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Családi bölcsőde neve: Tündérkert Családi Bölcsőde  
Címe: 1145 Budapest, Torontál utca 35. 
Nyitva tartás: H-P 8.00-16.30-ig 

Ellátási terület: Országos 
Férőhelyszám: 7  fő 
Szolgáltatást nyújtó személy (tanúsítványos): Almádi Gabriella 
Telefon: 06-20/9838-979  
E-mail: tunderbolcsi@gmail.com  

Honlap: www.tunderbolcsi.com 

Helyettes személy: dr. László József 

Segítő személy: Almádi Zsuzsanna  
 

Fenntartó neve: Csupa Szív Nonprofit Kft. 

Székhely: 1145 Budapest, Torontál u. 35. 

Képviselője: Almádi Gabriella 

E-mail: tunderbolcsi@gmail.com 

Telefon szám: 06-20/980-6088 

 

Szakmai program készítőjének neve: Almádi Gabriella 

Szakmai program érvényességi ideje: 3 év (a működési engedély kiállításának napjától) 

A szakmai program készítésének dátuma: 2019.01.01. 
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Ellátandó célcsoport és az ellátandó terület jellemzői 
 
Családi bölcsődénk Zugló kertes házas részén, a Törökőr területén, jó környéken fekszik. Ez a rész 
nagyon kedvelt a fiatal családok körében, hiszen zöldövezet, de mégis közel a fontosabb 
csomópontokhoz, a kerület családbarát, a környéken jelenleg mintegy 150-200 új lakás épül, ahová 
várhatóan olyan párok költöznek, akik gyeremekeket vállalnak. Ugyanakkor az állami bölcsődei 
kapacitás erősen korlátozott, vagyis nagyon kevés a hely. Sok család kerül emiatt hátrányos helyzetbe, 
hiszen az édesanya nem tud visszamenni dolgozni, mert gyermekét nem tudja napközben elhelyezni. A 
szülők érdeklődésemre elmondták, hogy sokszor az is a gond a bölcsivel, hogy nem lehet csak pár napra 
igénybe venni, miközben egyre több a részmunkaidőben dolgozó anyuka, aki csak esetleg heti 3 napra 
szeretné gyermekét bölcsődébe adni, vagy esetleg csak a délelőtti és/ vagy a délutáni órákra. Olyan 
családok számára nyújtjuk a szolgáltatásunkat, akik dolgozó szülők, ill. akik szeretnék gyermeküket 
családias környezetben lévő, kis létszámú bölcsődébe beíratni.  
 
Rugalmasságunk segíteni tudja a családok és a munkahelyek igényeinek összehangolását. A 
környékünkön található több nagy cég, köztük az egyik legnagyobb televízió székháza, ahol az ott 
dolgozók körében is igény lenne egy olyan bölcsődére, ami alkalmazkodik az ő munkaidejükhöz. Ezt a 
piaci rést szeretnénk kitölteni és ez is az oka annak, hogy szeretnénk elindítani az új szolgáltatást. 
 
A családi bölcsődénkben bölcsődés korosztályú gyerekeket fogadunk, 20 hetestől 3 éves korig. A 
gondozás-nevelés minden esetben az életkori sajátosságoknak megfelelően történik. 
 
A Tündérkert Családi Bölcsőde szép nagy kerttel rendelkezik, ahol sokat játszhatnak a kicsik, mert 
kiemelten fontosnak tartjuk ennek a korosztálynak a szabad játékot, mozgást a jó levegőn. A belső 
berendezés is a bölcsődés korosztálynak az igényei szerint lett kialakítva. Fontosak a minőségi játékok, 
a pihenősarok, étkező ill. játszórész. 
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A szolgáltatás célja, feladatai, alapelvei 
 
A családi bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a gyermekek törvényben rögzített napközbeni 
ellátásának családias körülmények között biztosított formája. 
 
A családi bölcsőde fő célja, hogy a 20 hetes és 3 éves kor közötti gyermekek részére kíván szakmailag 
magas szintű szolgáltatást nyújtani, ahol életkoruknak megfelelő testi, szellemi fejlődésüket elősegítő 
gondoskodást kapnak. Szeretnénk lehetőséget teremteni azon szülők gyermekeinek a közösségbe való 
beilleszkedéshez is, akik csak heti pár napra kívánják igénybe venni ezt a szolgáltatást.  
 
A Tündérkert Családi Bölcsőde sajátossága, fő feladata, a zöld szemlélet kialakítása a gyermekekben, 
(szelektív szemétgyűjtés, komposztálás, növénytermesztés), a temészetközeliség megélése a 
mindennapokban. Megmutatni nekik hogyan lesz a magból növény, miként teremnek a gyümölcsök, 
bevonni őket, hogy láthassák a természet különleges körforgását. Saját kis kertükben ültethetnek, 
növényeket gondozhatnak, de az állatok megismerésére és elfogadására is nagy hangsúlyt fektetünk. 
Szinte az egész napot a szabadban töltjük, ahol a gyerekek természetes mozgásigényére alapozva 
hagyjuk, hogy az érdeklődésüknek megfelelő dolgokkal foglalatoskodjanak. 
 

Alapelvek 
 

Ø A család rendszerszemléletű megközelítése 
Ø A kora gyermekkori intervenciós szemlélet befogadása 
Ø A családi nevelés elsődlegességének tisztelete 
Ø A kisgyermeki személyiség tisztelete 
Ø A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe 
Ø A biztonság és stabilitás megteremtése 
Ø A fokozatosság megvalósítása 
Ø Az egyéni bánásmód érvényesítése 
Ø Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége 
Ø A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása 
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Együttműködés a szolgáltatáson belül és a tágabb környezettel 
 
 
A legfontosabb alapelv, hogy a családi bölcsődét üzemeltető személy elismeri a szülő elsődleges 
szerepét és befolyását a gyermek fejlődésére. Ez nem megkérdőjelezhető kitétel. Mindaddig a szülő 
kívánsága szerint kell eljárni, amíg az nem szorítja háttérbe a többi gyerek igényét, vagy nem ütközik a 
szakmai alapelvekkel. A célunk közös: a gyermek testi-lelki jóléte. Hiszen itt ő áll a középpontban.  
 
