogyatékos
gyermekek koľai rehabilitációs és rehabilitációs célúnevelésétés gondozását is. A Kt. szerinti
szakértoí és ľehabilitációs bizottság szakvéleményea|apjźlĺa fogyatékos gyermek legfeljebb
hatéves koráig, fejlődését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fej|esztő
felkészítésenvehet részt a bölcsődében.

A

családban nevelkedő, a szülők munkavégzése,betegsége vagy egyéb ok miatt e||átatIan
gyeľmek nappali felügyeletét, gondozásźú, nevelésétnapközbeni ellátás keretében kell
biztosítani.
2.)

A JEB feladata:

A

háľom éven aluli gyermekek goĺdozása-nevelése, haľmonikus testi-szęllemi fejlődésének
segítése az éIetkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.

A gyermek

családban történő nevelkedését segítő e||átást, a gyermek és családja he|yzetéhez,
sztikségletéhez igazođóan kell nyújtani'

A bölcsőde

alapellátáson túl szoIgá|tatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelttel, gyeľmekhotel működtetésével, vagy más gyeľmeknevelést segítő
szoIgáitatásokkal

se

gítheti a családokat.

A JEB: _ a|ape||átźlsként:- napos bölcsődei

-

szoIgá'|tatást,

egyéb gyermeknevelést segítő szo|gáItatás keľetében, ktilön térítésidíj ellenében:

- időszakos gyeľmekfelĺigyeletet (a felmeľülő szükségleteknek
megfelelve, mind az 5 telephelyen),
_ egyéb téľítésmentes gyermeknevelést segítő szolgá|tatás keretében:

-

prevenciós fejlesztő pľogramot valamennyi bölcsődei
telephelyen, az egészségesenszületett' de lassúbb fejlődési
ütemet mutatató kisgyermekeknek,

- fejlesztő eszkłiziik, a|apvető gyeľmekgondozási eszkiiziik,
bútorok, j átékok ktilcsiinzését,

- játszóházat (időszakosan a 1083 Budapest, Baross utca II7,
és a I08] Budapest, Százađosút 1' bölcsődében
szombatonként)'
l1

-

otthoni gyeľmekgondozást 0-6 évęs kisgyermek ek részére,

- Biztos Kezdet Program a 1083 Budapest, Baľoss utca I03/a
és a 1083 Budapest, Baľoss utca 117. bölcsődében. Komplex
családsegítő szo|gźitatás, szülő csopoľtok, tanácsadás, a
kisgyermek optimális fejlődési ütemének eléréseérdekében, a
vele sziiletett képességekelérése,
-

Biztos Kezdet Gyeľekház
- a gyeľmek szociális és érzelmi fejlődésének

.
.
-

tźlmogatásfua,

azegészségkultúrafejlesztésére,
a kisgyeľmek képességeinek kibontakoztatásźnak

elősegítésére,családi nevelés hianyosságainak
pőt|ásźna,
sziilői szerep eľősítéséľe,családok támogatására,

helyikcizĺisségekrészvételénekerősítéséľe,
partneľ szervezetekkel való együtt működés
elősegítésére

műkĺjdtet.

A JEB iogállása:
onálló jogi személy, önállóan mfücjdő kcĺltségvetésiintézmény,amely a képviselő-testület

3.)

á|tal jővźthagyott éves koltségvetés alapjan mtĺkodik.

4.) A JEB gazdasáei feladataÍt:
végzi.

a

Jőzsęfvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont

III. RESZ
Az intézmény szervezeti felépítése
1.)

Az intézménv vezetőiének kinevezése rendie:

1.1.)

Az

intézményvezetojéĺekkinevezését, felmentését,a fegyelmi eljárás

gindítását a Budapest Főváľo s VIII. Keľül et I őzsęfv áto si onkoľm ány zat Képvi selő testülete, míg az egyéb munkáltatói jogköľt a polgármester gyakorolja'
me

A Képviselő-testület által

kineve zett

v

ezető, magasabb v ezeto beo sztásnak minő sül.

I'2.) Yezető beosztásúnak kell tekinteni a JEB vezetójének általános helyettesét, a
bölcsődevezetőket, élelmezésvezetoket, akik a munkamegosztás szempontjából
elkülĺinített szerv ezeti e gys é get, e gy-e gy bcjlcsődét vezetnek.

A

élelmezésvezetőkęt valamint aZ egyéb munkakĺiľben
fog|a|kozĺatott kozalkalmazottakat, munkavállalókat a JEB vezetője nevezi ki.
1.3.)

bölcsődevezetőket,

A

szervezeti egységek munkavállalóinak munkakorönkénti meghatározása.

JEB

szé kh

e

ly

n do go zó ko za|ka|mazotti munkakörök
JEB vezetője (magasabb vezető),
JEB vezető i ének áIta|áno s helyettes e.

é

1

ugyintéző,

:

1)

bér-munkaügyi előadó,
gyógypedagógus,
szaktanácsadő,
szolgá|tatźls ko oľdinátor,
kézbesítő /takarítő'
kisgyermekn ev eIő l otthoni gyermekgo ndozás 3 fő l,
gipkocsi vczctó.

JEB telephe|yeken dolgozó kĺjzalkalmazotti munkakörök:
bölcsődevezető,

kisgyermeknevelő,

(közüliik telephelyenként egy

fő

bölcsőđevezető helyettes)
élelmezésvezető.
szakács,
konyhai kisegítő,
takarítőnő,
mosó-vasalónő,
fiítő _ karbantartő.
2.) A JEB vezetőiének ioeállása:
Mag as abb v ezeto beo sztású ko za|kaImazott.
- gyakorolja a munkáltatói jogkört,
- gyakorolja a képviseleti jogköľt,
- g}'akorol-i a a kötelezett ség v źi|alási j o gk<irt,

- felelős

(egyszemélyben) az iĺtézménykezelésébenlévő vagyon rendeltetésszeni
hasznáIatáért és az alapitő okiratban előírt tevékenységek megfelelő ęI|átásáért, a
költségvetési szerv gazďáIkođásáéľt, teľvezési,beszámolási, informácíő szo|gźitatási
kĺjtelezettségteljesítéséért,az intézméĺyiszámviteli rendért, a szakmai munka
belsőęllenőrzés megszęrvezéséértés múködéséért,a bolcsődei telephelyek szakmai
munkájának kooľdinálásáért, ellenórzéséért'a szakemberek elméleti-gyakoľlati
továbbképzése biztosításáért, a bölcsődékľe vonatkozó szakmai jogszabályok
érvényesítéséért,
a bölcsődék szakmai munkájából eredő gondozás-nevelési feladatok
irányításáért és ellenőrzéséért,a korszerű nevelési módszerek, módszertani levelek
gyakoľlati a|ka|mazásáétt és ezek e|Ienoruéséért,a munkaero-gazdá|kodás
szabál|y ozásáért, a bĺilcsődeve zetők renđszeľesbeszámoltat ásáért.

A JEB vezetőjének helyettesítési ľendje:

A

magasabb vezetó helyettesítéséttávollétében,illetve tartós távollétébeĺaz á|ta|źlnos
helyettese |tńjae| a magasabb vezetői intézkedésben foglaltak szerint.
Távollétnek minősiil, ha a magasabb vezeto
- ťlzetetr. szabadságźń,
- egyéb, jogszabalybanvagy szerzođésbenbiztosított szabadidejét, munkavégzés a|ő|i
mentességét,
- bete gszab adságát, bete gáll om ány át toItí,
Tartós távollétnek minősül a magasabb vezető 30 napot meghaladó távolléte.

Magasabb

v ezető

ktizvetlen irányítása a|á tartoző munkatáľsak
általános helyettes,
bölcsődevezętók
ugyintéző,
bér-munkaügyi előadó,

,..

gyógypedagógus,
szaktanácsadó,
szoIgá|tatás ko ordinátor,
kézbesítoltakańtő,
kisgyeľmeknevelő/ otthoni gyeľmekgondozás 3 fő l,
gépkocsi vęzető
3.)

A JEB vezetőiének feladatai:
1.Szervezési feladatok:
- megszervezi a gazđáIkodás szabá|yszerű rendjét és annak folyamatos vitelét,
- gondoskoďik a gazdasági feladatokat meghatároző szabáIyzatok elkészítéséről,
folyamatos karbantartásĺĺľól, illetve a munkataľsakkal töľténő megismertetéséről,
- futĺnyítő tevékenységévelbizto sítja az intézméĺyľendeltetésszeľűés gazdaságos
működését, szakmai önállóságát, valamint a törvényesség és az oĺlkormźnyzati
tulajdon védelmét,
- végzi a gyermekek e|ojegyzését, felvéte|étatagintézményekbe.
3.

3.2.Információs feladatok:
- megszeľvezi azintézmény és azintézmények felügyeletét, valamint pénzugyi,
gazdasági e||eĺorzésétellátó szeľvek közötti együttműködést és kapcsolattartást.
4.)

JEB vezető általános helyettesének iogállása' feladat-

és hatáskiiľe:

Yezeto beosztású kozalkalmazott,vezetói beosztással a JEB vezetőjebizzameg,
- gvakorolia azźita|źtnoshelyettesítésijogkört, a JEB vezető akadtůyoztatása, távolléte
esetén,
- központi beszetzés, karbantaľtás megszeľv ezése,

- szakmai ellenőrzés,
- intézkedésiiogköľ a JEB vezetővel töľtént egyeztetést kovetően az onkormźlnyzat,
telephelyek vezetői, és a telephelyeken dolgoző minden közalkalmazottirtnyában.

A telephelyként műkłidő bti|csődei vezető ioeállása. feladat- és hatásktiľe:
Yezető beosztású közalkalmazot.,vezetói beosztással a JEB vezetőjebízzameg.
5.)

anyagilag, erkölcsileg és fegyelmileg egyszemélyben felelős a
vezętése alatt áI|ő bolcsőde munkáj áéľt,
- szervezi és iľányítja a bölcsődében folyó gondozási és nevelési munkát, ezen belül:
- betartj a és belzrta! a a házir endet, valamint a szakľnai pĺo gramot,
- elkészítiés ellenőľzi a đolgozők munkabeosztását.,
- a beosztott gondozónőkkel elkészítia gyermekcsoportok napiľendjét,
ellenőr zi a b etartás źú,
- gondoskodik a gyermekek ľendszeľes oľvosi ęIlátásárő|,
- a beteg, Iázas gyermek szüleit értesíti,
- fertőző betegség elofordulása esetén megszervezi a zárő feľtőtlenítést,
- ellenőrzi a gyermekek ľendszeľes időközönkénti súlyméľését,
- elkészíti,illetve el|eĺőrzi a heti étlap teľvet, e||enőrzi a nyeľsanyag kiszabást,
ételelkészítéstechnoló giáját,
- felügyel a higiénéskövetelmények betartásáľa,
- vezeti, illetve e||enőrzi a védőoltási nyilvántaľtást és jelentést készit az
illetékes v ezetóv édőnőnek,
- a beosztott gondozónők munkáját rendszeresen ellenőrzi,
- gondoskodik valamennyi dolgozó szakmai és általános műveltségének
általános emeléséről és az ellhez szükséges feltételeket biztosítja,
- biztosítia a balesetmentes munkavészésfeltételeit.
- a bölcsődevezető
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A btilcsődevezetőj ének helyettesítési ľendj e:
A bölcsődevezetó helyettesítéséttávollétében a helyettesítésľekijelĺilt kisgyermekneve|ő

|źńja

el.

A bölcsődevezető kőzlĺetlen irányítása a|á tartoző munkatáľsak:
kisgyermeknevelő,
éIelmezésvezető,
szakács,
konyhai kisegítő,
takaľítónő,
mosó-vasalónő,
fiJtő _ kaľbantartó.
6.)

A béľ..és munkaügYi ůigvintéző feladat-

és hatáskiiľe:

- béľ-költségvetésteľvezése,
- bérfelhasználások vezetése,

-bét-, és munkaügyi jelentések elkészítése,
- munkaügyi feladatok végzése'
- intézkedésijogkĺiľaz intézményvezetővel tortént egyeztetést követően az
önkormányz at, a J őzsefvárosi Családsegítő és Gyeľmekj óléti Kozpoĺt, az
EgészségbiztosításiPénztttt és a telephelyenként működő bölcsődék minden
köza|ka|mazottjairényában.
7.) ůwinÍéző:előkészíti, és koordinźijaazintézmények,az onkormányzatilletékes osztáIyai,
a Szociális IntézményekGazđasági Hivatala, atárs intézmények ügyiratait valamint a bejovő
és kimenő postaforgalmat.

8.) szoleáltatáskooľdinátor: vezeti a Biztos kezđetklubot, szervezi és koordináIja

a

tov ábbkép zé s eket, szolgá|tatźlsokat.

A kiseyeľmeknevelő ťrgyelemmel kísériés elősegíti a gondjairabizott gyermekek testiszellemi, jóléti fejlődését.A korszerű gondozási-nevelési elveket a gyermekek egyéni
9.)

fejlettségiszĺntjétfigyelembevévea|ka|mazza.

1.0.) A szaktanácsadĺí a szetvezeti egységekben kísériÍigyelemmel a szakdo|gozők munkáját,
segíti a szakmai irányelvek egységes éľtelmezését,ennek érdekében továbbképzéseket,

szal<ĺnai műhe lyeke t szetv ez.

11.) A gvógypedaeóeus a különböző fogyatékkal élő 0-6 éves koľúgyermekek korai
fejlesztését,fejlesztő felkészítésétvégzi' Elkészítiaz egyérlĺeszabotí egyéĺí,és csoportos
fejlesztési tervet.

Lz

éIe|mezésvezető a 0-3 éves koľúgyermekek egészségesfejlődésétbiztosítő, a
korszerű tźtp|á|kozási elveket követő, idényjellegű étlapot összeállítja. Figyelemmel kíséľia
gyermekek táp any agszüksé gletét.

12J

A szakács felel a kiadott élelmi anyagok helyes konyhatechnikai eljárás alapján töľténő
A főzőkoĺyhán dolgozók
feIďo|gozásáról, meghatttrozott időre történo elkészítéséľől.
munkáj át ĺi s s zehango |j a, ir ány itja, a HA C C P e l ő íľásait b etĄ a, b etartatj a.
14.) A konvhai kiseeítő a szakácsnó irányitása mellett előkészíti a nyersanyagot. A HACCP
13.)

előírásainak megfelelően a fekete és fehérmosogatóban végzi az edények mosogatását. Részt
vesz a konyha takaritásthan.

A takaľítónő ahozzátartoző gondozási egység és egyéb helyiség napi

takatítását végzi a
játékokat,
szükség szerint
higiénéskövetelmények figyelembevételével. Előkésziti az lđvari
besegít a felügyeletbe.
15.)

15

16.) A mosĺĺ.vasalónő a mosó és szárítőgép műszaki kezelését, ahasznźiati utasítást betarŃa
végzi a gyermek és felnőtt textíliák mosását, vasalását. A mosodai és vasaló helyiséget
tisńántaĄa.

17.) A fűtő - karbantartó az éIe|mezésvezető iráĺyításával a sziikséges nyersanyagot
megvásárolja és a száriáva|,pénzzeI elszámol. Kézbesítésiés kisebb javitási feladatot végez.
Azldvat,terasztísńántntását, aťu, sövény nyíľását, locsolását, gyomtalanításźúvégzi.
Felügyeli az iĺtézĺlé'rryfiítésés rrrelegvÍz e||źltásźĺtbiztosítrj kazállt, részt vesz a kazán
köte l ező fe lülvi zs gáIatát v é gző szerv ezet b ej áľás ai n.

A JEB

vezetőjének munkaköri |efuását a polgáľmesteľ, a JEB székhelyéndolgozó
közalkalmazottjainak, illetve a telephelyként mfüödő bĺjlcsődékvezetőjének munkaköri
Iefuását az JEB vezetője készítiel' a munkaköľi leírások egy pé|dánya a szemé|yi anyagban
lefiĺzésrekeriil.

A munkaköľi leírás egy példánya a dolgozó személyi anyagźlbarl lefiizésre kerül'

A

bolcsődékben dolgozókĺa a ktizalkalmazottak jogállásáľĺól szóló többszöľ módosított
1992. évi XXXIII. törvény vonatkozik.

18.)

A JEB képviseletére ioeosultak:
JEB vezetője,
JEB vezetőjének általános helyettese
JEBvezetőjeźita|meghatalmazotlkoza|ka|mazott.(esetenként)

19.)

Általános helvettesítési rend:

A kiizalka|mazottak által betiilthető

egyes

munkakiiľiik helyettesítésiľendje:

A közalka|mazottak által betölthető egyes munkakörok helyettesítéséttávollétében, illetve
tartós távollétében a helyettesítésévelegyedileg, és esetileg megbizott dolgozó látja e| a
magasabb v ezetői intézkedésbenfo glaltak szerint.
Távo 1l étnek minő sül, ha a kö za|kalmazott
. ťtzetett szab adságźlt,
- egyéb, jogszabtiyban vagy szerzĺĺdésbenbiztosított szabađidejét,munkavégzés a|őIi
mentességét,
- bete gszab aďságát, bete gállom áĺy źlt tolti.
Tartós távollétnek minősül a közalkalmazotÍ.30 napot meghaladó távolléte.

Iv. RÉSZ
A JEB székhely és a telephelyként működő biilcsődék

szo|gáIltatásai és a szo|gá|tatások

igénybevételi rendje

JEB székhely, cím: 1083 Budapest, Szigetvári utca

1.

