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2919. évi beszámoló 

a Budapest Főváros X. Kerület 

Kőbányai önkormányzat 

EGYESÍTETT BÖLCSőDÉK 

működéséről 



Az 1997. évi XXXI. Törvény - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról l a 
továbbiakban Gyv.t./ 41. §(l) (2) (3) bekezdése kimondja: 

(l.)a. A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell 
megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, 
munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás 
keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülők munkarendjéhez igazodik. 

(2.) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermekek számára kell biztosítani; 

a. akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
b. akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három 

vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyennekgondozási 
díjban részesül. 

(3.) A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető a gyermekek életkorának megfelelően 
különösen bölcsődében. 

A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként 
napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a 
gyennek a 3. évét betöltötte, de testi, vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az 
óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a 
bölcsődében. 

A bölcsőde feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása-nevelése, harmonikus testi-lelki 
fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételéveL 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a O- 3 éves korú gyermekek napközbeni 
ellátására 9 bölcsődei egységgel rendelkező Egyesített Bölcsődét tart fenn. Az 1984-ben alapított 
Egyesített Bölcsőde önálló jogi személy, részben önállóan működő közszolgáltató közintézmény, 
amely a képviselőtestület által jóváhagyott éves költségvetés alapján működik. 
Rendelkezik Alapító Okirattal, Szervezeti és Működési Szabályzattal és Működési Engedéllyel. A 
bölcsődék egészségügyi tevékenysége feletti szakfelügyeletet az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes intézetének tiszti főorvosa gyakorolja. A bölcsődék 
meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Gazdasági és Pénzügyi Főosztálya látja el az érvényes 
Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján. 
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I .Működési mutatók 

A Budapest Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek száma 9, férőhelyek 
száma: 648 fő, amiből 24 férőhelyen sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztése, fejlesztő 
felkészítése folyik. 

Férőhelyek alakulása 2010. évben 1.számú táblázat 

sor· 
Bölcsőde neve, elme Férőhelyek száma súm 

1 Fecskefészek Bölcsőde (1106 Gépmadár u. 15.) 72+24* 

2 Napsugár Bölcsőde (1104 Mádi u. 127.) 72 

3 Apraja Falva Bölcsőde (1108 Újhegyi sétány 5-7) 96 

4 Gyermeksziget Bölcsőde (1108 Újhegyi sétány 15-17) 96 

5 Cseperedők Bölcsőde (1102 Szent László tér 2-4.) 96 

6 Gyöngyike Bölcsőde (11 01 Salgótarjáni u. 47.) 36 

7 CsillagfOrt Bölcsőde (1103 Vaspálya u. 8-10) 48 

8 Apró Csodák Bölcsőde (11 05 Zsivaj u. 1-3.) 72 

9 Szivárvány Bölcsőde (11 06 Maglód i út 29.) 36 

Összesen: 624+ 24* 

* Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának férőhelyszáma 

Alapellátáson túl nyújtott, gyermeknevelést segítő szolgáltatási formák: 2/a. számú táblázat 

Szolgáltatás megnevezése Bölcsőde Időpont 

Játszócsoport - Apraja Falva Bölcsőde 
lll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 l 9-13 óráig 

- Apró Csodák Bölcsőde 
/1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

Só barlang - Cseperedők Bölcsőde 
lll 02 Budapest, Szent László tér 2-4/ 

- Fecskefészek Bölcsőde 
/Budapest, ll 06 Gépmadár u. 15/ 

- Napsugár Bölcsőde 
/1104 Budapest, Mádi u. 127/ 

- Apró Csodák Bölcsőde 9-17 óráig 
lll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

- Apraja Falva Bölcsőde 
/ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7 l 

- Csillagf'ürt Bölcsőde 
/1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10/ 

- Szivárvány Bölcsőde 
l 1106 Budapest, MagJódi u. 29./ 

Korai fejlesztő és fejlesztő - Fecskefészek Bölcsőde Korai 8-16 óráig 
felkészítés Fejlesztő Központ 

/ll 06 Budapest, Gépmadár u. 15/ 
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Egyéb feladatellátás: 
táblázat 

Szolgáltatás megnevezése 
Ov odaélelmezés -

-

2/b. számú 

Ellátó Bölcsőde 
Apraja Falva Bö!csőde 
11108 Budapest, Ujhegyi sétány 5-7/ 
Gyermeksziget Bölcsőde 
/1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17/ 