Nagy László, a magyar gyermektanulmányozás, a pedológia elindítója a XX. század elején azt mondta 
mindenkinek, aki gyerekközelbe kerül, legyen tanító, tanár, pszichológus vagy bárki más: “Ismerd meg, 
hogy jobban szerethesd.” Mi is ezt tűztük ki célul, hogy figyelembe véve az életkori sajátosságokat, 
szeretnénk a gyermekek igényeit maximálisan szem előtt tartva egy boldog, biztonságos, nyugalmat, 
szeretetet adó légkört teremteni azon kisgyermekek számára, akiket szülei a mi gondjainkra bíznak, 
életük legfontosabb, első 3 évében. 
 
A családi bölcsődén belül rendszeresen egyeztetünk a gyerekekről, mindig beszámolunk a 
munkatársunknak az aznap történtekről, ill. a gyermeket érintő fontosabb dolgokról.  
 
Szakemberek bevonásával kívánom a saját és a szülők ismereteit bővíteni, illetve lehetőséget teremteni 
arra, hogy a konkrét kérdéseikre választ kapjanak kötetlen beszélgetés formájában. Fontosnak tartom, 
hogy tájékozott legyek a korai fejlesztés területén, ill. ha a szülőknek kérdésük van, akkor a megfelelő 
szakemberhez tudjam irányítani őket. A szülőkkel való kommunikáció elsődleges fontosságú egy 
családi bölcsőde életében. Azonban ügyelünk arra, hogy a szülő tudomása nélkül nem kérünk 
információt a gyermekről sem nevelési tanácsadótól, sem védőnőtől, vagy egyéb szakértőtől. 
 
A szülők számára az előtérben biztosítunk egy mini könyvtárat, ami gyermekneveléssel kapcsolatos 
könyveket, folyóíratokat, azaz naprakész információkat biztosít a szülők számára. A saját facebook 
oldalunk is a szülőkkel való kommunikáció egyik formája, itt nagyon sok hasznos ötletet osztunk meg a 
gyereknevelés olykor nem is olyan egyszerű világából.  
 
Az öltözőben lévő egyik faliújságon a kötelező hirdetményeket láthatják a szülők, a másikon a gyerekek 
munkáit, aminek a segítségével tájékozódhatnak mi minden történik csemetéjükkel a családi 
bölcsődében.  
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Kapcsolatot tartunk fent fejlesztő pedagógusokkal, gyógytornászokkal, akik sokat segíthetnek egy-egy 
problémával küzdő gyermek esetében, ill. tanácsokat adhatnak a szülőknek is, amennyiben erre a 
szülők igényt tartanak. A védőnőkkel, gyermekorvossal is jó kapcsolatban vagyunk, kérdés esetén 
hozzájuk is lehet fordulni. 
 
A közelünkben levő óvodával napi kapcsolatban állunk, sokat segítenek az óvónénik, dadusok, hogy 
hogyan alakítsuk ki bölcsődénket, milyen játékokat érdemes beszerezni, mire kell figyelni. Azt 
gondolom azért is kiemelten fontos a jó kapcsolat az óvodával, hiszen az itt lakó kisgyeremekek 
valószínűleg ebbe az oviba fognak kerülni, kis életükben ez lesz a következő közösség, miután a 
bölcsődéből elballagtak.  
 
Több családi bölcsődével is tartunk kapcsolatot, sok jó tanácsot kapunk az indulással járó kérdések 
tisztázásában, jól működik a tapasztalatcsere. A MACSKE tagjai közé is felvételt nyertünk, így itt is 
tudunk tájékozódni sok minket érintő kérdésről.  
 
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálattal is tartjuk a kapcsolatot, a veszélyeztettséget jelző rendszerrel 
kapcsolatosan. A családi bölcsődék minden dolgozója hivatalosan is tagja jelzőrendszernek, és jelzésre 
kötelezett minden bántalmazásra, elhanyagolásra utaló gyanú esetén. 
 
 
 

Személyi feltételek 
 
Családi bölcsőde vezető: A szolgáltatás nyújtó végzi a gondozási feladatokat, mindenkinél az egyéni 
sajátosságok figyelembevételével. Fontos a gyermekekkel való szoros kapcsolat, a szülőkkel való 
rendszeres kommunikáció. Lényeges, hogy az állandó segítővel jól tudjanak együtt dolgozni, hogy 
segítsék egymás munkáját.  
Helyettes: Rendelkezésre áll, amikor a szolgáltatás nyújtó nem tud a helyszínen lenni. Átveszi az ő 
munkáját, feladatkörét.  
Állandó segítő: Folyamatosan segíti a szolgáltatásnyújtó munkáját. Előkészíti az étkezéseket, felügyeli 
az udvari játékot, segít az étkezések lebonyolításában, kiteszi az ágyakat, segít a takarításban. 
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Tárgyi feltételek 
 