- központi irányítás,
- gyermekek előj e gy zése, felvétele,

-

központi beszeľzések,

- otthoni gyermekgo ndozás szo|gá|tatás,

munkaügyi - gazdasági ugyintézés,
- fejlesztő eszközök, alapveto gyeľmekgonďożtsi eszkozĺjk, bútorok, játékok
-

kö1csönzése.
- képzés,továbbképzés,

-

Biztos Kezdet Gyeĺe|<ház
t6

JEB telephelvek száma:

7 (ó bölcsőde

és 1 konyha)

Bĺjlcsődék nyíwatartási ľendje: munkanapokon napi 12 őra, reggel 6 _ 18 óra között.
Bölcsőde, cím:1082 Budapest, Nagýemplom utca 1-3.
napos bölcsőde
96 férőhelv
idő szako s gyermekfelügyelet.

Bölcsőde, cím: 1087 Budapest, Szźnados út 1. (Kerepesi
48 féľőhely
napos bölcsőde
időszakos gyermekfelügyelet.

ťtt 33.)

Bcjlcsőde' cím: 1085 Budapest, Hoľánszky u.2|.
napos bölcsőde
72 férőhe|y
gyermekfelügyelet.
időszakos

Bölcsőde, cím: 1083 Budapest, Baross utca II7 .
72 féróhe|y
napos bcjlcsőde
időszakos gyermekfelügyelet
hétvégijźńszőház
Biztos kezđetmodęll program.
Bölcsőde, cím: 1083 Budapest, Baĺoss utca 103/A.
napos bölcsőde
7}férőhely
idő szako s gyermekfelügyelet
Biztos kezđetmodell program.
Btilcsőde, cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 19.
60férőhely
napos bölcsőde
ídős zako s gy erme kfeliigy e let
Konyha, cím: 1087 Budapest, Kerepesi ii29/A.
e|Iátja a 1'087 Százados ut I szám alatti gondozot{ak és alkalmazottak étkeztetését,
valamint az ,,Ószirőzsa'' Gondoző Szolgálat Ezüstfenyő Gondozőház és a Józsefuárosi
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Atmeneti otthona gondozottjai étkeztetését.
Múködési ľendje egész évben folyamatos (365 nap/év).

osszes engedéIyezett

Műkt'dő

férőhelyszźlm:420

féľőhely:

420

Józsefvá ľosi E gyesített Bölcsődék Sze ľvezeti á b ra
JEB

Székhe|ye

1083 Budapest Szigetvári utca
fő
fó
fő
fó
fó
fó

-

JEB vezető
JEB vezető helyettes
szaktanácsadó

gyógypedagógus
szo l gáltatáskooľdinátor
kisgyermeknevelo/otthoni gyermekgond.

|ó bér- munkaügyi etoadó
ťő ngyintéző

1
1

12

fő kézbesítő _ takarító
fó gépkocsi vezętó
fÍ5

l. szám

t1

1083 Budapest, Baross

u.

1083 Budapest, Baross u.
Bölcsőde 72 férőhe|y (6 csop)

103la.

Bölcsode 72 férőhe|y (6 csop)

l

l

fó éle|mezésvezeto,

23 fő

1082 Bp, Nagytemplom u.
Bölcsőde 96 férőhely (8 csop)
1 fő

fő bölcsődeve7etĘ

fő kisgyermeknevelő
1 fő élelmezésvezető'

14

2
4
1

fő szakócs'
fő takarítónĘ

ÍőÍíÍtő-kaľbantartó

1 fő

l

fó élelmezésvezető'

mosó-vasallinő

24Íő

24 Íő

3.

bölcsődevezető,

1087 Bp. Szazados u. l.
Bölcsőde 48 férőhe|y (4 csop)

18 fó kisgyermeknevelo

l

fó élelmezésvezető,

2 fó
1 fő
6 fó
1 fó
1 fo

fő élelmezésvezető,

2 fő szakács,
4 fó takarítónő,
l fő fiĺtő- karbantartó,
l fő mosó-vasalóno

23 fő

1084 Bp.Tolnaí L. u. 19
Bölcsőde 60férőhely (6 csop)

fő b<ilcsodevezető,

14 fó kisgyermeknevelő

2 fo szakács,
4 fó takaľítónő,
l fó mosó.vasalónő

2 fó szakźrcs,
4 fő takarítónő,
l fő mosó-vasalónó

1

1

ťo bölcsodevezető,

1

Bp' Hoľánszky u 21. Błilcsőde

1085

72 férőhe|y (6 csop)

l4 fó kisgyermeknevelő

fó b<ilcsődevezeto,

14 fó kisgyermeknevelő

l

117.

1 fő bö1csődevezető,

l0 fő kisgyermeknevelo

l

szakács,
konyhai kisegítő
takarítón<ĺ,

fűto- karbantartó'

fó konyhai kisegítő
3 fő takarítónő'

ĺ087 Budapest' Kerepesi út
29lakonyha
l fo

élelmezésvezeto,

2 fo szakács,
2 fo konyhai kisegítő

5fő

15 fő

mosó-vasalóno,

31 fő

Osszes

en

gedélyezett kiizalka|mazotti |étszám:

I5

7

Íő

szakmai |étszámz 98
egyéb:59
1.) Szolgáltatás: napos btilcsőde

1.2.) Felvétel ľendie napos btilcsődébe:

A Gyvt. 42lA. $ szerint

a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a ľendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek sztilóje vagy más törvényes
képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésľeiľányuló egyéb
jogviszonyban áII.

l8

A

I5lL998. (IV.30.) NM ľendelet 36. $ (1) bekezdés szeńnt bölcsődébe a gyermek
húszhetes korától harmadik életévének,fogyatékos gyermek az ötödik életévének
betöltéséig, illetve annak azévĺęka december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a
harmadik éIetévét,a fogyatékos gyeľmek az otödik életévétbettjlti.
(2) Ha a gyermek a harmadik életévétbetöltotte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje
alapjźlĺmég nem éreÍtaz óvodai nevelésľe és óvodai jelentkezéséta bölcsőde orvosa nem
javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévénekbetĺjltésétkcjvető augusztus 31-ig.
(3) A gyermek bölcsődébe tĺjľténőfelvételétaszilőhozzájáru|áséxa|
a) akörzeti védőnő,
b) a hazí gyermekorvos vagy a hźníorvos,
c) a szociális' illetve családgondozó,
d) a gyermekjóléti szo|gá|at,
e) a gyámhatóság
is kezdeményezheti.

A

bölcsődébe töľténő felvételt fogyatékos gyermek esetén a (3) bekezdésben
foglaltakon túl a gyermek habilitáciőját segíto szakember és a közoktatásrőI szőIő 1993.
évi LXXIX. tcirvény (a továbbiakban: Kt.) 30. $-ának (3) bekezdésében, valamint 34. $ának a) pontjában szabtiyozott szerv (a továbbiakban: szakértői bizottság) is
kezdeményezhetí'ha a bölcsődében a gyermek korai fejlesztése megszewezhető.

(4)

A

szülőnek/törvényes képviselőnek a gyeľmek bölcsődébe jelentkezésękor csatolnia kell a
hźlzi gyermekorvos, vagy házioľvos igazo|ását anőI, hogy a gyermek egyészségi áI|apota
a|apj źn bĺilc sődében gondozható.

Nem gondozható bolcsődében a fertoző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi
gyermekorvos, vagy háziorvos igazolása szerint ez az áI|apot fennáll.

A

15/1998. (IV.30.)

NM ľendelet 40.

$ (1) bekezdés szeľint a bölcsődei

ellátás keretében

a gyermek életkorának és egészségiállapotának megfelelően biztosítani kell
a) a gondozás-nevelés feltételeit, így különĺĺsen

aa) a törvényes képviselő közreműködésével töľténő fokozatos

beilleszkedés

lehetőségét,
ab) megfelelő textíliát és bútoľzatot,
g feltételeit,
ac) a j źĺtéktevékenysé
ad)

a szabadban való tartőzkodás feltételeit,

ae) a fogyatékos gyeľmek egyéni fejlesztésének feltételeit,

b) az egészségestáplá|kozás követelményének megfe|e|ő étkeztetést az energia- és
tźryanyagbeviteli, illetve élelmiszer-fe|hasznáIási ajanlásokat tarta|maző jogszabźiybarl
me ghatár o zottak szerint.

(2) Eey bölcsődei csoportban

-a

(3)-(Đ bekezdésben meghatáĺozotĹ kivétellel -

legfeljebb 12 gyeľmek nevelhető, goĺđozhatő.
(3) A bölcsődei csoportban, ha valamennyi gyermek betöltotte a második életévét- a (4)
bekezdésben meghatározott kivétellel -, legfeljebb 14 gyeľmek nevelhető, gondozható.

bölcsődében a kisgyermek felvétel egész évben folyamatos. A szülő gyermekét a
lakóhelyéhez|egkozelebbi bölcsődébe írathatja, dejoga van bölcsődétvá|asztani.

A

A gyermek e|ojegyzését,felvételét a JEB vezetője végzi'
l.3.) A błilcsődei elhelyezés megszűnik a napos biilcsődében:
A Gyvt. 42. s (1) bekezdés szeľint a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli
gyermekek napközbeni ę||tĺttĺsćĺt.,szakszeľu gondozását és nevelését biztosító intézmény.
t9

Ha a gyeľmek a 3. évétbetöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje aIapjánmég nem
étett az óvodai nevelésre, a 4. événekbetöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és
gondozható a bölcsődében.
(2)
bölcsőde az (I) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek
^
korai habilitációs és rehabilitációs célúnevelésétés gondozésź.ĺis. A bölcsődei ellátás
kęretében a Kt. szerinti szakéľtői és rehabilitációs bizottság szakvéleméĺyealapjźn a
fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlődését biztosító korai fejlesztésben és
gondozásb an, v agy fej lesztő felkészítésbenvehet ľészt.
(3) A bĺilcsőde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, időszakos
gyermekfelügyelettel, gyeľmekhotel működtetésével, vagy más gyermeknevelést segítő
szolgźitatásokkal se gítheti a családokat.
(4) A bölcsődei ellátás megszűnik
a) a b<ilcsődei nevelési év végén,ha a gyermek a 3. évétbetöltötte,
b) ha a gyeľmek az (I), illetve (f) bekezdés szeľinti életkort elérte.
(5) A bĺjlcsőde nyáľi nyitvatartásí rendjét a ferrntartó hagyja jőva. A fenntartó a
bölcsődei szrinet idejére a szülő kéréséregondoskodhat a gyeľmek intézményi
gondozásának me gszerv ezéséroI'
Ha a bölcsőde vezetóje vagy a gyeľmeket gondozó szülő kéri a bolcsődei elhelyezés
megszüntetését:

a.) ha

a

gyermek hozzátartozőja

az ismételt ťĺgyelmeztetésellenére megséľtia

bölcsőđei házirenďet,
b.) ha a gyeľmek indokolatlanul folyamatosan hat héten át a bolcsődéből távol maľad,
c.) ha a gyermeket évközben óvodába felvették,
d.) ha a szu|ő a bcjlcsődébe felvett gyeľmek után gyeľmekgondozási segélyben
részesül, kivétel, ha a szülő GYES mellett munkát vtl|Ia|' felsőfokú oktatási
intézméĺybentanul, vagy szociálisan rászorul
e.) ha a bölcsode orvosának megá|Iapitása szerint a gyeľmek egészségiáIlapota
veszé|yezteti a tcibbi gyermek egészségét,vagy a gyeľmek áIlapota a bcilcsődében
valő tartőzkodás soľán rosszabbodna, illetőleg a gyermek bĺjlcsődei gondozásra
alkalmatlan.
1.4.)

A bölcsőde nyĺtvataľtási rendie:

A napos bölcsőde a fenntartó által meghatározott 5 napos munkarend szeľint üzemel hétfőtől
péntekig. A bolcsőđeitelephelyek napi 6-tó1 18 óľáig lépcsőzetes munkakezdéssel és
munkavégzéssel működnek. A nyitva tartási időn belül biztosítják a gyermekek ellátását.
Alapfeladatként nýjtott ellátás esetén egy gyeľmek napi gondozási ideje a 12 őrźtt nem
haladhatja meg (ľegge| 6 őrátő| este 18 óľáig).
A napos bölcsőde munkanapokon hétfotől péntekig naponta 6 - 18 őráígtart nyitva.
A nyári zárás ideje: 4-6 hét' A fenntartó a bĺjlcsődei sztinet idejére a szĹilő

kéľésére

gondoskodik a gyermekintézményi gondozásának megszeÍvezéséről.(1'997.XXXI. tv. 42.
(5) bekezdése)

1.5.)

$

A btilcsődei szolgáltatás tartalma:

A gyermek

családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja he|yzetéhez,
szükséglete ihez igazo dó an kell nyúj tani'
A bölcsődei ellátás keľetében a gyermek életkoľának és egészségi áuapotanak megfelelően
biztosítani kell:
- a gonđozás-nevelésfeltételeit, így különösen:
- a töľvényes képviseló kozremúködésével torténő fokozatos beilleszkedés lehetőségét,

megfelelő textíliát és bútorzatot,
a jźtéktevékenységfeltételeit,
a szabadban való tartózkođás feltételeit,
a ktilĺjnleges gondozást igénylő gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit,
_ az egészségestáplálkozás követelményének megfelelo étkeztetésta külon jogszabályban
me ghatfu o zottak szeri nt.
-

Egy bolcsodei csopoľtban legfeljebb 12 gyermek, két éven felüliek estén 14 gyermek
gondozható.

A bölcsődei gondozás-nevelés feltételeit, valamint a sza\<rnai progľam részletes szempontjait a
gÖLcsonEl NEVELÉs - ooNDoZÁS oRSZÁGoS ALAPPRoGRAMJA 2008, SZMI,
gorcsooBI NEVELÉS-GoNDOZAS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél'
Buđapest,2009 SZ};ÍI

A bölcsődei ellátásra ęlőírt létszámminimum kovetelmények végľehajtásáľól a

15/1998.(IV.30.) NM ľendelet
melléklet tartalmazza.

I,

számű melléklete,

a képesítésielőírásokat a 2.

szźtmíl

A JEB időszakos gyeľmekfeliigvelet szoleáltatás műkiidési ľendie. és a szolgáltatásba
tiiľténő felvétel ľendie:
Az időszakos gyermekfelügyeletről sző|ő 15/2000.(IV.20.) sz. önkoľmányzati rendelet
éľtelmébena szo|gá|tatást a bölcsődék a működő gyermekcsoportban, a hiźtnyző gyermekek
helyén biztosítják. A szolgáltatást bölcsődébe nem jaró, otthon gondozott kisgyermekek
vehetik igénybe a nyitvataľtási időn bďri| az őket gondoző e|fogIaltsága idejére. A szolgáltatás
đíjataz igénybevevés napján a bölcsődevezętoné| kell befizetni.
2.)

3.)

A JEB hétvéeiiátszóház szoleáltatás műkiidési rendie:

A hétvégijátszőház mindęn évben október és következo és március vége ktjzött műköđik két
bölcsődében szombatonként 15 - 18 &a kozött. A játszőházat csa|ádok 0 - 7 éves
gyermekeikkel egytitt |átogathatják' A játszóház e|őre meghatźlrozott pĺogľammal, szülők és
gyermekeik szabadidejtiknek hasznos eg}Ąltt töltésével, szakęmberek segítségével,

tanácsadással, játékkal, zenével segíti a családi kohéziót és a kisgyermekek fejlődését.

4.)

A JEB

otthoni gyermekeondozás (0-6 éves) szolgáltatás miĺktidésirendie. és a

szolgáltatásba ttiľténő felvétel rendie:
Igény bejelentés a JEB székhelyéna JEB vezetőjénéltörténik. 3 fő szakképzett munkataľs
nyújt segítségetaz arcarászotuló családoknak. Különösen hármas iker sztiletése esetén, vaEY,
ha a szülő (anya) betegsége miatt nem képes a gyermek gondozásźtra. Beteg, vagy fogyatékkal
é|o intézménybennem gondozható kisgyermekek gondozása főként egyedtilálló szülő
munkaideje alatt. A gyermek törvényes képviselőjével kĺjtĺjttírásos megállapodás alapjtn. A
gondozónő esemény naplót vezet a napi történéselaől a sztilők tészére.Naponta gondozási
naplót is vezet, ahol a családnál töltött időt a gondozást igénybevevo a|źirással igazo|. A
gondozónő a goĺdozási naplót a JEB vezetőjének kĺiteles leadni.
3.)

A

A JEB iáték. feilesztő- gYeľmekgondozást segítő eszktiz kölcsiinzés:
rászoruló családok részéregyermekágy, babakocsi, csecsemőmérleg, utazőágy,

|égzésfigyelő, fejlesztő eszközöket,

fejlesztőjátékot kölcsonzése szęrzőđéskotéssel.