Családi bölcsődénk a XIV. kerületben, Zuglóban a Törökőr területén található, a Torontál utcában. 
Kertes házas részen, jó parkolási lehetőséggel, könnyű megközelítéssel. Több nagy csomópont is a 
közelünkben van, így pl. a Bosnyák tér, vagy Zugló vasútállomás. 
Tömegközlekedéssel: 7-es, 110-es, 112-es, 8E, 108E, 133E buszok, a 82-es troli és az 1-es villamos is 
a közelben áll meg. Mivel az M3-as autópálya is a közelünkben van, ezért a távolabbról érkezőknek 
(Fót, Veresegyház) is könnyen megközelíthető. Ezen kívül a vonattal ingázóknak is jó, mert Zugló 
Vasútállomástól 10 perc sétára vagyunk.  
A gyermekeket 20 hetes kortól 3 éves korig fogadjuk, az életkoruknak megfelelő ellátás biztosításával. 
Olyan környezetet alakítottunk ki, ami a gyermekek ellátásához, fejlődéséhez szükséges. Koruknak 
megfelelő bútorok, játékok, használati tárgyak. Balesetmentes, biztonságos helyiségek, tárgyak, 
eszközök. Fontos szempont volt a kialakításnál, az is, hogy vidám, harmonikus, barátságos hely legyen 
a bölcsi. 
 
A kapun külön telefonos kapucsengő található a bölcsődének, így ide nem tud bárki bejönni. A 
bölcsőde a saját családi házunk kertjében van, de teljesen különálló épület. 2017-ben, a nyitás évében  
teljesen felújítottuk, többek között új szigetelést kapott, ill. új nyílászárók kerültek beépítésre. A 
bölcsőde bejárata széles, kis előtetővel, szépen burkolt feljáróval.  
Az épületbe belépve egy fogadótérbe lépünk, mely kellemes, világos, nagy ablakkal. Itt került 
elhelyezésre jobbra az öltözőszekrény, ami térelválasztó is egyben (minden a falhoz rögzítve), a szülők 
részére egy ülőpad, ill. a faliújság. Az öltözőben minden gyermeknek saját jellel ellátott polca van, 
külön rész biztosítva a cipőknek, tiszta ruháknak és a szennyes ruháknak. Itt kapott helyet a pelenkázó 
is, egy olyan részen, ahonnan pelenkázás közben a játszószoba jól látható. A pelenkázóhoz tartozik egy 
kis lépcső is, így a járni tudó gyerekek önállóan fel tudnak menni a pelenkázóra, természetesen ezt csak 
felnőtt jelenlétében használhatják. Minden szekrényünk, különösen a térelválasztók nagy precizitással 
rögzítve vannak a falhoz az esetleges balesetek megelőzése végett.  
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A helyiség másik oldalán, balra egy fürdőszoba található, kis méretű wc-vel, mosdóval, ill. felnőtt wc-
vel és mosdóval. Itt található a zuhanyzó is. A gyerekek törülközői egymástól külön, jellel megjelölve 
felakasztva vannak a falon, melynek rendszeres mosásáról is én gondoskodom. 
 
Az előteret színes, kedves rajzok teszik otthonosabbá, barátságosabbá. Itt kapott helyet még a pelenkázó, 
hiszen innen a gondozó számára jól látható a teljes játszó rész, pelenkázás közben is. A falon 
kézfertőtlenítő, melyet minden pelenkázás után kötelező használni. 
Tovább haladva balra az U alakú konyha található, egy légtérben a játszórésszel. A konyhában az ÁNTSZ 
kérésére négy medencés mosogató található, két kisebb a gyümölcs- és kézmosónak, két nagyobb pedig a 
mosogatásnak. A konyha rész a gyerekektől Kiddy Guard-dal van elzárva, ez egy kihúzható, zárható, 
modern térelválasztó, tehát a konyhába gyermek nem tud bemenni.  
Jobbra a játszórész van nagy játékos szekrénnyel, korosztálynak megfelelő játékokkal, fejlesztő eszközökkel. 
A játszószobában hagyjuk a gyermekeket szabadon játszani, de azért mindig akad a tarsolyunkban egy-két 
érdekes ötlet, ami megvalósítható, ill. rendszeresen mesélünk és énekelünk is a gyerekekkel. Nagy hangsúlyt 
fektetünk a gyeremeki kreativitásra, és a szabad, önfeledt játékra.  
Figyeltünk rá, hogy a fiúk és a lányok számára is legyen elegendő játék. A kisebbek számára csörgők, puha 
plüssök, gumi játékok, a nagyobbaknak pedig a szerepjátékok kellékei is megtalálhatóak. Itt van egy nagy 
rajzasztal, illetve sok könyv is van, mert kiemelt feladatunknak tartjuk a rendszeres meseolvasást. Ezen a 
részen két nagy és egy kisebb ablak található, szúnyoghálókkal, redőnyökkel, így a helyiség egész nap szép 
világos.  
A konyha után, balra kaptak helyet a falnál a rakásolható bölcsődei fektetők, letakarva, ill. a kisebbeknek a 
kiságy. Itt van az étkező rész is, egybetolva 2 db gyerek asztal, 6 db „forgatható” szék, amit a gyermek 
életkora szerinti magasságra tudunk állítani. Itt esznek a gyerekek, illetve ha kézműves foglalkozás van, 
akkor az is ezeknél az asztaloknál történik.  
A bölcsődében minden konnektorban vakdugó van, az élesebb sarkokra pedig sarokvédőt tettünk.  
 
Naponta 4x kapnak enni a gyermekek (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna). A bölcsődés menüt ellenőrzött külső 
szállító segítségével biztosítjuk, így tesszük lehetővé, hogy egészséges, ízletes, gusztusos ételek kerüljenek a 
kicsik tányérjára, amit örömmel fogyasztanak el. A reggeliről, tízórairól és az uzsonnáról mi gondoskodunk, 
a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően.  
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A szép, nagy saját kert lehetővé teszi, hogy szinte egész nap a szabad levegőn legyenek a gyerekek, sokat 
mozogjanak, szaladgáljanak. A kert egy részét a gyermekek számára alakítottam ki, a terület nagyobb része 
füvesített. Itt kapott helyet a homokozó, csúszda, kerti kisház, pihenő raklapbútor. Rendelkezünk egy nagy 
trambulinnal is, ami segíti a mozgásfejlődésüket és nagyon sokféle játékra alkalmas (természetesen csakis 
szigorú felügyelet mellett). 