4.) Biztos Kezdet Modell Program. Biztos Kezdet Gyerekház
A családi nevelés segítése,a kisgyeľmek optimális fejlődéséhez szükséges hiányosságok
pótlása, kiegészítése.
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A szülők

tźtmogatćsa, sziilői szerepük megeľősítésevalamint képessététele, hogy gyeľmekük
testi- érzelmi és értelmi fejlődését biztosítani tudjak.
S ziilői táľsaságok, önse gítő csoportok alakítása.
A 0 _ 4 éves életkorban a fejlődési lemaľadások, megtoľpanások korai felismeľéssel, a
megfelelő targyí személyi feltétel biztosításával nem csak megállíthatóak, de vissza is
fordíthatóak. Megelőzve ezze| a későbbi életkorban je|entkezó tanulási nehézségeket'
magataĺtás zavarokat.
A program célja:
Minden kisgyeľmek éľjeel a saját képességeinek maximunát az iskoláskor kezdetéig.

v.

nasz

A személyi és intézményĺtérítésidíj

A

személyes gondoskodást nyrij tő a|ape||átás keretében biztosított gyeľmekek napközbeni
eiiátása személyi térítésiđíjanakmegÍizetéséľea szülői feltigyeleti joggal rendelkező szülő
vagy más törvényes képviselő köteles a helyi renđeletbenszabáIyozottak szerint.

A

gyermekek napközbeni ellźľiásźÍ.biztosító intézméĺybenaz a|apelIźúás keľtébe tartoző
szolgźitatćtsok közül csak az étkezésértá|Iapíthatő meg térítésidíj.

A

bölcsőde intézméĺyitérítésidíjĺĺnakalapja aZ élelmezés nyersanyagköltsége és a
nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege, a
tciľvényben szabá|yozott noľmatívkedvezményt (Gyu. 148. $ (3)-(4) bekezdés)

A VIII. keľületi lakóhellyel

nem rende|kező szilőlttĺrvényes képviselő gyermeke bĺjlcsődei
ęIlátásáért téľítési
díj f,rzetésére kötelezett kivéve, ha rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben ľészesül.
Noľmatív kedvezmény mértéke:
Az a bölcsődei ellátásban részesiilő gyermek, akinek rendszeľes gyermekvédelmi
kedvezmény jár, az étkezésitérítésidíjkedvezmény I00 Yo,
- A három, vagy tobb gyermekes családban élő, bolcsődei ellátást igénybe vevő gyermek
étkezésitérítésidíjkedvezménye50 oÁ,
Taľtósan beteg, vagy fogyatékos bölcsődei ellátásban részesülő gyermek étkezésitéľítési
díjkedvezménye50 Yo.

VI. RESZ
A btilcsődei nevelés - gondozás szakmai alappľogľamja
A bĺjlcsődei gondozás-nevelés alappľogľamja:
. az ENSZ Emberi jogok nyllatkozata,
. aZ ENSZ Egyezméĺy a gyeľmek jogairól,
. az Európa Tanács Miniszteľek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagá||amok
számár a a napközbeni gyermekellátásľól

. az I99]. évi XXXI. tcirvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatźsľőI,
o a I5lI998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nýjtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakľnai feladataiľól

és

működésük feltételeiľől,

o a

I4lI994. (YI. f4.) li4K}i{ ľendelet a képzésikĺjtelezettségľől és a pedagőgiai

szakszolgálatokľól,
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(KI. l8.)

Korm. rendelet a gyeľmekjóléti és gyeľmekvédelmi szolgźitatő
tevékenységengedé|yezéséről,valamint a gyeĺmekvédelmi váIIalkozőí
25912002.

engedéIyezésről
a pszichológiai és a pedagógiai kutatások eredményei,
az első életéveknek a későbbi fejlődés szempontjából is meghatźlroző szerepének
elismerése,
a bölcsődei nevelés-gondozás tĺjľténetealatt felhalmozott emberi és szakmai értékek,
ezeken belül is hangsúlyozottan A bölcsődei nevelés-gondozás minimumfeltételei és a
szakmai munka részletes szempontjai c. kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a
módszeľtani levelek, útmutatók, aj ánlások
a bölcsődei ellátás ĺemzetkozileg elismert gyakorlata

figyelembevételével határozza meg a bĺjlcsődékben és a bĺjlcsődei-óvodai integrációban
műkĺ'dő bölcsődei csopoľtokban folyó nevelő- gondozó munka szakmai alapelveit, melyek
éľvényeseka speciális csoportokĺa és a szoIgáItatásokľa is, a sajátosságaiknak megfelelő
kiegészítésekkel.Ezeknek az elveknek az e|fogadása és a gyakorlatban való érvényesítésea
bĺjlcsőde nevelő - gondozó munk áj ának minimum követelménye.

,,A bölcsődei nevelés-gondozás országos alappľogramja'' keretül szo|gá| a gyermekjóléti és
gyeľmekvédelmi ellátás keľetein belül a 0-3 éves koľosztály eIlźńásźravonatkozó sza\<ĺrlai
standardok és a bölcsődei nevelés-gondozás egyęs területeihez kapcsolódó módszertani
j

avasl atok kidoIgo zásáho z.

Az egyes bĺjlcsődék helyi nevelési-gondozási program szeriĺt dolgoznak, amit a ',A bölcsődei
nevelés-gondozás országos alapprogramja'' mint a lartaImi szabáIyozás legmagasabb szintű
dokumentuma figyelembevételével dolgoznak ki.Ez az egymásta épülésbiztosítja egyńszt az
általános követelmények teljesítését,másrészt pedig aZ egyes intézmények szakmai
önállóságát,

a családok és a fęnntartók elvaľásaihoz és a helyi lehetőségekhezigazodást.

1.) A bölcsődeĺ gondozás alapelvei:
A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
A gyermeki személyi s é g tíszte|etének elve
A nevelés és gondozás egységénekelve
Az egyéni bánásmód elve
A biztonság és a stabilitás elve
Az aktivitás, az oná||ősulás segítésénekelve
Az egységes nevelő hatások elve
2.)

A bölcsődei gondozás.nevelés fe|adata:

A bĺjlcsődei gondozás-nevelés
a

fe|adata a gyermek testi, pszichés szĹikségleteinek kielégítése,

fejlődés elősegítése.

2.I. Az

egészségestesti fejlődés elősegítése

2.2. Az érze|mi fejlődés és a szocialízáciő segítése
2.3. A megismerési folyamatok fejlődésének segítése'
3.) A biilcsődei élet megszeľvezésénekelvei:
3. 1 . Kapcsolatt artás a szülőkkel, tźlr síntézményekkel

3.2.
3.3.

Családlátogatás
Beszoktatás
3.4.,,Saját gondozónő''-rendszer
3.5' Gyermekcsoportok szervezésę
3'6. Napiľend szervezése.

4.) A btilcsődei gondozás-nevelés főbb

helyzetei:

)?

4,I.
4'2'
4.3'
4,4.
4.5.
4.6.
4.1'
4.8.

Gondozás
Jtlték
Mondóka, ének
Veľs' mese
Alkotó tevékenység
Egyéb tevékenység
Mozgás
Tanulás

VII. RESZ
Az intézmények háziľen

dj e

1.) A bolcsődék belső rendjét aházireĺdtartalmazza.
2.) Aházitendben a bcilcsőde az alábbíakat szabáIyozza:
a.) a bolcsőde szo|gáItattlsainak rendje,
b.) a gyermek elvitelének , hozatalźtnak rendje (részletes házirendet az I. sz. melléklet
tartalmazza)
c.) a gyermeki jogok és a gyeľmeki jogok védelme, a szrilői jogok és kötelességek,
valamint a j ogosultak érdekvéđelme.
3,) Aházirendet jól láthatő helyen ki kell függeszteni, és meg kell ismertetni a szülőkkel.

VIII.

nÉsz

A JEB telephelyeinek látogatása

1.) A bölcsőde nyitott a szülők és a szakemberek előtt, egyéb látogatőt bejelentés útjan
fogad azintézmény.
2') A látogatóknak a házirendhez, a gyermekek napirendjéhez és életrendj éhez - a higiénés
szabályok betartása mellett - kell alkalmazkodni.
IX. RESZ
Jogok és ktitelezettségek

A Gyvt.:
6. $ (1) A gyeľmeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, jőIétét biztosító

családi kömyezetben tĺjrténőnevelkedéshez.
(2)
gyermeknek joga van aLlhoz, hogy segítségetkapjon a sajét csa|ádjábaĺ történő
^
nevelkedéshez,
személyiségénekkibontakoztatástůloz, a fej lődését v eszéIyeztető
helyzet e|hárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez,valamint ĺinálló
életvitelének megteremtéséhez.
(3) A fogyatékos tartósan beteg gyermeknek joga vaÍL a fejlőđésétés személyisége
kibontakozását se gítő külĺinle ges elj źn áshoz.
(4) A gyermeknek joga van aÍthoz, hogy a fejlodéséľeárta|mas kömyezeti és társadalmi
hatások, valamint az egészségéľekáros szerek ellen védelemben részesüljön.
(5) A gyeľmeknek joga van emberi méltósága tiszteletben l'artásához, abánta|mazássa| ťlzikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az e|hanyagolással és az információs
ártalommal szembeni védelemhez.
(6) A gyermeknek joga van aI.lhoz, hogy a médiában fejlettségének megfelelő, ismeretei
bovítésétsegítő, a magyaÍ nyelv és kultúľa értékeitorző mtĺsoľokhoz hozzáťérjen,
saj át

továbbá hogy védelmet élvezzen az olyan káros hatásokkal szemben, mint a
gýlöletkeltés, az erőszak és a pornogľáfia.
7. $ (1) A gyermek szüleitőI vagy hozzźúaľtozőitőlcsak saját érdekében, törvényben
meghatátozott esetekben és módon váIasńhatő el. A gyermęket kizáĺőIag anyagi
okból fennálló veszé|yeztetettség miatt nem szabad családjától e|vá|asztaĺi.
(2)
gyenrrekrrek joga varr - öľökbefogadó családbaĺr vagy nrás, családot pótló ellátás
^formájában - a sztilői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez.
(3) A gyermek helyettesítő védelme során tiszteletben kell tartani lelkiismereti és vallás
szabadsźąát, továbbá figyelemmel kell lenni nemzetiségi, etnikai és kulturális
hovatartozásáĺa.
(a) Ha t<irvény másként nem rendelkezik, a gyermeknek a szülő felügyeletei joga
megszűnése esetén is joga van szźrmaztsa, vérszeľinticsaládja megismeńséhez ęsa vér szeľinti család beIeegyezése mellett - a kapcsolatartáshoz.
(5) A gyermeknek joga varl aŁlhoz, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tartson abbaĺ az
esetben is, ha a szülők különboző államokban élnek.
10. $ (2) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézményekhazirendje - e
törvényben meghatározott keretek kozott - a gyermek életkorához, egészségi
á|lapotához, fejlettségi sziĺtjéhezigazodva tl||apítja meg a gyermekek jogai
gyakorlásának és ktjtelességei telj esítésének szabáIy ait.

A gyeľmeki jogok védelme
gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kotelessége,
aki a gyermek nevelésével, oktatásźxa|, e|Iáttlsával, ügyeinek intézésévelfoglalkozik.
(2)
gyermek alkotmányos jogainak védelmét az áIIampolgáľi jogok oľszággýlési
^
biztosa (a továbbiakban: biztos) amaga sajátos eszkcizeivęl segíti, és ennek soľán
a.) a biztos feladata, hogy a gyermek alkotmányos jogait éľintő . tudomásáľa jutott visszaéléseket kivizsgálja, és orvoslásuk érdekébenáltalános vagy egyedi
intézkedéseket kezdem ényezzen,
b.) a biztos az a.) pontban megnevezett intézkedéseiről évente beszámol az
országgyú|ésnek
A gyermekjogi képvise|o feIađattń a IIIA. $-atarta|mazza.

11. $ (1)

A

A

Szülői jogok és kötelességek
GyVt. 12. $ (1) A gyermek szülője jogosult és kcjteles ana, hogy gyermekét családban
gondozza, nevelje és a gyeľmeke testi, éľtelmi,éľzelmi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges feltételeket - ktilĺjnösen a lakhatást, étkezést, ruházattal való ellátást -,
val amint az oktatás áho z és az e g é s zs é gü gyi ell átás áh o z v aIő ho zzájutást b izto s íts a.
(2)
gyermek szülője jogosult arua' hogy a gyeľmeke nevelésétsegíto ellátásokľól
^
tźĄ ékoztatźlst, nevel é s éhe z s e gíts é get kapj on.
(3) A gyermek szülője - ha törvény másként nem ľende|kezik - jogosult és kötęles
gyermekét annak személyi és vagyoni ügyeiben képviselni.
(4) A gyermek szülője köteles:
a) gyeľmekével együttműkcjdni, és emberi méltóságát a 6.$ (5) bekezdése szeľint
tiszteletben tartani,
b) gyeľmekét az őt éľintő kéľđésekrő|tájékoztatni,véleményétfigyelembe venni,
d) gyermeke jogainak érvényesítéseérdekébena szükséges intézkedéseket
megtenni,
e) a gyermeke ellátásában kozreműkodő személyekkel és szervekkel, továbbá a
hatóságokkal együttműkĺjdni.

A

jo

gosultak érdekvédelme
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A Gyvt. 36.

$. (1) bekezdése alapjan a jogosult törvényes képviselője ahźzirenđbenfoglaltak
szerint panasszal forđulhataz adott intézményvezetójéhez, a JEB vezetőjéhez' vagy az
érdekképviseletiFoľumhoz a következő esetekben:

a.) az intézményijogviszony megsértése, különösen a szeméIyiségi jogainak
kapcsolattaľt ásának sérelme' tov ábbá az iĺtézménydolgozóinak szakmai,
titoktartási és vagyonvédelmi kötelezettségei megszegése esetén, vagy
b.) azel|átás kĺirülményeit érintő kifogások orvoslása éľdekében.
(2)bekezdése alapján apanasz kivizsgálásának eľedményéró|apanasztevőt belül
kell értesítęniés szükséges esetbentájékoztatni a sérelem orvoslásának
igénybe vehető más módjáľól is.

A

gyermek törvényes képviselóje paĺaszával a JEB fenntartójahoz foľdulhat, ha a panasz
kivizsgálásárajogosult hatáľidőben nem intézkedett , vagy ha az íntézkeđéssel
nem ért egyet.

Az Erdekképviseieti Fóľum megalakításának

és tevékenységének szabá|yait a

JEB fenntartója

á|Iapítjameg a GyVt. 35. $ (1) bek. szerint.

Az ÉrdekképviseletiFórum tagsai:
- az intézményben ellátásban ré szesítettek toľvényes képviselői,
- az intézményi dolgozók képviselői,
- az intézméný fenntartó ĺjnkormányzat képviselői.

A töľvényes képviselők (szülők)

száma nem lehet kevesebb, mint az intézményidolgozók,
valamint a fenntartó cĺnkormányzat képviseloből választotttagok összlétszáma.
Az ÉrdękképviseletiFóľum tagaijogi szakértőt is igénybe vehetnek.

A gyermekvéde|emben dolgozók éľdekvédelme

1. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben foglalkoztatottakat megilleti az a jog,
hogy személyfüet megbecsiiljék, emberi méltóságukat és személyiségijogaikat
tiszteletben tartsák, tevékenységiiket értékeljék és eli smerj ék.

f. A gyeľmekvédelmi ľendszerben foglalkoztatott csecsemő és gyermekgondoző, csecsemő
és kisgyermeknevelő, tanácsadó, gyógypedagógus, intézményvezeto a gyermek
gondozása-nevelése, a gyermek gondozásának és nevelésénekellenőrzése, a gyeľmek
töľvényes képviselőjének adott tanácsadás során hivatalból jár el és e tevékenységével
kapcsolatban a büntetőjogi védelem szempontjából kĺjzfeladatot ellátó személynek
minősül.

3.

A

gyermekvédelmi rendszerben a ktilön jogszabáIyban meghatźrozotí munkakörökbęn
nem foglalkoztathatő az a személy, aki ellen a Btintető Törvénykĺlnyvről sző|ó 1978. évi
IV. tĺirvénybenbüntetni rendelt, a gyermek séľelméreelkövetett szándékos
bűncselekmény miatt eIjárás folyik, vagy akit jogeĺős bíľói ítélettel ilyen bűncselekmény
miatt ítéltekel. Nem fogla|koztathatő az a szemé|y sem, akinek szülői feltigyeleti jogźi a
bíróság jogeľős ítéletévelmegszüntette, valamint - külon jogszabá|yban meghatározoÍt
kivételekke|. az, akinek szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti nevelésbe vétele miatt
szünetel.
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x.
1.)

nÉsz

A JEB pénzeazdálkodási ľendie

Tervezés:

A

szakmai ellátás dologi feltételeinek biztosítása, a költségvetési eIofućtnyzat és tervezet
elkészítéseés egyeńetése a Polgáľmesteri Hivatal illetékes szervezeti egységével.
PénzeLlátás:
A bölcsőđei részlegek ťĺnanszirozźsáná|az éves előirźnyzat lllf-ędrészehavi bontásban. Az
önkormanyzat tárgyévi költségvetésénekelfogadásáig az átmeneti gazdáIkodás időszakttbarl
az eIőzŕ| évi előiranyzat Il|Z-ed ľészének9\oÁ-ahavi bontásban.
Kötelezettsée vállalás:
intézmény nevében kcjtelezettségvállalásta a JEB vezetője, illetve az á|ta|a megbízott
szeméIy, (személyek) jogosultak. A kötelezettségvállalás a gazďasági vezető, vagy az á|ta|a
kijelölt személy ellenjegyzése után és csak írásban történhet.

Az
2.)

A JEB

műktidési ľendie, vagyoneazdálkodási ľendie

Műktjdtetés:

A

bölcsődék működtetésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosításával elősegíti a
gyeľmekek ellátásának rendj ét, a bölcsődék zökkenőmentes mfü ĺj dését.

Táreyi eszköz felúj ítás
Az iĺxézményéptilet állagok és berendezés ismeretében tervezi és jóváhagyja, szervezi és
végľehajtja a felújítási tervet. Koordinálva készítéves és kozéptávtl felújításitervet. A
felújításés karbantartási munkák pénzugyi nyilvántartásź.i-számon kéri és figyelemmelkíséri.
:

Vagyonkezelés:
E||enorzi és teľvszeľűen végrehaj tja az intézmények leltár ellenorzését és selejte zését,melyet
külon szabá|y zat tartalmaz.
Bér és munkaerő szabályozás:
A részérejóváhagyott, illetve a módosított juttatások és létszám előirányzattal tjnállóan
gazdálkodik.

Analitikus nyilvántaľtás
A bĺjlcsődei ľészlegek vezetői kötelesek analitikus nyllvźntartást vezetni:
- a gyeĺmekek felvételéről,
- ađatairő|,
- abeťĺzetetttéľítésidíjakról,
- a do|gozők adatairól, valamint a koltségvetési dologi elóirányzatból vásárolt szakmai
fenntartási készletekĺől,
- élelem forgalomról.
:

Külső kapcsolatok rendje:

Az

intézménykapcsolatot tart a - tevékenysége végzéséhezszÍikséges- irányitő, gazđáIkođőtáľsadalmi- és társszervezetekkel, intézményekkel. A kapcsolattartásért az iĺtézményvezeto
felel.

xI. RÉSZ
Vagyonnyilatkozat-tételi kłitelezettségfennállása és esedékessége
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Az

egyes vagyorľryilatkozat-tételi kötelezettségekĺől szőIő 2007. évi CLII. törvény 3. $ (1)
bekezdése alapjtn akozszolgá'Iatban áIIő szeméIynek vagyorrnyilatkozat.tételi kcitelezettsége
a következő okokból szfüségszerű:
- a közszolgáIatban źiIő személy, aki _ ĺjnállóan, vagy testület tagjaként _ javaslattételre,
dĺjntésre vagy ellenőrzésre jogosult
3. $ (1)
b) közbeszęrzésí eljáľás soľán,
c) feladatai el|átása során
- kĺiltségvetésivagy egyéb pénzeszkozok felett, továbbtl
- az áIlami vagy önkormćnyzati vagyorrnal va|ő gazdźikodás Során, illetve
- önkormányzati pénzugyi támogatások tekintetében
d) egyedi ĺinkormányzatitźtmogatásľól való dtjntésre irányuló eljárás lefolytatása során _

e) állami Yagy

önkormányzati támogatások felhaszĺźiásának vizsgáIata,

vagy

a

s al v aló elszźlmoltatás soľán.''
s. $ (1)
A vagyonny ilatkozat-téte l i kĺj te ezetts é gnek a köte lezett
a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezęttséget megalapoző jogviszony, beosztás létrejötte,

feIhaszná|ás

:

1

munka- vagy feladatktir betöltése érdekében azt mege|őzően,
b) a vagyonnyilatkozat-tételi kotelezettséget megalapoző jogviszony, beosztás, munka- vagy
felađatkör megszűnésétkövető harminc napon beliil,
c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapoző jogviszony, beosztás, munka- vagy
feladatköľ fennállása a|att az első vagyonnyilatkozatot követően, ha törvény eltérően nem
rendelkezik,
ca) a 3. $ (1) bekezdésben meghatározott személy kétévenkéntköteles vagyonnyilatkozatot
eleget tenni.

XII. RESZ
1.)

A

Zárő rendelkezések
Szervezeti és MúkĺjdésiSzabźiyzat érvényességéhez
a fenntartó szeľv jóváhagyása

szükséges.

2.) Az SZMSZ a jőváhagyást követóen a kihirdetéssel lép hatá|yba. A kihirdetés a JEB
vezetője által tĺiľténik,akként, hogy a Szabá|yzatot az érintett koza|ka|mazottakkal
ismerteti, majd elhelyezi a kijza|kalmazottak és az intézményiellátásban részesülő
gyermekek töľvénye s képvi s el ői á|tal

ho

zzáferhető helyen.

3.) Az SZMSZ mellékletei annak részétképezik,alka|mazásuk együttesen történik.
4.) Jelen szabtl|yzat bármikor módosítható' szükséges azt módosítani, ha a vonatkozó
jo

gszabtiyok lényeges kérdéseket tekintve

me

gváltoznak.

Budapest, 2012. január '....

Scheer Feľencné

intézményvezető
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Zárad,ékz

A

Józsefuaľosi Egyesített Bölcsődék Szervezeti és Mrikodési SzabáIyzata a fenĺúartő
Budapest Főváľos VIII. KerĹilet Józsefuarosi onkormáĺyzat Képviselő-testĹi1ete ....l20I2. (I.

.. . ) đcintésealapján }an'január ...,. napján

lélp hatályha'

Budapest, 2012, janurár .....

Dr.Mészár Eľika
aj

e gy

zót helyettesítő

a|je gy

zó

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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2.

tr

széLműmelléklet

őzsefvőrosĺ Egyesített Bölcsődék

1083. Budopest, 1zigetvĺíriutco

T?l. / foY. 3o3

- í7 -67' ^í0 -

1

91 - 88

(ra'rr&

SZAKMAI PROGRAM 2012

-

/áfp)

2014.

Szociális és szakmai környezet bemutatása
A Józsefvárosi Egyesített Bolcsődék intézményei,Va|amint két óvodáva|
összevont közös igazgatású intézménybiztosítja kerü|etünkben a
családban nevelkedő három éven alu|i kisgyermekek napközbeni e|látását,
szakszerű gondozását, neve|ését.

JőzseÍvárosnak (te|epü|és azonosító kódja: 012540)

a KSH

adatai

szerint

Népesség

1997

1998

1999

2000

2001

Lakó

85497

83958

82859

8I729

8

1551

2002

2003

2004

2005

2006

2007

80914

79716

79389

79845

80141

81216

népesség

30

Állanaó

83420

82183

79t96

81204

77175

75819

74264

73430

74362

73072

nepesseg

A kerü|et 20-30 év közötti

korosztá|y |étszáma: 19.765 fő (aránya a te|jes

népességenbe|r]| 22,4oo/o, az aktív népességenbe|ü| 39,4oo/o),

A 0-3 éves korosztá|y 1B20 fő (aránya a te|jes népességenbelÜl

2,5o/o).

A

Iakás ál|omány csaknem 24o/o-ä komfortné|kü|i, a munkanélkü|iek
arányának magas száma B,Bo/o, a Magdo|na-, orczy-, Csarnok negyedben
t1o/o fe|etti. Az isko|ázottság tekintetében az említett negyedekben még
az általános isko|át e|végzettek száma is e|maradta fővárosi át|agtó|.

A leírt számokbó|

következik, hogy kerületünk demoqráfiai je||emzői
továbbra sem biztosítanak optimá|is környezeti fe|téteIeket a meg|évő
szociá|is feszültségek kezelése és a gazdasági prob|émák mego|dására.

A gyeľmekek napktizbeni e!!átása
A Józsefvárosi Egyesített Bö|csődék összes férőhelye 42o fő,

Az intézményszékhelye: 1o83 Budapest, Szigetvári utca

Bölcsőde
Baross u. 103./a.
Baross u. II7.
HoránszkY u. 2I.
Kerepesi út 33

/Százados/

3.
utca 79.

Nagytemplom u.

Tolnai Lajos

Férőhelv Nvitva tartás naponta

6

-

1

18 óráio

72
72
72

48
96

60

Személyi fe|tételek:
JI

74015

Bofcsődei

munkakoT

vezetés

B/t03
óxI2
elhított

Mqqosobb vezető
m.

vez.helvettes

szoktonócsodó
Bö|csőde

ovóovoedooóous3

óxĺ2
ellótott

Nŕ3
8x12
e/lőtott

SzI
4x12
el/őŕoŕŕ

Kerepesi

I

ohat

osszesen

konyha

1

1

,|

I

I

31

I

1

1

1

I

1

5

t4

t4

L4

18

ro2

T4

73
t

I

é|e|mez,é,svezető

Szo|gó|tatős
koordinĺítora

óx12

ellátott

H.21

1

veze,lő

ąondozó

8,417

1

1

I

t

I

5

1

1

1

I

I

Admĺnĺsztrĺítor

I

1

Kézbesí,tő/takąritó

I

1

Bér-munkoü9yi
e|őadó

I

szokócs

ć.

2

Konyhoi kiseoítő

1o

mosodo

1

Tokorító

4

1

4

Fűtő, korbontortó

1

I

4

A

1

4

I

Gépkocsi vezető

L

osszesen

t2

Csa !ádsegítő

2

23

23

24

2

2
1o

4

2

í

I

ąí

t5

10

5

I

4

4

2t

I

2

24

t57

szolgá|tatásaink:

.

Hétvégijátszóház októbertől-márcĺusig szombaton 15

.

a Baross utca 117. és a Százados út 1. szám a|atti bö|csődében
Időszakos gyermekfelügye|et _ minden tagintézményben a

.

-

18 óráig

működő csoportban, a hiánYző gYerekek he|yén

otthoni gyermekgondozás 3 fő gondozó végzi, 0

6

éves

gyerekek esetében
' Hazi gyermek felügye|et
épulet sajátossága miatt, a gyermekcsoportok nem egybe nyílnak hiányzás estén a helyettesítésnem megoldható
5 intézménýlát el
. JáÍszóház,
baba- nrarna klub, esZkozkolcstnző, Biztos kezdet klub,időszakos gyermek feItigyelet stb
férőhely
'80
.,Tá|aló
konyha

'Az
.'

3Z

o

_ a székhe|yen

Játék és eszközkölcsonző

A bö|csődei neve!és.gond ozás országos alapprogramja

.
.
.
.
o
.

az ENSZ Emberi jogok nyilatkozata,
az ENSZ Egyezmény a gyermek jogairó|,

az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) B-as ajánlása
a tagá|lamok számára a napközbeni gyermeke|látásról

az 1997, évi XXXI, törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról,

a 75/1998. (IV. 30,) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjólétÍ, gyermekvédelmi intézmények,valamĺnt személyek
szakmai feladatairól és működésuk feltételeiről,
a 74/1994. (VI, 24.) MKM rendelet a képzésikotelezettségről és a
ped a g óg

ia

i sza kszo

lg á l ato

kró l,

. 259/2002, (Xil, 1B.) Korm, rendelet a

gyermekjóléti és

gýermekvédelmi szolgáttató tevékenység engedétyezésérőt,
valamint a gyermekvédelmĺ vá lIalkozői engedélyezésről

. a pszicho|ógiai és a pedagógiai kutatások eredményei,
. az e|ső é|etéveknek a későbbi fejlődés szempontjából
.

.

meg hatá

roző szerepének

e|

is

ismerése,

a bölcsődei neve|és-gondozás torténete a|att felha|mozott emberi és
szakmai értékek,ezeken belül is hangsú|yozottan A bölcsődei
nevelés-gondozás minimumfeltételei és a szakmai munka részletes
szempontjai c. kiadvány (OCSGYVI, 1999), valamint a módszertani
Ieve|ek, útm utatók, aján|ások

a bölcsődei e||átás nemzetkozi|eg e|ismert gyakor|ata

figye|embevéte|éve| határozza meg a bö|csődékben és a bo|csődeí-óvodai

integrációban működő boIcsődei csoportokban folyó neve|ő- gondozó
munka szakmai a|ape|veit, me|yek érvényesek a speciá|is csoportokra és a

szoIgá|tatásokra

iS, a

sajátosságaiknak megfeIe|ő kiegészítésekke|.

Ezeknek az e|veknek az e|fogadása és a gyakor|atban való érvényesítésea
bo|csőde neve|ő-go ndoző

mun

kájá na k min i m u m követe| ménye.

,,A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja,' keretÜ| szolgá| a

gyermekjó|éti

és gyermekvédelmi e||átás keretein

a 0-3 éves
és a bolcsődei

be|ü|

korosztá|y e||átására vonatkozó szakmai standardok
neve|és-gondozás egyes terü|eteihez kapcsolódó módszertani javas|atok
kidoIgozásához.

Az egyes bölcsődék he|yi neve|ési-gondozási program szerint do|goznak,
amit a ,,A bolcsődeĺ

nevelés-gondozás országos alapprogramja,, mint

a tarta|mi

szabá|yozás

|egmagasabb szintű dokumentuma figye|embevéte|éve| do|goznak ki. Ez

az

egymásra épÜlésbiztosítja egyrészt az á|ta|ános követelmények
teljesítését,másrészt pedĺg az egYes intézmények szakmai önállóságát, a
csa|ádok és a fenntartók e|várásaihoz és a he|yi lehetőségekhez igazodást.

1. A

BöLcsőorr NEVELÉs.GoNDozÁs cÉun:
csa|ádban neve|kedő kisgyermek számára a családi neve|ést
segítve, napkozbeni e||átás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi

A

biztonságának és jó||étének megteremtéséve|,feltétel né|ktjli
szeretettel és elfogadássa|, a gyermek nemzetiségi / etnikai
hovata rtozásána k tiszte|etben tartásáva|, identitásá na k erősítéséve|
kompetenciájá

nak

fĺgye|em bevételéve|, tapaszta |atszerzési

|ehetőség bĺztosításáva|, viselkedési minták nyrijtásáva

I

elősegíteni

a

harmonikus fej|ődést.

A

a
gyermekei esetében a
hátrányos he|yzetű,

szegény és a periférián élő csa|ádok
hátrányoknak és kovetkezményeĺknek

enyhítéséretörekvés, szükség esetén más intézményekke|,
szervezetekke|, szakemberekkel egyrjttműködve. A vaIami|yen

kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos

a

nemzetiségi/etnikai hovatartozás tĺszte|etben tartása, az

identitástudat kia|aku|ásának segítése.A csoportban gondozható,
neve|hető sajátos neve|ési igényű gyermekek esetében pedig minél
fiataIabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés
formájában segíteni a habilitációt és a rehabiIitációt. Mindezek
segítik az egyen|ő esé|yekhez jutást, a társadaImi bei||eszkedést.

2. A

Bolcsőoer NEVELÉs.GoNDoz^s ALAPELVEI

2,7, A csaIádÍ nevelés elsődlegességének tÍsztelete
A gyermek neve|ése e|sősorban a csa|ád joga és kötelessége.

A

a

csa|ádi neve|és értékeit,hagyományaĺt és szokásait
tiszte|etben tartva és |ehetőség szerint erősítve VesZ részt a gyermekek
bölcsőde

gondozásában, neve|ésében, iIletve szÜkség esetén |ehetőségeihez mérten

a csa|ádi neve|és hiányosságainak kompenzá|ására,
korrigá|ására. Mindezek érteImébenfontos tehát a szü|ők számára

törekedve

lehetővé tenni a tevékeny, kÜlonböző szinteken és módokon megva|ósu|ó
bekapcso|ódást a bö|csőde é|etébe.

2,2, A gyermeki szeméIyiségtiszteletének elve
A gyermeket

-

mint fej|ődő személyiséget - a kisebb körű kompetenciábó|

fakadó nagyobb segítségigénye/ ráutaltsága miatt krllön|eges véde|em
illeti meg.

A

bö|csődei neve|és-gondozás értékkozvetítőés értékteremtő fo|yamat,

ame|y a gyermeki szemé|yiségteljes kibontakoztatására' a szemé|yes, a
szociá|is és a kognitív kompetenciák fejlődésének segítéséreirányu|, az
emberi jogok és az a|apvető szabadságjogok tiszte|etben tartásával.

2,3,

A

nevelés és gondozás egységénekelve

A neve|és és a gondozás elvá|aszthatat|an egységet aIkotnak. A

neve|és

tágabb, a gondozás szűkebb foga|om: a gondozás minden helyzetében
35

neve|és is fo|yik,

a

neve|és he|yzetei, lehetőségei azonban nem

kor|átozódnak a gondozási he|yzetekre.

2,4,' Az egyénÍbánásmőd elve

A gyermek

fej|ődéséhez alapvető feltéte| a fe|nőtt őszinte érdeklődése,

figye|me, megbecsu|ése,

a

kompetenciájának elismeréséna|apu|ó
vá|asztási Iehetőség biztosítása az egyes élethe|yzetekben, a pozitív
meg nyi Ivá n u |ások tá mogatása' megerősítése, el ismerése.

A gondozónő me|eg, szeretette|jes odafordu|ássa|, a megfe|e|ő környezet
kĺaIakításáva|, a gyermek é|etkori- és egyéni sajátosságait, fejIettségét,
piIlanatnyi fizikai és pszichés á|lapotát, hangu|atát figye|embe véve segíti
a gyermek fej|ődését. Fontos, hogy a bö|csődébe járó gyermekek
mindegyike folyamatosan érezze a róla gondoskodó fe|nőtt e|fogadását
akkor is, ha |assabban fej|ődik, akkor is, ha esetleg tobb terü|eten je|entős

eltéréstmutat az át|agos fej|ődéstő|, ha sajátos neve|ési igény(i, ha
viseIkedése bizonyos esetekben kÜ|önbozik a megszokottó|, emĺatt
nehezebben kezeIhető. A gondozónő e|fogadja, tiszteletben tartja a
gyermek vaIlási, nemzetiségi/etnikai, ku|turá|is ... stb. hovatartozását, és
a |ehetőségek szerint segíti az identitástudat kiaIaku|ását és fej|ődését,

segíti a saját és a más ku|túra és hagyományok megismerését és
tiszteIetben

ta

rtását.