 
A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, 

rendszeressége, a gondozási, nevelési, fejlesztési feladatok 
 
 
Szülőkkel való jó kapcsolat 
Az ellátást nyújtó személy és a családi bölcsődébe járó gyerekek szülei között elengedhetetlen a 
kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló partnerkapcsolat a gyermek egészséges fejlődése érdekében. 
A gondozás-nevelés során figyelembe kell venni az otthon kialakult szokásokat, a gyermek reakcióit, 
érdeklődését. Ha nem ellenkezik az ellátást nyújtó személy szakmai tudásával, meggyőződésével, 
lehetőségével és a többi gyermek érdekeivel a szülő kívánságait, nevelési elveit figyelembe kell venni. 
 
Gondozás, nevelés egysége 
A gondozás és a nevelés elválaszthatatlan egységet alkotnak. Az életkorok változásával a kettő aránya is 
változik. Míg csecsemő korban inkább a gondozási feladatok vannak túlsúlyban az önállósodás 
folyamatától már a nevelési feladatok kapnak nagyobb szerepet.  A gondozónak tudnia kell, hogy a 
megfelelő egyensúlyt eltalálja, ami akár naponta is más lehet.  
 
A gyermekek életkorának emelkedésével egyre nagyobb szerepet kap az éneklés, mondókázás, verselés, 
mesélés, ami a bensőséges kapcsolat kialakításának elengedhetetlen része. Később a szerepjátékok is 
kezdenek előtérbe kerülni, amik kiválón fejlesztik a gyermekek társas kapcsolatait.  
 
Az egyéni bánásmód 
A gyermekek megfelelő testi és lelki fejlődésének alapja, hogy a gondozó megismerje a gyermekek 
igényeit, tulajdonságait, jelzéseit, reakcióit, és ezek figyelembevételével gondoskodjon róla. Fontos a 
gyermek egyéni ritmusa a fejlődésben, sürgetni, összehasonlítani más gyermekkel nem szabad. Minden 
gyermeknek saját gondozója van, így a napi gondozási feladatokat mindig ugyanaz a személy végzi az 
adott gyermeknél. A gondozás egy nagyon fontos momentum a bölcsődei életben. Ezt nem szabad  
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sürgetni, időt kell hagyni rá, ill. a gyereket is be vonjuk, hogy aktívan részt vehessen benne. Ezért pl. a 
már állni tudó gyermekeket nem fektetjük le a pelenkázóra, hanem állva pelenkázunk és lehetőséget 
adunk, hogy ők is segíthessenek a tevékenységben. 
 
A más nemzethez/etnikumhoz tartozás tisztelete 
A gyermek életkori sajátosságainak és egyéni fejlettségeinek megfelelő segítséget kapjon identitástudata 
kialakulásához, fejlődéséhez, saját kultúrájához kapcsolódó hagyományok követéséhez. 
 
Állandóság és rendszeresség 
A csecsemő és kisgyermek tájékozódásának, biztonságérzetének kialakulásához elengedhetetlen a 
mindig azonos napirend kialakítása. Ez azt jelenti, hogy a vele kapcsolatos dolgok, gondozási 
műveletek azonos helyen és mindig azonos időben és sorrendben történjenek. Ez megkönnyíti a 
beilleszkedést az új környezetbe.  
 
Aktivitás és önállóság támogatása 
Az a gyermek, akinek megfelelő kapcsolata van a szüleivel, azokkal a felnőttekkel, akiknek gondjaira 
van bízva örömmel foglalja el magát, elmélyülten, belefeledkezve tud játszani, tevékenykedni. Ehhez 
elengedhetetlen feltétel a korának, érdeklődésének megfelelő környezet, az ösztönző játékok megléte.  
 
A gyermek elfogadása és személyiségének megbecsülése, egészséges személyiségfejlődésének segítése, a 
pozitívumokra való támaszkodás 
Ahhoz, hogy a gyermek bízzon a felnőttben és elfogadja irányításait éreznie kell az őszinte 
érdeklődését, figyelmét, megbecsülését. A gyermeket partnerként kell tekinteni, együttműködésre, 
belátásra építve, pozitív példát nyújtva kell elérni az együttélés alapvető viselkedési szabályait. A 
fenyegetés, megszégyenítés tilos a nevelés során. A pozitívumokra való támaszkodás a nevelés alapja a 
pozitív megnyilvánulások támogatása, megerősítése, elismerése ezáltal a gyermek önértekelésének 
fejlesztése. 
 
Az egységes nevelő hatások elve 
A gyermekekkel foglalkozó felnőttek a közöttük levő személyiségbeli különbözőségek tiszteletben 
tartásával a gyermek elfogadásában, öntevékenységének biztosításában egyetértenek, az alapvető 
erkölcsi normákat egyeztetik, nézeteiket egymáshoz közelítik. 
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A gyermek új helyzethez való fokozatos hozzászoktatása  
Segítjük az alkalmazkodást, a változások elfogadását, az új megismerését, a szokások kialakítását. Ez 
különösen fontos ennél a korosztálynál, hiszen ezzel alapozzuk meg a későbbi óvodai, iskolai 
beilleszkedését.  
 
A környezetünk megismertetése a gyermekkel 
Célunk, a környezettel való együttélésre nevelés, amely magában foglalja a környezet tényleges 
védelmét, beleértve a természetes (élő és élettelen) és mesterséges, ember által létrehozott környezetet 
is. Olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, valamint azon képességek 
tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti 
problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer és a környezettudatos életvitel kialakításához. 
 
Sok mozgás, zene, mondókák és mesék a mindennapi tevékenységekbe ágyazva. 
A kutatások azt bizonyítják, hogy ebben a korban a gyermeket leginkább a mozgás és a zene 
segítségével tudjuk észrevétlenül fejleszteni.  
 
A szökdécselés, ugrálás, egyensúlyozás ,része annak a folyamatnak, melynek során a gyermek 
megtanulja uralni a testét és az egyensúlyát. Az ismétlõdõ mozgások erõsítik az agy és a test között futó 
idegpályákat. A mozgás „táplálja” az agyat. 
 
A mondókázás során „felhasznált” járás, futás, ugrás, ugrálás, stb. fejleszti nagymozgásokat. Az 
egyensúlyérzék fejlesztése szintén nagyon fontos, hiszen az értelmi képességekre van pozitív hatással. 
Azok a gyerekek akik sok  „ringatós” ingert kapnak, gyorsabb mozgásfejlõdésen mennek át. A 
finommozgás fejlõdik az összes olyan mondókánál, ahol finom, apró kézmozgásokkal, mozdulatokkal 
fejlesztjük a piciket, pl. csippentés, csipegetés, hangszerhasználat. 
 
Saját testünk ismerete elsõdlegesen fontos a tekintetben, hogy el tudjuk helyezni magunkat a világban. 
A dalokon és mondókákon keresztül fejlesztjük a testsémát is. Sok olyan dalt és mondókát tanulunk, 
amelyek segítségével a testrészeket megtanulhatják a gyerekek (has, láb, kar stb.), olyanokat is, ahol 
egy-egy testrész részeit is elsajátíthatják a picik pl.: arc részei, ujjak. Az érintés, érintgetés, mozgatás, a 
testrészek megnevezése által határolja el a gyerek önnön testrészét a külvilágtól. 
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A mondókák gazdag nyelvi világa segíti a beszédtanulást, a szókincs bővülését. 
 
A fenti alapelvekre támaszkodva a szolgáltatást nyújtó személy, az állandó segítő és a helyettes az alábbi 
gondozási, nevelési feladatokat végzi: 
 
1. A gyermek beszoktatása a családi bölcsődébe 

Sok kisgyeremek számára komoly lelki megrázkódtatást jelent, ha édesanyjától hosszabb-rövidebb 
időre el kell válnia. Ezért fontos, hogy adjunk lehetőséget az igény szerinti fokozatos beszoktatásra. 
A beszoktatás ideje alatt nagyon kell figyelni az anyára is és a gyermekre is, hiszen ekkor válik 
igazán ketté anya és gyermeke, akik eddig szimbiotikus egységben éltek. A kisgyerek ugyanis még 
egynek érzi magát az anyjával, ők együtt a kerek egész. Ebből az állapotból kell őket kimozdítani, 
ami mindkettejüknek nehéz. Érdekes megfigyelés a dackorszak kezdete egy játszótéri szituációban: 
A gyermek elszalad olyan messzire, amennyire még sosem ment, majd hirtelen megrémül, 
visszaszalad anyához. És itt jön a lényeg: Az anyának el kell engednie, de készen kell állnia arra, 
hogy visszafogadja. A beszoktatásnak is ez lenne a lényege, hogy az édesanya is megtanulja 
elengedni a gyermekét. A jó gondozó, pedig ebben segítheti támogathatja őt. Elmondhatja, hogy az 
ilyenkor érzett anyai szorongás, teljesen helyénvaló, azonban megmutathatja azt is, hogy a gyermek 
napról-napra magabiztosabban távolodik el tőle, fedezi fel az új világot ahová csöppent.  
 
A beszoktatás első napjaiban csak egy-két órát töltenek a szülővel közösen a családi bölcsődében, 
majd ezt az időt kezdjük szép, lassan kitolni. Egyszer már ott tízóraizhat, aztán ebédelhet aztán az 
első hét vége vagy az második hét eleje körül próbáljuk meg ott altatni is a gyermeket, úgy, hogy az 
édesanya fekteti le.  A második héten az édesanya már kis időkre próbálja meg, hogy elmegy a 
bölcsiből, ekkorra már jó esetben a gyerek van olyan kapcsolatban az őt ellátó személlyel, hogy meg 
tudja vígasztalni, ha szükséges. Beszokottnak akkor tekinthető a gyermek, ha már hosszabb sírás 
nélkül válik el a szüleitől és napközben jókedvűen játszik, jó étvággyal eszik, elfogadja társai és az 
ellátó személy közeledését.  

 
2. A gyermekek napirendje 

A napirendet úgy kell összeállítani, hogy az igazodjék a gyermek igényeihez, szükségleteihez, ami 
megteremti a biztonságot, a kiszámíthatóságot, az aktivitást és az önállósodást. Ugyanakkor legyen 



 13 

kellően rugalmas, hogy lehetőséget adjon a változó igények, az alkalmi lehetőségek kihasználására. 
Várakozás, zavar és sürgetés nélkül biztosítson átmenetet az egyes tevékenységek között.  

 
A napirendnél nemcsak a napszakokkal kapcsolatos változások a fontosak, de pl. az évszakok 
változásával kapcsolatban a napirend is változhat. Pl. télen korábban sötétedik, így a délutáni kinti 
játék lehetősége lerövidül. Nagy hangsúlyt fektetünk a játék egységére, hogy ha lehet ne zavarjuk 
meg az elmélyült játékot, ill. hogy ne szakítsuk ki a gyereket a játéktevékenységből.  
A családi bölcsőde faliújságján megtalálható a napirend, ami a családok számára is egy tájékozódási 
pont.  
 