2,5, A biztonság és a stabilitás elve

A

gyermek személyi- és tárgyi kornyezetének á||andósága (,,saját',
gondozónő-rendszer, fe|menőrendszer' csoport- és he|yál|andóság) növeli
az érze|mi biztonságot, a|apu| szo|gá| a tájékozódáshoz, a jó szokások
kiaIaku|ásához.

A napirend fo|yamatosságábő|, az egyes mozzanatok egymásra épÜ|éséből

fakadó ismétĺődésektájékozódási |ehetőséget, stabiIitást,
kiszámíthatóságot eredményeznek a napi események sorában, növe|ik

a

gyermek biztonsá gérzetét.
JO

A

új he|yzetekhez va|ó fokozatos hozzászoktatása segíti
aIkaImazkodását, a vá|tozások elfogadását, az új me9ismerését, a
gyermek

szokások kia|aku|ását. R biztonság nyújtása természetszerű|eg magában
fog|alja a fizikai és a pszichikai erőszak mĺnden formájától va|ó véde|met
is.

2, 6, Az aktivitás, az ł5nállősulás segítésénekelve

A

gyermek ösztönzése, megnyi|vánu|ásainak eIismerő, támogató, dZ
igényekhez igazodó segítése,az öná||óság és az aktivitás tevékenységspecifikusságának, fizikai és pszichés á|lapottól frjggéséneke|fogadása, a
gyermek fe|é irányu|ó szeretet, e|fogadás és empátia fokozzźsk az
aktivitást és az öná||óság iránti vágyat.

A

biztonságos és tevékenységre motivá|ó szemé|yi és tárgyi környezet
megteremtése, a próbálkozásokhoz e|egendő idő biztosítása, a gyermek
megha||gatása, véleményénekfĺgyelembevéteIe,a kompetenciájának

megfeIe|ő mértékűdöntési Iehetőség biztosítása a bö|csődei neve|ésgondozás egyik kieme|t fe|adata.

A

gondozónő

az

é|ményszerzésIehetőségének biztosításáva|, saját
pé|damutatásáva|, az egyes élethelyzeteknek a gyermek számára

át|áthatóvá, befogadhatóvá, kezeIhetővé téte|éve|,a tapasztaIatok
feIdo|gozásának segítéséve|,az egyes viselkedésformákkaI va|ó
próbá|kozások bátorításávaI segíti a tanu|ást.

2,7, Az egységes nevelő hatások elve
A neve|és értékközvetítésés értékteremtésegyben.

Eredményessége érdekébenfontos, hogy a gyermekkeI fogIaIkozó
feInőttek - a közottÜk lévő személyiségbe|i krj|onbozőségek tiszte|etben
tartásáva| - a gyermek e|fogadásában, a kompetenciájának és pi|lanatnyi
szÜkség|eteinek megfe|elő flzikai és érzelmi biztonság és szeretetteljes

gondoskodás nyújtásában, ontevékenységénekbiztosításában
an
)J

egyetértsenek' az alapvető értékek,erko|csi normák és cé|ok tekĺntetében
n

ézetei ket egyeztessék, nevelői gya ko r|atu kat egymásh oz koze|ítsék.

3. A

BöLcsőoer NEvELÉs-GoNDoz^s FELADATAI

A bölcsődei

a csa|ádban
és eset|egesen

neve|és-gondozás feladata

neve|kedő

kisgyermekek napközbeni e||átásának
kiegészítő
szo|9á|tatásoknak biztosításáva| 20 hetes-3 éves egészséges és a 20
hetes-6 éves sajátos neve|ésű igényű gyermek testi- és pszĺchés
szÜkségleteinek kielégítéseIaz optimális fej|ődés e|ősegítése. A hátrányos
helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeĺk

enyhítéséretörekvés. A sajátos neve|ési ĺgényűgyermekek
habiIitációjának és rehabiIitációjának segítésea gondozás, neve|és, az

egyéni és a csoportos fogIaIkozások keretében, a gyógypedagógus
irányítása a|apján.
3,

7, Egészségvédelem,az egészségeséIetmőd megalapozása

. a

.
o

o

harmonikus testi és |e|ki fej|ődéshez szükséges egészségesés

biztonságos környezet megteremtése, a fej|ődés támogatása
a primer szÜkségletek egyéni igények szerinti kie|égítése,

egészségvédelem,egészségnevelés,a környezethez va|ó
a|ka|mazkodás és az a|apvető kultúrhigiénésszokások
kiaIaku|ásának segítése(a testi-ĺeIki harmónia kiaIaku|ását és
megőrzésétsegítő napirend ezen be|ül: étkezés,mosakodás,
ö|tozködés, aIvás, szobatisztaságra neve|és, pihenés, Ievegőzés,
játék' mozgás),

szüksé9 esetén speciális szakember bevonásávaI prevenciós és
korrekciós fe|adatok e|látása.
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3,2, Az érzelmi fejlődés és a szocializácÍó segítése

. derűs

|égkor biztosítása,

a

bö|csődébe kerü|éssel járő

nehézségekIehetőség szerinti mege|őzése, i||. csökkentése, a
gyermekek segítéseaz esetlegesen átélt nehézségeik

.

feIdoIgozásá ba n,

a gondozőnő-gyermek között szeretette|jes, érze|mi biztonságot
je|entő kapcsolat kiaIaku|ásának segítése,

. az egyéni szÜkségletek kie|égítésea

csoportban

é|és

he|yzetéb en, az éntudat egészségesfej|ődésének segítése,

o@

bizaImon

és e|fogadáson

a|apu|ó társas kapcso|atok

a|aku|ásának, az együttélés szabá|yai e|fogadásának,

.

a

másik

iránti nyitottság, empátia és tolerancia fej|ődésének segítése,
|ehetőségteremtés a gondozónőve| éslvagy a társakkaI közos

és a tolerancia
é|ményekszerzésére az énérvényesítés
egyensúlyának irányába befolyáso|va a gyermek fej|ődését'

oQ

kommunikatív képességekfej|ődésének segítésea
kommunikácĺós kedv fe|ébresztéséve|és fenntartásávaI
(megha||gatás, figye|em, kérdésekmegvá|aszo|ása),

oĘ

nehezen szocia|izálható, lassabban fej|ődő, érzékszervl
és/vagy mozgássérült, a sajátos neve|ési igényű, a hátrányos
heIyzetű, az eIhanyago|t gyermekek neve|ése-gondozása

speciális többlet-törődésse|,

szukség esetén más szakemberek

bevonásáva|.

3,3, A megismerési folyamatok fejlődéséneksegítése
. az érdeklődés kialaku|ásának, fennmaradásának, erősödésének, az

o
o
.

érdek|ődésĺkör bővÜ|ésének segítése,

Q gyermek é|etkorának, érdek|ődésénekmegfe|e|ő tevékenységek
Iehetőségének biztosítása,

a 9Yermek igényeihez igazodő közos tevékenységsorán élmények,
vise|kedésĺ és he|yzetmego|dási minták nyújtása,

az oná|ló aktivitás és a kreativitás támogatása,
iv

.

az öná|ló vé|eményalkotásra, a dontésre' a vá|asztásra va|ó képessé
válás segítése,

ismeretnyújtás,atájékozódásnak,atapasztaIatok és é|mények
feIdoI gozásá na

a

k seg ítése,

gyermek tevékenységénektámogató-bátorító

kísérése,megerősítése, az

önkifejezés

odafigye|ésseI

lehetősé9einek

megteremtése az egyes he|yzetekben.

4. A bölcsődei élet elvei, kapcso|attartási formái

4'7, Kapcsolat a sziilőkkel
A bö|csődei neve|és-gondozás a csa|ádĺ neve|ésse| egyÜtt, azt kiegészítve
szo|gálja a gyermek fej|ődését. A csa|ádi és a bö|csődei neve|és-gondozás

szÜ|ők és a gondozónők kozötti partneri kapcsolat
kĺa|akításaelengedhetet|en fe|téteIe a gyermekek harmonikus
fej|ődésének. A szÜ|ő ismeri |egjobban a gyermekét, így közvetítenĺ tudja
szokásait, igényeit, szükségleteit, nagymértékben segítve ezze| a
gondozónőt a gyermek ismeretén a|apu|ó differenciá|t, egyéni bánásmód
kiaIakításában. A gondozónő pedig, mint szakember, szaktudásáva|,
összhangja,

a

tapaszta|ataivaI tudja segíteni a szü|őt gyermeke neve|ésében.

A szÜ|ők és a bölcsőde fo|yamatosan' kö|csönosen tájékoztatják egymást
a gyermek fej|ődéséről; ez alapvető fontosságú a szemé|yre sző|ő
bö|csődei neve|és-gondozás kialakításában,

és a csa|ádokat is segíti a

gyermek neve|ésében.

A

korrekt partneri együttműködés fe|téteIe a kö|csönös

bizaIom, az

őszinteség, a hite|esség, a szemé|yes hangvéte|ű (de nem biza|maskodó),

etĺkai szempontból megfe|e|ő, ôZ érintettek szemé|yiségĺjogait
tiszte|etben tartó, tapintatos, folyamatos kommunikáciő,

az

információ

megosztása.

A

kapcsoIattartásnak, tájékoztatásnak

kapcsoIattartási formák:

több formája Van'

egyéni

pl. beszé|getés érkezéskorés hazameneteIkor,

Üzenőfuzet, csa|ád|átogatás, csoportos kapcsoIattartási formák: szÜ|ői
értekez|etek és szÜlőcsoportos beszé|getések, hirdetőtáb|a, nyí|t napok,
írásos tájékoztatók, szervezett programok, stb. Mive| mindegyik más-más
szerepet tolt be, cé|szerű párhuzamosan minél többet a|kaImazni közülük.

A családlátogatás célja: a

csa|áddaI

va|ó

kapcsolatfe|véte|,

a

gyermeknek és a szü|őknek otthoni környezetben va|ó megismerése, ezért

az e|ső csa|ád|átogatásra a beszoktatás megkezdése
e|őtt kerÜljön sor. A csa|ád|átogatás arra is |ehetőséget nyújt, hogy a
Iehetőség szerint

szü|ő bővebben informá|ódjon

a

bölcsődei életrő|, jobban megismerje

azokat a gondozónőket, akikre gyermekét bízza,

A csa|ádi é|et az emberek intim
csa |ád |átogatás |ehetőségének ajá

a

csa|ád|átogatás a|att

n

szférájához tartozik, ezért a

az időpont megvá |as ztásakor,
csa|ád kívánságait mindenek fe|ett

lása k or,

és után a

tiszte|etben ke|l tartani (a család|átogatás e|ő|i e|zárkózást is).

A sziilőcsopottos beszélgetésektematikus beszé|getéseka csoport
gondozónőinek vezetéséve|a csoportba járő gyermekek szü|eit
fogIaIkoztató neve|ési témáró|. A prob|émák megosztása, egymás
meghal|gatása segíti a szülői kompetenciaérzésmegtartását. Lehetőség

Van az egymástó| ha||ott he|yzetkezelési módok
ezá|tal

a saját

továbbgondo|ására,

vise|kedésrepertoár bővítésére.A gondozónőktő| kapott

indirekt megerősítések jó irányba befolyáso|ják

a

szu|ők neve|ési

szokásait'

A szervezett programok a

csa|ádok igényeihez igazodő több|etIehetőségek a csa|ádok segítése,a szÜ|ői kompetencia növe|ése és a
csa|ád és a bö|csőde közotti kapcso|at erősítése érdekében.Több fajtájuk
Iehet, p|.: e|őadás, beszé|getés neves szakemberreI a szÜ|őket érdek|ő
témákról, éte|-, könyv-, játékbemutató szaktanácsadással és adott

esetben vásár|ásĺ lehetőséggeI egybekötve, Vagy k|ub-je|legű csa|ádi
programok Ünnepekhez kapcso|ódóan Vagy alkalomtó| fÜggetlenü|
bizonyos, kiszámítható rendszerességge| (p|. adventi készü|ődés, nyári
strandolás). Ezek

a közös

élmények,ôZ emberi kapcso|atok

és a
4t

tapasztaIatok,

a tájékozottság

gyarapításávaI

nagy

mértékben

hozzájárulhatnak a szü|ői kompetencia fej|ődéséhez,a csa|ádi neve|ésnek

és a gyermek

fej|ődésének segítéséhez.

4,2, Beszoktatás (adaptáciő)

szijIőveI ti5rténő fokozatos

beszoktatás
A szu|őve| történő fokozatos beszoktatás a családdal va|ó egyÜttműködést
he|yezi e|őtérbe. Az anya Vagy az apa je|en|éte biztonságot ad a
kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való aIkaImazkodását.

A

kisgyermek

és a gondozónő között fokozatosan kiaIakuló

érzeImi

kötődés segíti a gyermeket új környezetének e|fogadásában, je|entősen

megkönnyíti

a

beiIleszkedést

a

bö|csődei kozösségbe, mérsékeIiaz

adaptáció során mutatkozó stresszreakcĺók (p|. étkezési,a|vási
nehézségek,nyugta|anság, sírás, ti|takozás, a szu|őhöz va|ó fokozott
ragaszkodás, a vise|kedésben, szokásokban, az öná||ósá9 terén je|entkező
eset|eges vá|tozások ... stb.). sú|yosságát, időbeni eIhúzódását.
4,'

3',,Saját gondozőnő,,-rendszer

A ,,saját gondozónő,,-rendszer a személyi á||andóság e|vén nyugszik. A
csoport gyermekeinek egy része (5-6 gyermek) tartozik egy
gondozón őhoz, A neve|és-gondozás me|lett ő kísérifigyelemme| a
gyermek fejlődését, vezeti a fe|jegyzéseket, törzs|apját, nap|óját, ő tartja
számon az újabb fej|ődési á|lomásokat.

a bölcsődébe, és a
bö|csődébe járás egész időtartama a|att ő a gondozónője
(fe|menőrendszer). Az ún. ö|elkezési időben az az ldőszak, amikor
mindkét gondozónő a csoportban Van idejét e|sősorban a ,,saiát,,

A

,,saját gondozőnő,, szoktatja be

a

gyermeket

gyermekei gondozására, neve|ésérefordítja.

A ,,saját gondozónő,,-rendszerben több figye|em jut minden gyermekre,
számon |ehet tartanĺ a gyermekek egyéni igényeit, prob|émáĺt, szokásait,
e|sősorban a ,,saját,, gondozónő segíti át őket a bo|csődei élet során adódó
nehézségeken.

4,

A

4.

G ye

rm

e

kcsopo rto k sze rvezése

bö|csődei gyermekcsoport |étszámát jogszabá|yok határozzák meg.

Enné| magasabb |étszám szakmailag nem fogadható e|, a megengedettné|

tobb gyermek nem csupán e||átási problémát je|ent a gondozónőnek,
hanem nagyobb a zaj a csoportban, va|ószínűsíthetően több a konfliktus,
megterhelőbb az a|ka|mazkodás a gyermekek számára, kevesebb a
|ehetőség az egyéni bánásmódra.

A sajátos

neve|ési igényű gyermek bolcsődei csoportban (speciá|is
csoportban Vagy integrá|tan / ink|uzívan) történő gondozása, neve|ése,
fej|esztése 2 egészségesgyermek e||átásához szükséges fe|téte|rendszer
biztosításával o|dható meg, de természetesen a |étszámhatárok a sajátos
neve|ési igény természetétőĺis je|entős mértékbenfÜggnek.

A

gyermek

a

bö|csődébe járás te|jes időtartama a|att ugyanabba

a

gyermekcsoportba já rjon.

É|etkorszerint homogén és Vegyes csoportok egyaránt e|őfordu|nak.
Szakmai|ag támogathatóbb az é|etkor szerinti homogén csoport: részint
azért, mert a gyermekek kozötti nagy egyéni kü|önbségek kezelése még
homogén csoportban sem konnyű feladat, részint azért, mert a Vegyes
korcsoport előnyei (a nagyok húzóerőt je|entenek a kicsiknek, a kicsĺkke|

való együtt|ét során empátiájuk, toleranciájuk nő) a bö|csődés korban
kevésbéérvényesÜ|nek, mint a későbbi é|etszakaszokban.

4, 5, NapÍrend

A jó|

szervezett, fo|yamatos

és rugaImas

napirend

a

gyermekek

igényeinek, szükség|eteinek kie|égítését,a nyugodt, fo|yamatos gondozás

fe|téteIeit, annak megva|ósítását kívánja biztosítani, megteremtve
biztonságérzetet,

a

kĺszámíthatóságot, dZ aktivitás

|ehetőségét.A napirenden be|ü|

kielégíteni, hogy kozben

a

és az

a

öná||ósodás

az egyes gyermek igényeit úgy ke||

csoport é|etébenis áttekinthető rendszer
+)

Iegyen, a gyermekek tájékozódhassanak a várható eseményekrő|,
kiiktatódjon a feles|eges várakozási idő. Ez egyben a csoport be|ső
nyugalmát is biztosítja.

A

fo|yamatos gondozáson be|Ül az egymást követő események
(tisztálkodás, étkezés,a|vás) a gyermek biztonságérzetét, ió közérzetét

teremtik meg

A

- s egyben kiiktatják

a feIesleges várakozćlsi időt.

napirend fugg a gyermekcsoport é|etkori összetéte|étől, fej|ettségétő|'

befo|yáso|ják azt az évszakok, ôZ időjárás, a
csoportlétszám és egyéb tényezők (p|. a bölcsőde nyitása, zárása, stb.) ĺs.
Kia|akításának további fe|téte|ei a szemé|yi á||andóság (saját gondozőnőrendszer), a tárgyi fe|téte|ek, a jő munkaszervezés, a kisegítő szemé|yzet
szrlkség|eteitő|,

de

osszehango|t munkája,

a

gyermekek otthoni é|etének,é|etritmusának

lehetőség szerinti figyelembe véte|e.

4,6, A bölcsőde kapcsolatai más intézményekkel

4,6,7, A bć5lcsődék kapcsolata a biíIcsődei háIőzaton beliil

A

bö|csődei há|ózat fontos intézményei,szakmai központjai

a

regioná|is

módszertani bö|csődék, me|yeknek fe|adata az egyes bö|csődék szakmai
működésének segítéseés fo|yamatos figye|emmel kísérése.

4,6,2, Bi5lcsőde és ővoda kapcsolata

A két intézményközött

fontos o|yan tartalmas kapcsolat kia|akítása,
ame|y a kölcsönos érdek|ődés révén|ehetővé teszi egymás munkájának,
céljainak megismerését, megértését,ezáĺtal a gyermekek számára az
átmenet is zokkenő mentesebbé vá|hat.

Abban az esetben, ha bö|csőde és óvoda ĺntegrá|tan működik, a bölcsődés
korú gyermekek e||átása a bö|csődei neve|ésre-gondozásra vonatkozó elvi,

szakmai-módszertani e|őírások aIapján, szemé|yi és tárgyĺ fe|tételek
biztosításávaI történjék, fontos a szakmai kompetencĺa eIismerésén
a la pu

|ó egyrjttm űködés.
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4'6,3, Egyéb kapcsolatok

A

tiszteIetben tartásával kooperatív

kompetenciahatárok kö|csönos

kapcso|atokat ke|| kia|akítani mindazokka| az intézményekke|,me|yekke|

csa|ádok kapcso|atba kerÜ|nek

/

a

kerÜ|hetnek (többek kozött: Védőnői

SzoIgá|at, Házi Gyermekorvosi SzoIgálat, Gyermekjóléti Szolgá|at,
Csa|ádsegítő Központ, TerÜleti GyermekvédeImi Szakszo|gá|at,
Gyámhatőság, Nevelési Tanácsadó, Tanu|ási Képességeket Vizsgá|ó
Szakértői és Rehabi|ĺtációs Bizottság).

4 éveseket
bö|csődés korosztá|y |étszáma a 0
figye|embe véve 2300 - 2500 fő. A bö|csődébe járó gyermekek csak a 3ik é|etévÜkbetö|tését követő szeptember 1 - én mennek óvodába. A
korosztály 15 20 o/o-ának tudja biztosítani a napközbeni e||átást. A
kerÜ|etÜnkben é|ő kisgyermekes csa|ádok nagy részénekrossz szociá|is
he|yzete miatt, a bo|csődéinkben gondozott gyermekek 40-50 o/o-ának,
Keru|etÜnkben

a

sokszor a szrjlők önhĺbáján kívü| ez az e||átási forma biztosítja a me|eg
szobát, a fej|ődésukhöz szükséges táp|á|ékot a nap B-10 órájában.

)őzsefvárosban a |akosság összetéte|e, a je|entős számú roma népesség,
a szÜlők egy részénekalacsony isko|ázottsá9a, a munkanélkuIiek, a
komfort né|kü|i Iakások nagyon nagy száma miatt, a kerületünkbe szÜ|ető
kisgyermekek |ehetőséoeikben, esé|yeikben sérÜ|nek.

Prevenciós korai fejlesztő

számára

program

, egészségesgyermekek

Ezt a tényt fe|ismerve kezdtÜk 1996.97 években fe|méréseinket,egy
prevenciós fej|esztő program kido|gozásával, hogy a csa|ádi környezetben,
nem biztosított tárgyi fe|téte|ek, a kor|átozott nyelvi kőd, az ingerszegény

környezet esetenként nem megfe|e|ő táp|á|kozás okozta mozgás- érte|miérzelmi és szociaIizácĺós hátrányokat megfeIe|ő gondozással, segítő
szakemberek bevonásáva|, fejlesztő eszköz biztosításáva| - a |ehetőségek

megteremtéséve|a még egészségeskisgyermekek fej|ődési |emaradásait
korrigá|juk és a korosztály át|agos szintjére fejlesszük.

A

korán felismert

és korrĺgá|t fejlődési megtorpanások csecsemő

és

kisgyermekkorban történő beavatkozás, még képes megváltoztatni egy
eset|egesen nem tú| jó fejlődési prognózist. Programunk e|őnye, hogy nem

fogIaIkozásokon, idegen környezetbe esetenként, hanem a bölcsődei
gondozási-, neve|ési-, játéktevékenységközben, fo|yamatosan a gyermek
saját gondozónőjéve| történik a fej|esztés.

Gondozónőinknek 5-7 úgynevezett ,,saját,, gyermeke Van. A ,,saját
gondozónő'' - rendszer a szemé|yi ál|andóság e|vén nyugszik. A gondozásneve|és me||ett ő kísérifigye|emme| a gyermek fej|ődését, felhívja a segítő

szakemberek figye|mét az á|ta|a ész|e|t e|térő fej|ődési t.ltemre, a csa|ádi
körÜ|ményekben tortént esetleges o|yan

változásokra, amik hatássa| |ehetnek a kisgyermek zavarta|an fej|ődésére.

A gyermek és a csa|ád biza|mát é|vező gondozónő ku|cspozícjőt tö|t be, a
program sikerében! E|fogadtatja a szü|őve| a segítő szakemberre| való

ő tapintatos segítségeke|| pé|dáu|
ahhoz, hogy a szülők tudják kezelni a gyermekné| fe|fedezett átmeneti
prob|émát, vá|toztassanak lehetőségeik szerĺnt a gyermekkeI va|ó
együttműkodés szükségességét'Az

kommunikációjukban, figye|jék jobban szükség|eteiket. Nincs szó tehát az
otthoni gyakoro|tatásró|, csak a koncentráltabb odafigye|ésről.
Ezze|

a programmal ugyanĺs nem e|bátorítani akarjuk a szü|őket,

,,fe|bátorítanĺ'', szeretnénk megerősíteni őket szÜlői szerepükben.

hanem

A

0-3

éves életkor mind a gyermek mind a csa|ád szempontjábó| szerencsés.

Egyrészt, mert a kisgyermekes apát-anyát konnyű megnyerni
partnerként, másrészt azért, mert ebben az életkorban sem a
kortárskozosségben, sem az otthoni kornyezetben még nem

stĺgmatizálódĺk a társainál |assúbb fejlődési Ütemet mutató kisgyermek.
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Biztos Kezdet program
Magyarországon megalakulóban a,,Biztos kezdet'' program
Az elmúlt évek társada|mi-gazdasági vá|tozásai sok csa|ádot és a
családokon be|ül, nagyon sok gyermeket érintettek hátrányosan.
Leginkább azoknak a csa|ác|oknak a he|yzete tűnik ma reménytelennek,
amelyekben a szÜ|ők tartósan kiszoru|tak a munkaerőpiacról, és ezért,
Vagy a|acsony isko|ai végzettségÜkmiatt keresetük nagyon kicsi. Az
a|acsony iskolázottság, a szakképzettség hiánya és a roma etnikumhoz
va|ó tartozás egyÜttes megje|enése is gyakran előfordu|ó je|enség a mai
Mo-n. A je|en|egi szociá|is rendszer csak részben tud választ adni az egYre
növekvő prob|émákra, Ezért fo|yamatosan keressuk azokat a jó gyakor|ati
megoldásokat, ame|yek köze|ebb vihetnek minket a mego|dáshoz, a nehéz
he|yzetű csa|ádokban é|ő, i||etve szuletendő gyerekeik he|yzetének
javításához és fe|zárkoztatásához. A különböző aktív segítő programokkal
remé|jÜk e|őbbre vinni a területi kÜ|önbségek mérsék|ését,i||etve az
ön kite|jesÜ lés e|őseg ítését.
A Program cé|ja, hogy javítsa a gyermekek jó|étét,egészségétszÜ|etésük
e|őtt és után egyaránt. Ennek érdekében:
. o|yan he|yi programokat hozunk |étre, ame|yek javítják a 6 évnél
fiataIabb gyermekek csa|ádjainak nyújtott szoIgá|tatásokat
. A he|yi programokbó| |eszűrt ,,jő gyakor|atokat'' e|terjeszti azok
körében, akĺk kisgyermekek számára nyújtanak szolgá|tatásokat.
A he|yi programok úgy kívánják javítani a gyermekek é|etesé|yeĺt,hogy
jobb hozzáférést biztosítanak a csa|ádtámogatásokhoz, a gyermekek korai
fejlesztéséve|kapcsolatos tanácsad áshoz, az egészségügyi
szo|gá|tatásokhoz és a korai oktatáshoz.
2004. januárjában elindu|tak a mode||programok.
A program 5 he|yszíne eltérő te|epÜ|éstípust je|ent:
. Vásárosnamény: a kistérségitársu|ás,
. ozd: a nehéziparra épü|t ha|mozottan hátrányos he|yzetű város
. Budapest VIII. kerÜ|et: A nagyvárosi hátrányos he|yzetű |akóte|ep
. MórahaIom: jelentős kÜ|terü|ettel rendeIkező település, amely
népességének40o/o-d é| tanyán
. csurgó - orti|os: a hátrányos he|yzetű kisváros - zsáktelepü|és.
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Budapest VIII. kerü|et: A nagyvárosi hátrányos helyzetű lakótelep
A mode|lprogramnak a két lakóte|epi 60 - 6o férőhe|yes bölcsőde
a bázisa. 2oo7, évtő| az intézményszékhelyénnapi nyitva
tartássa! a btilcsődébe nem járő, a Mago|na negyed terůileténlakó

kisgyermekek és szü|eik részéretartunk fog|alkozásokat'

A programba teljes mértékbenadaptá|ható a bö|csődei gondozás.
neve!és a|apelvei, feladatai, a prevenciós korai fejlesztő program'
egészségesgyermekek számára, meglévő szolgáItatásaink,
időszakos és házi gyermekfelügyelet, a hétvégijátszóház, a baba .
mama k!ub, va|amint szabadidős pľogramok, lakótelepi
rendezvények szeľvezése.

A bölcsődébe járő és nem járő gyermekek csa|ádjainak, kíván
segíteni a közösségi szociális munka eszközeinek
felhasználásáva!' Szoľos együttmíiködésben a védőnői há|ótattal'

a családse9ítő- és gyermekjó!éti szolgálat

csa|ádgondozóivaI

kihaszná|va az áltaIuk nyújtott szolgáltatásokat.
Mozgósítja

a

gyermek

és csa|ádja

támogató kapcsolatokat, ösztönzi

környezetében |évő természetes

a Iakókozösségek, hason|ó prob|émákkaI

kuzdő csa|ádok önsegítő kapcsoIatainak |étrehozását.

onkéntes segítők szervezése az ez évi programunk prioritása. Szeretnénk

kerü|etben lévő szakképző isko|ák-, va|amint a szociá|is
fe|sőfokú képzésbenrésztvevő ha|lgatókat programunkba' Gondo|kodunk
az idősek klubjába járó k|ubtagok megnyerésénis.

bevonni

a

Biztos kezdet Gyerekház ľÁľ-top. 5.2.2.o8 ĺ L.zoog-ooo1
A székhe|yen : 10B3 Budapest, Szigetvári utca
Nyitva tartás: naponta B

-

1

13 óráĺg

A gyerekház szemé|yi ál|ománya:
1 fő gyerekház vezető

/ szakgondoző / heti 40 őra /

I fő gyerekház munkatárs / pszichológus / heti 30 őra /
48

1fő gyerekház munkatárs / szakgondozó / heti 20 őra /

Egytjttműködő

pańnereink:

Jőzsefuárosi Csa|ádsegítő és Gyermekjó|étĺ Központ

,,Kesztyűgyár,, Közosségi ház

Jozsefuárosi EgészségÜgyi Szo|gá|at

Baross utca 103/a. bö|csode
Baross utca 117. bölcsode
Koszorú utcai óvoda
Wes|ey János Le|készképzoFoisko|a

Szociális munkás szak

A program négy fő célkitíizéseegyaránt a

gyermekek fizikai, szociá|is
intelIektuális
és
fej|ődésének az e|ősegítésétcé|ozzák:
1. Szociá|is és érze|mi fej|ődés e|ősegítése;
2, Egészségiá||apot javítása;
3. A gyermekek tanulási képességeinekjavítása, nye|vi képességeinek
fejlesztése;
4. A csa|ádok és a közösségek erősítése'

cé|, hogy egyÜtt dolgozzunk a kezdetektő|,: a Ieendő szü|őkkel,

a

gyakor|ó, esetenként sokgyermekes szÜ|őkke| és a gyermekekke|, a |ehető
|egfiata|abb kortó|, már csecsemőkortó| kezdve. Elengedhetet|en, hogy a
szr]lőket bevonjuk a programba, mĺvel az egészségrigyi,szociális, érze|mi,
jó|éti, csa|ádi és közösségi kapcsolatok javítása, valamint a gyermekek
tanu|ási képességénekfej|esztése a cé|.

A programnak nem csak a hátrányos he|yzetű csa|ádokka| va|ó elkülonített
foglalkozás a célja, hanem a terÜ|eten é|ő va|amennyi csa|ád számára
e|érhető segítségetkíván adni a gyermekeik fejlesztése, képességeik
te|jes kĺbontakoztatása érdekében.Az ígv integrá|t programokkaI
eIkerülhető a szegényebb csa|ádok stigmatizáciőja, Vagy eset|eges
kirekesztése.

A csa|ádok számára a program segítségetad, a gyermekek testi-sze||emi
fej|ődéséhez, a csa|ádon be|ü|i konf|iktusok mego|dás ához. /p|.

pszicho|ógussa|, egészségÜgyido|gozók bevonásáva|/. Az
egészségneve|ésselazokat a gondokat is csökkenthetik, mint pé|dául a
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koraszü|és veszé|ye, Vagy

a

szÜ|és utáni depresszió fe|o|dása.. A

dohányzás, az a|kohol, a drog elleni harc.

A ''Biztos kezdet', přogľam a helyi szükségleteknek megfeleIően vá|tozik.
A|apszo|gáltatásaiban azonban megegyező:
. Terü|etĺ munka
. Csa|ádok és szÜlők segítése,nem anyagĺ juttatással
. Minőségĺ játék, fejIesztés és gondozás a csecsemőtől a kĺsgyermek
korig
. EgészségÜgyi gondozás, tanácsadás, nyomon követés,
Speciá|is e||átást, fej|esztést igény|ő gyermekek és csa|ádjuk támogatása,
kr] lönös teki ntette| a |ehetőségek meg ismeréséreés hozzáférhetőségére.

A,,Biztos kezdet'' programban a közösségek va|ódi részvéte|étke||
biztosítani. A lehetőséget ke|l megadni arra, hogy a szakemberek á|ta|
irányított programok e|jussanak az arra rászoru|ókhoz.
Az ljj módszerek megkívánják a programban rendszeresen részvevők
továbbképzésétés szakmai segítségét.

Aház munkatársaĺ 1B0 óra e|mé|eti és 1B0 óra gyakor|ati képzésen

vesznek részt. Munkájukat segíti a he|yi koordinátor, va|amint a területi
mentor.
A partner szervezetek munkatársai 60 órás képzésbenrészesÜ|nek.
A Gyerekház feladata:

.
.
.
.
.
.
.

rendszeres napi nyitva tartás me|lett, a gyermek és szü|ő számára
egyaránt biztosít programokat;
a Gy€rekházban do|gozó szakemberek segítik és nyomon kovetik a
gyermek fej|ődését;
szÜkség esetén megfe|e|ő szakemberhez irányítják a csa|ádot;
a Gy€rekház mindenki számára nyĺtott;
a Gy€rekház szo|gáltatásai ingyenesek;
a Gy€rekház, a gyermek képességeinekkibontakozásához
szükséges környezetet és szakember gárdát biztosít;
rU9älľTlasan a|kalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a
választás Iehetőségét

A projekt fő tevékenységei a következők:
Kapcso|ódás a rÁrvop 5.2'1-es kieme|t projekthez:
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a) A megva|ósítók és a cé|csoport részvételea köte|ező képzéseken
b) Az egységes dokumentácĺós rendszer alkaImazása
c) Mentori segítségnyújtásfogadása a projekt 30 hónapja során
A szakmai program 4 fő tevékenység-csoport köré szerveződik:

1. Gyerekek képességeinekkibontakoztatása, fe|zárkőztatás

2. Szu|őkkel va|ó együttműködés
3. A közösségi részvételerősítése, a projekt he|yi integrációjának
megva|ósítása

4. Szakemberek
működtetése

Ad1)

A

kozöttĺ egyÜttműködési fórumok

szervezése,

gyerekek képességkibontakoztatása a következő fő e|emeket

tartalmazza:

.
.
.
o
.
.
.