Napirend (életkori sajátosságok szerint változhat): 
8.00-9.00: Folyamatos érkezés, reggeli, játék 
9.00-10.00: Játék a bölcsődében 
10.00: Tízórai 
10.20-11.45: Szabad játék (amikor csak lehet, a kertben) 
11.45-12.00: Tisztálkodás, ebéd 
12.20-12.30: Készülődés az alváshoz, mese / Hazamenetel 
12.30-15.00: Alvás (amíg az időjárás engedi, kint altatunk) 
15.00-15.30: Folyamatos ébredés, uzsonna 
15.30-16.30: Játék a kertben, folyamatos hazamenetel 
 

3. Szobatisztaságra nevelés, WC használat 
Mivel egy családi bölcsődében többféle korosztályú gyermek is van, ezért fontos, hogy a pelenkázás, 
biliztetés, WC használat a gyermek fejlettségének megfelelően történjen.  
A pelenkás gyermeket minden étkezés előtt, ill. szükség szerint kell tisztába tenni. A pelenkázás 
után fertőtleníteni kell a pelenkázóasztal felületét, majd minden esetben szükséges a kézmosás.  
A bölcsődés kor a gyermek életében a próbálkozások és kísérletezések időszaka. Alkalmas arra, hogy 
bizonyos kultúrhigiénés szokások kialakuljanak. Szokjon hozzá a gyermek a wc használat utáni és 
étkezések előtti kézmosáshoz, az esztétikus öltözködéshez, a tiszta evéshez, a fogmosáshoz, 
fejlődjön ki benne az ezek iránti igény. Ennek elősegítésére külön gyermekmosdó és -wc áll 
rendelkezésre. Kényelmes eszközök, ruházat biztosításával segítjük a gyermek szobatisztává válását. 
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4. Mosakodás 
Pelenkázás, wc- és bili használat után minden alkalommal kezet mosunk a gyerekekkel, ehhez 
biztosítva van számukra a szappan, folyó melegvíz, minden gyermek számára külön törülköző. 
Megtanítjuk nekik a kézmosás helyes sorrendjét, valamint a kéztörlést is.  

 
5. Öltözködés 

A gondozónő megbeszéli a szülőkkel, hogy a gyermekekre önállósodást segítő ruházatot adjanak. A 
helyes öltözködés nem csak az időjárás ellen véd, hanem fejleszti a gyermek ízlését, esztétikai 
érzékét.  
A kisebbeket – a gyermek közreműködésével – a gondozónő öltözteti fel. A nagyobbak leültetve 
kényelmesen, nem sürgetve próbálkozhatnak, hiszen a begyakorláshoz sok idő és dicséret kell.  

 
6. Alvás, pihenés 

A gyermekeknek életkoruk és egyéni igényeik szerint van szükségük a pihenésre. Biztosítva van 
mindenki számára a külön fekhely és igény szerinti délelőtti és délutáni alvás lehetősége. Időjárástól 
függően, a szabad levegőn is tudnak aludni, mivel csendes, zárt kertben van a családi bölcsődénk. A 
kisebbek un. utazóágyban alszanak, mely bent is és kint is használható. A nagyobb gyermekek 
fektetőkön alszanak. Minden gyermek számára külön ágyneműt biztosítunk. Jó idő esetén a kertben 
altatunk. 

 
7. Levegőzés 

A gyermekek számára igen lényeges, hogy minél több időt töltsenek a tiszta, szabad levegőn. 
Családi bölcsődénk saját kerttel rendelkezik, a levegőzés nagy része itt történik. Lehetőséget 
biztosítunk a tágabb környezet megismerésére a séták, illetve a szülőkkel közös kirándulások 
alkalmával. A levegőztetés mellőzhető kánikulában, nagy esőzés, nagy erejű szél vagy szmogriadó 
esetén.  
A napfény káros hatása és a kisgyermekek érzékeny bőrük miatt fokozott figyelmet kell fordítani az 
erős napsugárzás elleni védekezésre. Ügyelni kell arra is, hogy 11 és 15 óra között ne érje a 
gyermekeket közvetlen sugárzás (sapka, fényvédőkrém használata javasolt). 
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8. Étkezés 
Családi bölcsődénkben a gyerekek életkorát figyelembe véve 4x-i étkezést biztosítunk. Az étkezésnél 
külön kell választani az 1 éves kor alatti, illetve az 1 éves kor feletti gyermekeket, hiszen mindkét 
korosztálynak más irányelvek szükségesek a megfelelő minőségű tápláláshoz. Az étlap tervezésénél 
elsődleges iránymutató az OÉTI ajánlása. Bölcsődénkben gyermekétekeztető cég biztosítja a napi 4  
étkezést. A bölcsődés gyermekekre jellemző, hogy viszonylag nagy a tápanyagigényük, főleg fehérje-
és kalcium vonatkozásban. Fontos követelmény, hogy a főétkezések, illetve egy kisétkezés 
komplettek legyenek, egyaránt tartalmazzanak állati és növényi eredetű fehérjét is.  
 
Reggeli: Alapja valamilyen péksütemény: félbarna kenyér, kifli, zsömle. Erre feltét vagy 
szendvicskrém (hús, felvágott, hal, tojás, sajt, túró) kerül. Folyadékként valamilyen tejes folyadékot 
(tej, tejeskávé, kakaó) kapnak.  
Tízórai: Friss gyümölcs, vagy zöldség, víz. 
Ebéd: Általában valamilyen egytálétel kerül az asztalra, főzelékek, rakott zöldségek formájában. 
Uzsonna: Minden esetben hideg étkezés. Hasonló a reggelinél leírtaknál.  
 
Az étrendet elkészítése 1 hétre előre történik, és ez kifüggesztésre kerül a gyermekek öltözőjénél. 
Így a szülő is tudja, mit eszik gyermeke, illetve az otthoni ételek elkészítésénél figyelembe vehető 
milyen ételeket evett, vagy fog enni az elkövetkező napokban.  
Az ételek elkészítésén kívül nagyon fontos a tálalás. Ha gusztusosan, színesen kínáljuk a 
gyermekeknek sokkal szívesebben fogyasztják. Fontosnak tartom az ételek megnevezését is, hogy a 
gyermek tudja, mit eszik, ráismerjen az ételekre (ezáltal természetesen az ismeretük is bővül). 
Minden esetben terített asztalhoz ülnek le a gyermekek enni. 
Gondosan ügyelni kell arra is, hogy az ételeket mindig megfelelő hőmérsékleten kapják. Ezt minden 
esetben ellenőrizni kell.  

 
9. Játék és tanulás 

A napirendből egyértelműen kitűnik, hogy a kötetlen játék kapja a legnagyobb szerepet. Az önfeledt 
játszás biztosítja a gyermek fejlődéséhez szükséges tudás megszerzését, hiszen játék közben lehet a 
legtöbbet tanulni. Így tanulják meg, gyakorolják be azokat a mozdulatokat is, amik a mindennapi 
életünk során fontos tevékenységek végzéséhez kellenek.  
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Hagyjuk a gyermekeket szabadon játszani, de azért mindig akad egy-két kreatív ötlet, ami 
megvalósítható a kicsik bevonásával. 
 
Igyekeztünk a korosztálynak megfelelő játékokat beszerezni, így biztosítva a fejlődés feltételeit. A 
játékok kiválasztásánál, a játékkészlet összeállításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:  

 
Egészségügyi szempontok:  

Ø könnyen tisztítható, fertőtleníthető legyen, 
Ø balesetet ne okozzon – ne legyen törött, ne legyen könnyen törhető, ne essen szét darabjaira, 

éles sarkai ne legyenek, ne lógjon hosszú zsinóron, ne legyen túl nehéz. 
 
Pedagógiai szempontok: 

Ø minden tevékenységformához legyenek megfelelő játékszerek (manipuláció, konstruálás, 
utánzó-, szerepjáték, mozgásfejlesztő játék… stb.) 

Ø a játék színe, nagysága, formája keltse fel és tartsa ébren a gyermek érdeklődését,  
Ø több fajta tevékenységre lehessen felhasználni, 
Ø legyenek más nemzetek szokásait tükröző játékok, 
Ø játékválasztásnál legyen szempont a nemek közötti egyenlőség elvének betartása (a kislányoknak 

is legyen autó, a fiúknak is baba). 
 

Mondókák, énekek, versek, mesék a gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, 
érzelmi, hangulati állapotához igazodó játékos mondókák, gyermekdalok felkeltik a kisgyermek 
érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segíti a hagyományok megismerését.  
 
Érzelmi alapon segítik az anyanyelv, a zenei nyelv elsajátítását. A vers, a mese nagy hatással van a 
kisgyermek érzelmi-, értelmi- (beszéd, gondolkodás, emlékezet, képzelet) és szociális fejlődésére. A 
gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, melyekre más helyzetekben nincs lehetősége.  

 
10. Ünnepek 

Szülőkkel együtt tartandó ünnepek: karácsony, anyák napja, apák napja. Inkább a közös játékról, 
az együttlétről, közös alkotó tevékenyégről szól, nem a szereplésről. 
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Szülők nélküli ünnepeink: farsang, húsvét, gyermeknap. Ezek kicsit „más” napok, mint a többi, de 
a lényeg itt is a játék, élmények, vidámság. Fontosnak tartjuk a népi hagyományok ápolását, ezért 
az ünnepeinkkor visszanyúlúnk a múltba, hogy a kicsik megismerhessék népi örökségeinket.  
 
A gyermekek születésnapját minden esetben megünnepeljük közös énekléssel, tortával. 
Minden kisgyermeknek joga van ahhoz, hogy az egyes ünnepeket az ő hite szerint élje meg, a 
többi gyermek számára pedig egyértelművé, természetessé kell tenni ennek elfogadását.  

 
11. A családi bölcsőde helyszínén kívüli programok 

Mivel bölcsődés korosztályról beszélünk, ezért a bölcsődén kívüli programok a közvetlen 
környezetünk megismerésére vonatkoznak. Ilyen lehet pl. a közeli játszóterek rendszeres 
látogatása, ill. pl. őszi séta a környéken, falevelek, termések gyűjtése.  

 
 

Gondozási nevelési feladatok sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása esetén 
A sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek fogadása jelenleg nem megoldott a családi bölcsődénkben.  

 

Alaptevékenységen kívüli kiegészítő szolgáltatás 

Születésnapi rendezvények: hétvégén illetve a nyitvatartási időn túl születésnapok megszervezését és 
megrendezését is vállaljuk. A szülővel egyeztetve felmérjük az igényeket, megállapodunk a részletekben 
és ezeket írásban is rögzítjük. 
 
Gyermekfelügyelet: elsősorban a hozzánk járó gyermekek részére, a családi bölcsőde nyitvatartási idején 
túli szolgáltatás. Esetenként, ha a családi bölcsőde gyermeklétszáma engedi, nyitvatartás idejében is 
lehetséges. 
 