Gyerekekke| va|ó rendszeres fog|aIkozás
Gyermekek fej|ődésének nyomon követése
Gyermekek fej|ődésĺe|maradásának szűrése
Kiszűrt gyermekek |akóhe|y szerint i||etékes vizsgá|ó intézménybeva|ó
e|juttatása
Egészségestáplá|kozás osztönzése
SzÜ|ők részéredietetikus tanácsadás
Team megbeszé|ések - heti rendszerességge| a stáb részére,havi lx
kibővített ü|ésen a mentorraI

Ad2) A szÜlőkke| va|ó együttműködés a következő elemeket tartaImazza:

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Szrjlésre' gyermekfogadásra va|ó fe|készítés
Gyermekneve|ési tanácsadás szÜlőknek, SzÜ|őcsoportos beszé|getések
havi 1x
Fogyatékos, e|térő fejlődésű gyerekek szÜ|ei számára tanácsadás
Egyéni beszé|getések szü|őkkeI
Vizuális eszközök aIkaImazása (video) visszaje|zés,fotódokumentáció
készítése
Szü|ők bevonása, csa|ád|átogatás
Ismeretközlés, ismeretterjesztés, könyvek, cD, DVD kö|csönzés
SzÜ|ők megerősítése szü|ői szerepeikben
Rugaĺmas szo|gáltatás a szr]|ők elfog|altsága esetén gyerekfe|ügyelet
megoIdása

Ad3) A közosségi részvétela következő e|emeket tarta|mazza:
)l

.
.
.
.
.

Dontéshozók tájékoztatása fé|évenként
Közösségĺ programok szervezése (Ünnepek, csa|ádi nap, csa|ádi nyárĺ
tábor)
A telepÜ|és |akosságának informá|ása, hír|evél,projekt web|ap
Rendezvények szervezése - nyitó rendezvény, országos szakmai
konferencia
onkéntesek bevonása a közösségĺ részvételerősítése érdekében

Ad4) A szakemberek közötti egyÜttműködés a következő elemeket
tartalmazza:

.
.
.
.
.
.
.

Dokumentációs rendszer vezetése, adatbázis - gyerekekre vonatkozó
doku mentáció, sza kma i tevékenységre vonatkozó doku mentáció
Kapcso|attartás a más szakmák képvise|őivel (védőnő, gyerekorvos,
gyerekjó|étÍ szoIgá|at, családsegítő, bolcsőde, óvoda, stb.)
Esetmegbeszé|és - rendszeres' szakember á|taI vezetett szupervíziő
Szakmai ta|á|koző negyedévente - a régióban ta|á|ható Gyerekházak
munkatársai számára
Továbbképzés, he|yi ĺgényeknekmegfe|e|ő szakmai továbbképzés helyi
szinten
Módszertani segédanyag, jő pé|dák gyűjtemény CD, projektzáró
kiadvány szerkesztése
országos gyakor|óhe|y és módszertanĺ központ kia|akítása a Biztos
Kezdet Gyerekhá zak számára

Budapest, 20L2. január

....

Scheer Ferencné
intézményvezető

H
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A bölcsőde címe: Bp,
1

.

VIil'

,,.,, Telefonszáma:

A bölcsőde naponta regge| 6 orátó| fogadja az érkező gyermekeket.

KérjÜk, hogy 8-8.30 közott ne zavarják a reggelizést, gyermekÜkke| előtte vagy utána
érkezzenek. A gyermek hazavite|ére este 18 oráig van |ehetőség.
2. A bölcsodébo| a gyermeket csak a szulő vagy az á|ta|a írásban megbízott szemé|y
viheti el' 14 éves kor a|atti kiskorú e fe|adatta| nem bízhato meg.

3. A bö|csődei átadóban minden gyermeknek kü|ön szekrénye Van a

ruhák
táro|ására' KérjÜk, hogy a legszÜkségesebb dolgokat táro|ják a szekrényekben, mert
a bö|csődében hagyott i||etve a gyermeken lévő /fĹllbeva|o, nyak|ánc, csatok stb. /
vagy hozott tárgyakéí1 ljáték, babakocsi stb. / fele|ősséget válla|ni nem tudunk.

4. A bö|csődébe csak egészségesgyermek hozható. A közösség
va|amint

a

beteg gyermek érdekében|ázas (37.5

egészsége,

c és ennél magasabb

hőmérsék|etĹĺ),antĺbĺotĺkumotszedő vagy fertőzésre gyanús gyermek
nem |átogathatja.

a

bö|csődét

A csa|ádban e|őfordu|ó fertőző betegségről a bö|csődét értesítenike|l'
5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a bö|csődében, a
gondozonő értesítia szü|őt, i||etve a hozzátartozót. Ehhez fe|tét|enÜl szÜkséges a
pontos cím és te|efonszám, kérjÜk, hogy minden esetben miné| e|obb
gondoskodjanak a gyermek hazavite|érő|, i|letve orvosi e||átásáro|, ezze| is nove|ve a
gyermekuk gyógyu|ás esé|yét.
6. Ha a szülő a gyeľmeket betegsége, vagy más ok miatt nem viszi bölcsődébe'
a távolmaľadás okát 48 órán belül közölje a biilcsődevezetőjéve|.

'A

csa|ád és a bölcsode kapcso|atának erősítésére|ehetőséget biztosítunk a
szÜ|ove| torténo beszoktatáson tú| a gondozónő-szü|ő napi ta|álkozásaira, az uzeno
fÜzeten keresztÜ| történő információcserére, szÜ|ői értekezletekre, csoport
7

beszé|getésekre' Módot adunk a családoknak a bölcsőde é|etébevaĺó betekintésre.

KérjÜk, hogy |átogatásuk ĺdőpontját a gyermekük gondozónőjével e|őre egyeztessék'

8' Az uzenó fÜzetbe torténo bejegyzéseiket szívesen VesszÜk, akár a

egészségiá|lapotára, akár

vonatkoznak.

a

gyermek
gyermek fej|odésére,Vagy otthoni eredményeĺre

9. KérjÜk, hogy a térítésidíjataz e|ore je|zett napon pontosan fizessék be. Fizetési és
egyéb gondjaik esetén keressék a bo|csode vezetőjét, akĺ fe|vi|ágosítássa| és
segítőkészséggel á|| szíves rendeIkezésijkre.
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Az e||átás megszüntetésének módja
í997. XXX|. Tv.
(1) Ha e törvény másképp nem rende|kezik, a személyes gondoskodást

37IA.

s

a) a

határozott ĺdejű elhelyezés esetén a megjelö|t

nyújto e||átás megszűnik

meg hosszabbított időtartam _ |ete|téve|,

idotartam illetve

a

b) a jogosu|tsági fe|téte|ek megszűnéséve|.
15/1998. NM rendelt:43. $ A bölcsődeiellátás megszűnik
a) a bolcsődei nevelési év végén(augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik éIetévét
betöltotte, illetve
b) ha a 36. s G) bekezdése, illetve a 41. $ (2) bekezdése szerinti életkort elérte.
(2) Meg kell szuntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának
szakvéIeménye szerint egészségiállapota miatt bolcsődében nem gondozhati, illetőleg
magataftászavara veszélyezteti a tobbĺ gyermek fejlodését.

(2| Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyeľmekvédelmi ellátás
megszűnéséta jogosult, illetve törvényes képvise|ője kezdeményezheti,
melynek alapján az intézményvezető az el|átást megszünteti. Az ellátás a
megegyezés időpontjában, il|etve ennek hiányában a megá||apodásban

fogla|tak szerint szűnik meg.

Az

intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és
gyermekvédelmi el!átást megszünteti, ha a jogosu|t a házirendet ismételten
sú|yosan megsérti, vagy az e||átás feltételei már nem ál!nak fenn.

(3)

(4) Az

intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjo|éti és

gyermekvéde|mi e|látás megszÜntetésérő|, i||etve az e||ene tehető panaszró| írásban
éńesítia jogosu|tat, ĺ||etve törvényes képviselőjét.Egyet nem értésesetén a jogosult,
i||etve törvényes képvise|ője az értesítéskézhezvéte|étő|számított nyo|c napon be|ilI
a fenntartóhoz fordulhat' A fenntartó végrehajtható határozatáig az eĺ|átást biztosítani
kell.

(5) Ha az e||átást a 32. S (1) bekezdéséneka) vagy b) pontja a|apozza meg, az
e||átást csak határozat szÜntetheti meg.

A házirend betartását, va|amint együttműködésüket kĺĺszönjük!

Scheer Ferencné
Egyesített Bö|csődék Vezetője

zÁęó RENDE!.KEZÉsEK

A

Szakmai programot az intézmény vezetője állítja össze
onkormányzat Képvise|ő-testil|ete hagyja jóvá.

A

Szakmai program naprakész á||apotban tartásáró|

gondoskodik.

az

és a

Józsefvárosi

intézményvezetője

Józsefvárosi Egyesített Bö|csódék szakmai programját a fenntartó Budapest
Főváros Vlll. kerü|et Józsefuárosi onkormányzat Képviseĺő-testü|ete a
'12012.
(l. 19.) számú határozatáva| elfogadta.

A

Hatá|yos: 2012.január 19. napján.

Budapest, 2012' január ....

Dr. Mészár Erika

Dr. Kocsis Máté

a jegyzőt helyettesítő a|jegyző

poIgármester
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munkakorök és átlagbéľek

3.

szźlmtmellék]et

4.

számllmelléklet

5.

szánis' melléklet

új bĺilcsőde mfüödési költségek egész évreliďőarányosan

módszeľtani levél kivonat

56

3. sz. me||ék|et

Tolnai utca

60 féróhe|yes bo|csode

4. sz. me||ék|et

Kĺadások

1

személvi iuttatás
24 Íő éves bére és oit|éka
24 fő cafeterĺa (133650Ftlévĺfo\
munkábajárás miatti utazási

2012. ápriIis 1.
napjától
megJegyzes
tényIeges
üzemeltetésseI
12 hóra e Ft.
e Ft-ban
2
3
4
24 040
35 613
31 417
20 945 I hira
3 208
2 406 9hó

koItséqtérĺtés
-os ke resetkieo ész ítés

360

628

270
419

9 034
8 652

6 054
5 768

21 634

286
19 434

2o/o

munkáltatót teľhelő iárlékok és
szoc á is hozzáiáru|ás
bérek után
cateria után eho
i

|

doIoqi kiadások

382

el|átottak é|e|mezése

10260 nap,160 napra
3 694

alkalmazottak
munka és védőruha
kisértékűszakmai eszközök
szakmai anvaqok
tisztítószerek
irodaszer

2 129

villanv
ý|z-csatorna
qaz
szemétszá||ítás

1

840

2 540
6 350
572

38í
288

1 329

3 456 9600 oondozási nao

1 897
630 35000Ft/év/fő
2 540
6 350
429

648
66 280

49 529

ntézménvi saiát bevételek

5 461

4 351

e||átottak térítéseétkezés

22',16

2 074

a|ka|mazottak étekezéstérítése

3 245

telies bevétel

önkormánvzati

ľáfordítás

2277

40 639

2012. jĹilius havi

21 228
20 120
1 108
26 689

I 036
24 212

59í

25 317

Önkormányzat normatĺv állami

kedvezményes étkezésűek
támoqatása

486

normatíva igénylését
kovetően kapja meg
az önkormányzat, ĺgy
az eredti
koltségvetésben nem
19 861 tervezhető
18 825

támogatásai

bö|csődei e||átás

89C

966
997
1 397

I

I

286

1 863

Kiadások összesen
Bevételek

éves gondozási nap

39
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azonos magasságúak,

- pázsitfelĺiletben nriĺi. 40

cĺĺszéles szilárd

nronoĺ i t beĺon. elő g1'ártott mĺĺkólap^

el

Tilos fa gerenda, előľegyąr161t U-elenr'

burkolaĺ szegé7yezze' ennek
ógyárĺott'' T'' -elem.

a]}ya-sa:

- toĺtőzulyaga lnusu[Ĺ folyami homolr

- a honloĺĺkezelése: naponkéllti átlapátolás. locsoĺás' évenkénticsere Vagy fěrtőtle.
níĺés

- szenĺiyezcĺcléstőĺ
r'éĺĺenikeĺl.

5. Pancsoló. vízperrnetező

A

hornokozólroz hasonióan kotelezo eleme a játszókertnek. N}łá.ri kánikulában a peľmetező
felüIetelr biztosít játék lelretőséget a gyeĺekek. számáľa.
Kizáľóla.s napos és szélvécleĺheĺyen, pazsit .Íbĺtiletbe lrelyezelldő el.
Az év egyéb időszakában biciklizésľe. autók' babakocsik toJogatásáľa alkalnras teĺep.

víz felfrissít, áilaĺldóan r'izes

Kia

lą kíĺú,si lrrľ,e ĺe! m

én

ve i',

3. sz' rnelléklet

.

a peľmeÍező an,vaga egy vasbetonszeľkezetrc építettbuľkoiat: téľkőr'agy gumjtégla,
. fell.i letkezelési ko vetelmén-v a csťlszás m en te s sé g,

- szegélye szilfud burkolat vagy gyep

- a csatlakozó brľkolat széIétőliĺlduló, fokozatosan mélyülő, ''táIszenĺ,' 1egyen a belső
kiképzése'

- áĺnéĺője:2--1 rnéteľ
- a legnagyobb melysége: 5-l0 cm
. a vizpennetező kerĹĺletén,3 lrel.ven a feltiletből kiemelkedő r,ízpeľrnetezo fej szóľja a

vizet, a vÍzoszlop magassága

a

viznyomtlssal szabályozliató, visszďrullva frissíti,

permetezi a gyerekeket
- a vízpermetező közepén, leglnélyebb pontján vízösszefolyó van, rnelyen keľesztül a

víz elfolyik
. lrasználaton kíviil a vízpeľnetezi3 ťĄ a burlĺolat szintjébe süllyed
. vízbetáptálás átfol-.'ó rendszeľÍĺ,kevert víz

a pancsoĺók' amelyek megfeleltek a koľábbi módszertani levél kor'etelrnényeinek és jó
állapotilak. feluj ítottak, toválrbľa ís ]ra sznĺĺ]lratók'

Ázok

D./

JÁTÉKxÉszr,rľ

E gé s z s égił91; i. s z eln p ołt t o k :

. konn'yen tisztítható, fertőtlenítlrető legy.en'

- balesetet ne okozzon - ne leg1'en törött, ne legyen könnyen toľhető, ne

essen' szét

darabjaiľa. éles sarkai ne legYenek, ne lógion hosszú zsinóron, ne legy.ęl1 ĺul nebéz.
- csecsemő és tipegtĺ koĺbarr ne legyen olyan kis mér.eÍti, lrogy onba, fiilbe, garatba
keľi'ilhessen!
P ed a gó gia i s ze nlp ollt ĺl k.'

- ĺniĺrderrtevékenys égforĺnához legyenek ĺne gfelelő

j

áĺékszer ek (nraĺripu l ác i ó'

.)Ô

konstruáiás, uiáĺrzó., szerepj áték. rnozgá sfej Ie sńő j áték. .', s tb.
),
- a játék színe, nagysága. foľniája keltse feĺ és ta'r.tsa éb'e,' u gyeĺmek
érdeklődését

. több fajta tevéltenységle lelressen felĺrasználni'

- leg1,.enek trrás nemzetek szokásait tukrozo iátékok.

-

iátékváĺasztásnál iegyen szempont u ,'.nl.Ĺ kozotti eg1anloség elvének betaľtása
(a kisĺány6ię11ak is legyen autó' a Íiúknak is baba).

Kh,iÍelezés:
- igényes legyen,
- a fokozott használatľa szánrĺtva késziiĺiön.

EIheĺyezése:

ĺryitott játékpolcon,
-táľolóedénvekberr (r'cĺdrökben' kosarakban)'
.goncl ozón ő álĺa i eléĺhetclpolcon (felügyeletet igén5łl j
ő átékoĺĺ).

l,ihełl.tÍ.scu.ob:

Elĺjfoľdul, lrogy egy.egy gyermek elfáľad a .ićttékban, vagy csenĺĺre,egyedüllétr.e vágyik.
esetleg a közéľzete rrem jó. és ezért szeretn.e lepihenni. A lralrgulatos, prilra káĺpítozásri
bútoĺok.szőn1egek, párn'ĺń<, prrha textiljáĺékok pihenteto' nyugtató hatásúak. Legyen nrinden
szobáball a gy,eľmeklrel'efiĺn kívĺilszönyeg, a ťoldĺinis elhelyezheĺo párnák' (toll tĺiltésĺi
páĺnak ĺrern alkďmazhaĺók), eĺkiiiöniilésre aikalĺnas kuckó, alrol a gyemek piheniret.
1.

Alapjátékok (nrirrclen csoportban biztosítani kell)

játszókenĺlők.
babák'
ĺ
- Iabdak,
ĺ
.i<épesĺ<onyveĺĺ"ĺ | ĺ
- názgásfejlesztők. \/
.