A szülők igényei szerint plusz szolgáltatások igénybevételét is megszervezzük, gondosan ügyelve arra, 
hogy a szolgáltatások, a megfelelő engedélyekkel, személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezzenek, 
térben és időben pedig különüljenek el a családi bölcsőde szolgáltatástól. 
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Az ellátás igénybevételének módja 
 
 
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Családi bölcsődénk megkeresése a szolgáltatást igénybe vevő 
család részéről történhet telefonon, e-mail-en, a weboldalunkon, ill. a facebook oldalunkon keresztül, 
vagy személyesen is. A megkeresés alkalmával lehetőséget biztosítunk egy személyes találkozásra. Itt 
megnézhetik a családi bölcsődénket, megismerhetnek minket, tájékozódhatnak a tárgyi feltételekről, a 
házirendről, az igénybe vehető szolgáltatásokról, a fizetendő térítési díj összegéről, megállapításának 
módjáról és minden felmerülő kérdésről. Minden esetben kapnak a szülők egy írásos tájékoztatót is. 
Gyermeket csak az ellátási szerződés megkötése után fogadunk, mely tartalmazza a gyermekvédelmi 
törvény szerint kötelező elemeket és a szolgáltatással kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket. 

 
 
 
 

A szolgáltatásáról szóló tájékoztatás 

 
A Házirend a szolgáltatás minden főbb elemére kitér, kinyomtatva megtalálható a faliújságon, illetve 
elektronikus formában a weboldalunkon. Családi bölcsődénkről tájékozódhatnak az érdeklődők 
telefonon, e-mail-en, a weboldalunkon, ill. a facebook oldalunkon, ezen kívül tervezünk szórólapokat 
szétosztani a környéken, ill. molinót helyezünk ki a bölcsőde kerítésére.  
 
Részletes információt honlapunk ad, ahol az árlistától a panaszkezelés módjáig minden a szolgáltatással 
kapcsolatos kérdés szerepel.  
A hozzánk járó gyerekek szüleit napi szinten tájékoztatom a gyermekükről szóban, és írásban a nap 
közben történt fontosabb eseményekről. 
 
A kapcsolattartásban fontos szerepet játszik az internet is, hiszen minden fontos dátumot, eseményt e-
mail formájában eljuttatok a szülőknek. A honlapon és a közösségi oldalakon is folyamatosan 
tájékozódhatnak a szülők, érdeklődők. Egyéni beszélgetésre is van lehetőség, előzetes időpont 
egyeztetés után, mert nagyon fontosnak tartjuk a kommunikációt a szolgáltató és a szolgáltatást 
igénybe vevő között.  
 
Faliújságra felkerül minden fontos adat, időpont, esemény, ami a gyermekeket érinti. 
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Panasz esetén minden esetben megpróbálunk a szülővel közös nevezőre jutni. Amennyiben ez nem 
lehetséges a faliújságon is kifüggesztett elérhetőségek valamelyikén a felettes szervhez, illetve a 
gyermekjogi képviselőhöz lehet fordulni. 
 

 
Az igénybe vevők és a személyes gondoskodást végző személyek jogainak védelmével 
kapcsolatos szabályok 

 
 
Az ellátást igénybe vevőknek joga van: 

Ø A szolgáltatásokat teljes körűen igénybe venni, egyéni bánásmódban részesülni. 
Ø Joga van minden fontos kérdésekben a tájékoztatáshoz, adatai védelméhez, a 

nyilvántartásba, dokumentumokba való betekintéshez. 
Ø Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a magánéletével 

kapcsolatos titokvédelem. 
Ø A szolgáltatás vezetője köteles biztosítani, hogy az ellátott adataihoz, a vezetett 

nyilvántartásokhoz illetéktelen személy ne jusson hozzá. 
Ø Az ellátást igénybe vevők, az ellátást nyújtó kötelezettségszegése és a szolgáltatás 

igénybevételével kapcsolatos problémák esetén panasszal élhetnek, melyet a szolgáltatás 
vezetőjéhez lehet szóban vagy írásban benyújtani. Az írásban beadott panasz kezelése… 
egyéni, vagy ha egy javaslat, észrevétel több szülőt érint,  

Ø Gyermekjogi képviselő neve, elérhetősége közzététele, tájékoztatás a vele kapcsolatos 
jogorvoslati lehetőségről 

 
 

A családi bölcsődében dolgozók számára biztosítandó: 
Ø Az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges törvényi előírásoknak megfelelő 

munkafeltételeket. 
Ø  A munkatársnak joga van véleménye kinyilvánítására, munkája elismerésére. 
Ø Megkapni a munkavégzéssel kapcsolatos megbecsülést.  
Ø Emberi méltóságukat és személyiségi jogaik tiszteletben tartását. 
Ø Segítséget szakmai tudásuk gyarapításához. ) 
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Elvárás a családi bölcsődében dolgozók részére a felkészült és lelkiismeretes munkavégzés, a szülőkkel 
való jó kapcsolatra, partneri együttműködésre törekvés, a gyermeki jogok érvényesülésének biztosítása, 
valamint a Szociális Munka Etikai Kódexének és a családi bölcsőde szakmai programjában és 
házirendjében megfogalmazott szakmai és adatvédelmi szabályok betartása.  
 
 
A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültsége biztosítása 

 
Háromévente kötelező a dolgozóknak továbbképzésen részt venni. Erre nagy hangsúlyt fektetünk, 
ösztönözzük a munkatársakat a fejlődésre, tanulásra. 
 

 

 

Készítette: Almádi Gabriella 

Elfogadta: Almádi Gabriella (Csupa Szív Nonprofit Kft. ügyvezető) 

Érvényes: A családi bölcsőde működési engedélyének napjától számított 3 évig.   

 

Budapest, 2019. január 1. 