1

-

2. Csecsemő|ĺorri gyeľmekek játékai.

A

játékoknai< nrérete, súlya, alakja ol.yan le.ĺyen, hog1'. lra a csecsemő rájuk fekszik, vagy
ejti óket, ez ne legyen szĺárnára fájdalmas, vagy ijesztó, kellernetlen. A csecsemok
részéreválogatott játékoknak nem lelret olyan része, amit a gyennek lerryelhet. Nem adlratók
tl.lagára

szőľmeállatok, hajas babrfü, mert a nrindent a szć|.ĺha ver.ő csecsemő száĺnáľa ľendkíwll
r'eszél},esek a toľkáľa tapadó, esetleg a légutalĺba keriiiő szőĺszźllak. i\{ennyiségéttekinh'e kivéve a nag-vrnéĺeľűjátékokat - minden gyeĺlelrnek jussoĺl azol]'os típusújáték (baba,
mackó, korr1*-, autó. labda).
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V ćútozaĹos ťeliiletrítexti lfi gurď<: babák. macĺk, nyuszi k.

Sĺb. i

Csecsenlőlarek is adhaĺók:

]1
I

egyes eieĺnei, amel1,ek önrrragtlklraĺr is alkalmasak a ĺaanipulációra,
ýľĺfj.1tékok
- karikák.
- fuíontessori toronv koľongjai,

!
! - hoľdó- és kockasorcllĺ"
ź1
- ĺromokozóťoĺmák.

ĹTľeges

játékok:

}

- vödrcjk, \
l
. kosarak. ĺ

tá.lak.

Könwek: egv ábrás. textil, nríĺanyag,ĺ<eméll-vlapťl.
Nag-v nréľetűeszlĺözok iabd ak, mäszop áruŕlk. úszó gunrik.

3. Tipegő koľŕl gyerľnekek játékaĺ

A nag1.'iuéľetii játékok kivételér'el nrindęn gvermeknek jusson azonos típusújáték (baba,
ĺrrackó, könp., autó, labda). A gyiíjtöget<ĺ-sora1k.clĺó játék korszakában az aľra alkalrnas
j

átékfeleségbőJ ujj9!-!lś!!'zĺ!!q&Nnekbeszeľzése sz.rikséges.

Konstruáló játékok:

o.,,,ď;;;;ítĺĺkocka,

Montessorik, baby logik, poháĺsorok,

b'ordósorok, foľm akiľak'ók, nagy rnérettígyön gyok.
Nagymozgásos játékok: hoľdár kocsik,
baby csťlszda, labdálĺ.
Húzogatható. tologatható eszközök:

ailtót

dörrrpeľek, motoľok, triciklík, lnĺĺszóka, aIagtlt,

vonatok, autc'k.

Üreges játékok: kosaĺak, szat\ľok, rlödľok, táiak' talicskák.

Hornokozój átékok: vÖĺĺrÓk, lapáto k. h omo kozófomák. sziták.
Babiák, m acik,

á'l

l

atfi guľĺĺk(plĹi ss,

Használ ati eszközök':

Könyvek

:

fĺottíľ).

lábasok" tányérok, pohaľak, szj'tti<, sztÍról<.

elsősoľban kemérr1,lapťr |ap o z.o és epoĺe l ló.
I

cerLlza, filctoll, gFlrma (só-liszľ, fozott), stb,
Alkotó játék eszkÖzei: zsíĺkĺéta,
kell.
Ezeket állanclóan Đotolni
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játélĺai

4. Nagycsopoľtos gyermekek

A tipegőcsopoľt eszkozeit biztosíduk az alŕlbbi jtltéktípusokkal kiegészítve:

A

szerepjáték kellékei: szeľszánrclk, fozőedélryek, gyuľótábla, vágóďeszka, babarulrák,
takaĺók, sepľii, lapát, orr'osi táska' telefon, kisebb méretii felnött rulrák' sapkák, kerrdők,
táskák, cipök. ťodľászkellékek'Ugy helyezzuk el, ľendszeľezve. lrogy* felliĺvó jellegrik
éľr'ényesüĺjon,pi. ruhiákat' kötényeket akasztóľa, . '.stb.
Babak; kaľakteľbabák, etnikai kiiĺonbségeketlrangsúlyozo babafa1ták. bábok.

Kismérehĺgvölrgyök,

fĹizős játékok

Alkotó játék eszk'ozęj zsírkĺéta,ce'ruzą Íilctol], festék, gyunna (só-liszt, főzott),

o1ló,

lĺĹilönboző mínőségĺpapírok, ragasztó" tblevél, gesztenye, iskolatábla,lc.éĺa stb.;
Ezeket állarrdóarr pótolĺii kell.
!
I

ĺ
t

Konyvek: elsosorban pulralapú képeskönyvek.

J

a l!
tl
!

\il
\

\y",

Zeĺrei lrarrgot adó eszköztik" hangszerelĺ

E.i FELSZERELÉSI JE GY:ZÉK
(}y eľm eko

łł

tizĺí( e 91: goll

c{ ozds

i

egys égb

eý

(db)
,t_)

u/

hirdetőtábla

lre kesz

oltÓzőszekrérry
öItoztető asztal (oĺtoztető pacl)

ĺí\
{J)

mhafogas
szenetesbadella

I

ĺ'ĺiĺtĺ(j s zo ba kgy' gond o ztis i

e gys égb en )

taĺó (1?-I4 ľekeszes)

fognrosó pohár

csecserrro pelenlĺázó asztal
luh aszáĺitó (harmorrika)

töľĹilkozőtaľ tő

{

12- |' 4 ľészes)

gyeĺmekszék (pad)
tĺikor (-:0 x l00 cm)
y (fali)
9}'ó gyszeľs zekľén
lázméľők
szálkacsipesz
fertőĺlerrítő edény
lábpedálos badelia

billenos badella
bílitaľtó

lgyermek

2
I

?

f
1

I

szükség szeľinÍ
I
I
1

J

Ą
1

bili

szerurYestańó
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lrosszmérő
csecsenrőmérleg (csecsemő csoportban)
szenréi1,mérleg
o1ló

szolrai' lrĆinlérű

G},ennekszabúk (egy', goncĺozcisi ę,,_ségheľl2 ,szobq)
I gyermekágy fa, matľaccal

sztikség szeľinĺ

J hernpeľgő
í elkeľített szolrasarok
i játszókeľítés
gondozónői táĺnlás szék
gondozótroi asztal
ttá|aIo asztal (lra nincs tálaló kocsi)

szĹikség szeľint

sztikség szeľint
szĺikségszerint
Á

a
z.

gyeľrrrekasztal 1leheĺ téeĺalap asztai is. anri ó személyes)

g},efinekszék (kĹilörrböz<j ülőlrragasság)

ř

3 x

6i8

fllfg

f4/28

f.ekteto
ĺry'itott játékpolc

t'Ą

mászólétla vagy más nozgás>}Ĺ

Í.e.jlesztő eszkciz

I

gyeľmekher'eľó [iátszó)
beépítettbíltoľ lri ányában szükséges.
ĺuĺratáľoló szelĺrény
fektető tanó
szelrréttáro|ó badella

t

2
f

falióľa
szobai hłiméľo

2

I

1

Teľą,sz (eg; gondozasi egłséghen)

*

szükség szeľiĺrĺ
csecsemő ágy
g1'eľnek levegőztető ág1.'
24178
ügyanaz, ĺnint a szobában + poliťoam betét
I
fali hőrnérij
sztĺkségszeĺilrÍ
árll1ékoló

K e ľ ĺi fe ĺs z e ł"e l ĺź'sek

(e 91: go

ĺłdo z ús i

ellegĹĺ, nagymozgást
fejleszto.iáték
ketti jtĺtszőház
keĺti gveľĺnekasztal
keľti gyeľmekszék
fem lrempergö
nrászóka

e g.v s ég b en

ľácstávolság 7 cm
ľácstávolsás 7 cm

v

)

j

lromokozó

vízpemetezo

1
1

r'4*\

\éJ

I

sztikség szerint
I
I

4?

Tex

ĺíĺiĺl(eg1, gondo:ćłsi eg;,s[g[ę1, 1

ŕ1

takaró (lĺicsi)

30ĺ40

takań (nagy)

30t40

takal.ó lruzat kicsiĺragy
matrac iruzat

50.-50;,60-ó0

50ĺ60

gl'eľlrrel< tonilkoző

50

gyermek abrosz
gyermek szalvétďeltĺke
hempeľgő lruzat
szőn1,eg védohuzat (rnászósaľokba)

a

t

cziikcéo czpľint

fi.iggony

szőnyeg (2x3 m)
szőrryegr,édő
(udvarr-ol vali bej ovetel útvonaiár.a)
Gvernlekru|tćł:aĺ . anzenil1:ibełl
egvségben

fv
i00

4ź'
\}{_

a

t

szĹikség szeľiĺ:t

bo|c,ĺőde hiztosíÍruhťĺttl Eyeľmeĺĺeĺalek- egy gondo:ási

peler&a
gyeľmek blúzipóló

100

tipegő i nr.edalózó

50
40

kenésznadľág

-s0

rövicl rrac{rág
kislány rulra

Íľéningruhaalsóifelső
(télĺ)
-eyeľnreksapka
gyeľmeksai:ka (n-vári )
kétĺészesarroľák
téli lráĺózsák
bugyi

50
30
50
25
25
50
sz.rikség szeľint

at(éta

50
50

Gyeľmekrulr t:ntbal minclelr bölcsődében alapkészlet biztosítancló. amely

a fent felsoroltak

20%io-a.

Tálaló edénylę1 (egy gołĺdo:ćłsĺegł.EQg6u,1
gyennek nréIýárryér
gyermek lapo stán-r,'éľ
gyermek kistanyéľ
csecsenrłS- és gyem elcpohaľ
bogre
kávéskanál
gyeľmekkanál
ĺnerőkanál

villa

ł?l
b7'
40

40
40
50
50
30
_j0
+
+

43

sütemén-vfogó

!:

tortalapát
táIaló edény fedőve-l

2

I

ziltkenvértaúó

L

kancsťl

.l

Ą

szalvéÍatartó

?

Í.álca

.1

+

f

tálaló kocsi

.,

éteinraľadéialakedénv

oruĺ.i,si eszkÔzök

A'feĺadaĺeĺĺťlĺc,łsra
koĺoĺĺmegállapodas szeľinĺ' a htiĺcsćjcĺeoľvosrenďelkezik a sziiktéges
e'szkij:ĺjkkel.

eĺsősegé1ydoboz
'ĺ.ez

et

I

ti grt nđozoĺ l ti i i rod a

i

ĺľóasztaI
ülőbutor

3x

ĺłś

szekĺény
szemétkosáľ
ruhafogas
számítógép, intemet hozzáf&és

I

telefonifax

I

szárnológép
gyerniekek szánrára jáĺékok, képeskonyvek
gyeľrrrekfelvételkoľ sztikséges

E.tkezćí (szťiktégsseľfuQ

étkezo asztal

szék
teritő

I
I

l

f

'łl

w
(r'
\,

oltző
szekrény

I lđo1gozó

szék
ťilköĺ

f

szeméttaľtó baclella

I

I

ltĺo,sd o, złlh a Ą,ĺó, |ĺ/(.|

ĄĄ

Szapp antafi ó és kapaszko dĺi (zulranyá| l á shoz)
lábľács (nríĺanyag - csak akkoľ sz.rikséges
lra a zulralrytáIca nem csúszásgátló kiképzésii)
.fogas

ülőke
ťali ĺoľulkoző szěrító
szernéÚaľtó badel1a

WC-ben szeméttároló badella
WC kefe
F ő z ő lro m, h ą l lĺ ĺíko cl ĺe ĺés e

es

e.

l

t éĺ

il a11 e ĺs z eľe ĺć,s

Gćp i'fe l s : eľe l é,s ek.,

gáz. vagy villanytűzlrely siitór,el

Ą

Ł

gáz. vagy villany zsámoly
konrbinált hĺítőszekľény
univerzális konyhagép r'agy

háaatási robotgép

gyoľs rrrérleg

I

,

szükség szerint

f

nrázsa

t

buľgonyakoptató
tunnixgép vagY cutt€r

víztisztíto

sziikség szerint

(apľitógép)

1

szi.ikség szerint

BuÍorzgĺ'.
ki,ilonböző nrérenĺasztal horgan ylelnez b oľĹ
tással (hri selőkészítés,zöl dségelökészítés)
fehéľ mosogató (2 fäzisu)
\'agy mosogatógćp
fekete nrosogato (2 fázisiĺ)
Iiúsrrrosó medence

2
I
I

I

tálalő

1

nagy munkaasztal

I

kicsi munkaasztal
Ĺilőlĺe

2

t-l
edérrytartó szekľény:fehéľ-fekete edények
I
szekľény(ken1'ér tfu olásľa)
ĺĺanrľapolcvagy ál lr.ány
szĹikség szerinti nréľetben
1
kézfeľtőtlenítő tál
i
h i deg-melegr'izes mosdókagyló
Főzőĺcĺnyhai ąszkÖzÖk
Iábas

1

Íazék

(adu g,szánĺó l,fiiggően)

30l-es
20l-es

t0 l-es
5 l-es

3 l-es

2t-es
I l-es
0,5 l-es

tál (sar'á11ó)
gyrlrótábla + sodľóf.a
húskalapács

I

t
'f

vágódeszJ<a

6

kukta 4 l-es
kukta 8 l-es
húsc|aľálo (nyeľs. és iőtt lrťlsnak)
buľgonya1yj11$

hŕlsvillák
gvümolcsmosó
sziták (szőr vagy mĺtan5rag)
merítőkana lati (kĹiĺönféĺék)

I

i
L

2
2

;

l0
.)

lrabverők
szűľők (alunríníurrrr.ag'v lozsclamentes)

2

teaszűľő

2

palacsintasĹitö (tefĺon)
szeletelĺĺgép
kések

I
Ĺ

-

I

kenyénágó

I

- husvágó (liyers)

L

- hĺlsvágó (stilt)
- zöldségapĺító

6

ľeszelők

-'t

pogácsaszaggató
fakanal ak (kĹĺ l onféle)
tálaló lapát

l0
J

2

serpełr-vők ťedővel

ĺ

diódaľálo
mákdaráló

i

,

kenótoll
konzervnyitó

mÍĺan5ĺąg1{1 (kĺĺlonfélenréret)

tolcséľ
zoldségrekesz
-*aluskasza

r

6

2

-.,
Á

ggaÍó (háztartás i)

edényszáľító

J

ken1,eľtaľtó

tálca

ĺ

teáskarura

a
J

tivegrnosó

Taps zeľkoĺryha i''fb l s zer

e l

és
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teáskanna (fém)
habr,eľő
reszelél (ťem)
reszelo (tiveg)

2
2

citľomfacsaĺó

z

lábas

i

fazé.k

I
I

2 l-es

rt I

1 l-es

n i.)

0,5 l-es

fakanál
iirloł
Lr Ý !š

M

JJJ
5

I

rm árna
lllvr
9v

jénai tá|

+

tbdő

5

vágódeszka
szrĺrő
tejlneľő kanál
levesĺnerö karrál

+

rozsdarnentes

+

táł 0'5 l.es
szita (szor vagy mrĺanyag)
ľácsos edényszáľító
tivegmosó
kézfeĺtőĺlenítö edény
kézmosó

T'd l a l t5

ed á l y:

e

Á
f

J

z
I

Ĺ
'I

I

I

ĺ (fe l n ćíĺt1 a d a gs z a ĺn ĺó ĺfĺłg gĺÍe.ł l

lapostányéľ
mélytán1'{1

kistán1'éľ
kompótos tál

)a
?0

f0

1f

Ĺir'egpohar.

20

bogre
kés, villa, kailál, kiskanál

?0

kalcsi

rc
3

fiíszeľtartó

evöeszkoztaĺó
kenyér*osár
táIca

szalvéiataľĺó

Konyhąi ĺ'extĺlia
konyharuha
abrosz
kon-vhai kéztöľlö

20
6l

r0v
1

Eg;éb

+/

szeméfÍár.oló

badeĺĺa

helyiségenlĺént1

ételmaradéktaĺoló badeĺla

2

ĺiveg
csťlszásgátló gumiszönyeg
Íĺiszertaĺtó
falióra
ét€imfutáS

40
szĺikség szeĺiIrt
10
l

Amennyiben befejező. rnelegítő konyha működik, a kon1,ha beľendezése, a gépek és kon,vhai
felszeľeiések' a textília ćrtelemszeriĺeu a furlkciónalĺ nregt.elelően v.áĺtozik.

fuÍo s ođai.fe l s z el.e| ĺźs

mosógép

szárítőgép
r'aľľógép
r.asa]óasztal
ülőke, szék
ľakodó polc (ľozsdamentes)
szekľény
mlrás kosáľ
vasaló
Szennyęs tafió
szenrétÍartó
csúszásgátló gurrriszőnyeg
ruliaszárító
Tcl

O

1

l
1

2

szÜkség szeľint
I

4
2

4
l
sztikség szerint
I

kąľ ítós eszkoz i génve

poľszívó
takaĺítógép'szőnyegtisztíti
rredves, feľtĺĺtlenítoslemosáslroz

takaĺító kocsi

I

eszkozok szükséF qzerint
-{lJ

(vagy az azt lreiyettesíto takaľítóeszkoz)

falikut

1

i

Sz ĺl lgĺiI ĺa ĺťĺso k es zko zigú ru e'.

A

gyetrnekszoba beľenclezése, játékkészlete és anyagigénye az alapel|átás eszk<izi.eényéntul,
fĺigg a szolgáltatás ĺípusától és az igény'bevev<ik számátót. életkorától.
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