- Apró Csodák Bölcsőde 
/ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

- Napsugár Bölcsőde 
/1104 Budapest, Mádi u. 127/ 

- Csillagf"ürt Bölcsőde 
/1103 Budapest, Vaspálya 8-10./ 

- Fecskefészek Bölcsőde 
/Budapest,ll06 Gépmadár u. 15/ 

Külső étkeztetés Fecskefészek Bölcsőde -
/Budapest, ll 06 Gépmadár u. 15/ 

- Apró Csodák Bölcsőde 
/ll 05 Budapest, Zsivaj u. 1-3/ 

- Napsugár Bölcsőde 
/1104 Budapest, Mádi u. 127/ 

Sajátos nevelési igényű - Fecskefészek Bölcsőde 
gyermekek ambuláns fejlesztése /Budapest,ll06 Gépmadár u. 15/ 

2010. évi statisztikai adatok alakulása: 

lll. Napos bölcsődei ellátás: 

2010. évi (egészséges) gyermekek statisztikai adatai: 

2010. január l-től módosult a 15/1998 (IV. 30.) NM rendelet. 40. § szabályazza a bölcsődei 
férőhelyek számát, amely szerint a bölcsődei csoportban nevelhető, gondozható gyermekek száma 
10-rőll2 főre emelkedik. Abban a bölcsődei csoportban, melyben valamennyi gyermek betöltötte a 
második életévét, legfeljebb 14 gyermek nevelhető, gondozható. A fogyatékos gyermeket is ellátó 
bölcsődei csoportban legfeljebb l O, a kizárólag fogyatékos gyermeket ellátó bölcsődei csoportban 
legfeljebb 6 gyermek fejleszthető, gondozható. 
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S.sz. Bölcs6de neve 

l Fecskefészek Bölcsőde 

2 Napsugár Bölcsőde 

3 Apraja Falva Bölcsőde 

4 Gyermeksziget Bölcsőde 

5 Cseperedők Bölcsőde 

6 Gyöngyike Bölcsőde 

7 Csillagfürt Bölcsőde 

8 Apró Csodák Bölcsőde 

9 Szivárvány Bölcsőde 

összesen: 

f&6lllely -·· 
FeltOltOtáll Kibaan61túl 

2010.01.01-
2010.04.31-ig. 

2010.01.01-
2010.04.31-ig a 

2010.01.01- 2010.0S.Ol.· régi 2010.0S.Ol· régi 2010.0S.Ol-
2010.04.30 2010.12.31 t61 az új fá6bcly t61 az új f~hcly 

szémmal szémmal szmnolva 
szémolva 

60 

60 

80 

80 

80 

30 

40 

60 

30 

520 

72 111 ,82% 

72 107,69% 

96 106,45% 

96 104,92% 

96 102,50% 

36 102,60% 

48 115,24% 

72 119,91% 

36 105,43% 

624 108,31% 

2010. évi 
gyermekek statisztikal adatal 

84,15% 

78,95% 

80,31% 

76,98% 

79,52% 

77,03% 

90,04% 

86,39% 

81 ,15% 

81,27•!. 

3. szám ú táblázat 

Évvigin Felviteire 
Beirt virlOlO. 

&Yermekek december 
sd ma 31. -in 

72 10 

67 22 

94 13 

95 23 

88 12 

34 2 

48 16 

78 9 

34 19 

610 126 

140,00 ,.-----------------------------------, 

IlfeltöltöttSég 
Okihasználtság 
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2001.-2010. évi feltöltöttség és kihasználtság %-os mutatói kerületünkben: 4. számú táblázat 

Éves Éves Gondozott Éves Dec. 31-én 

Év Férőhely Feltöltöttség gyermekek Kihasználtság Beírt 
gyermekek %-os mutatói átlag létszáma %-os mutatói 

száma 
2001. 530 101,23% 372 70,17% 536 
2002. 530 107,06% 409 77,18% 564 
2003. 530 109,42% 422 79,65% 580 
2004. 500 110,88% 424 83,52% 563 
2005. 520 113,50% 421 84,08% 580 
2006. 520 114,72% 440 84,56% 597 
2007. 500 119,18% 436 86,55% 633 
2008. 520 126,56% 466 92,31% 647 
2009. 520 128,32% 487 93,73% 661 
2010. 624 108,31% 476 81,27% 610 

A 4. számú táblázatból kitűnik a folyamatosan emelkedő igény, valamint a jelentősen növekvő 
kihasználtság. Az elmúlt 9 év során 23,5%-al emelkedett a bölcsődék éves kihasználtsági mutatója, 
ami az állami normatíva szempontjából jelentős tény, miután a bölcsődék nem a beírt, hanem a bent 
lévő gyermekek után kapják a normatívát. 20 l O. évben a jogszabályok változása miatt nőtt a 
felvehető gyermekek létszáma, azonban a feltöltöttség az előző évek 120-130 % a-hoz képest, 
100%-ra korlátozódott. A 2010. évi beíratott gyermekek számán látszik, hogy az éves feltöltöttségi 
mutató alacsonyabb az előző évekhez képest. 

l. ábra 

Egyesített Bölcsödébe felvett gyermekek számának és a férőhelyek számának 
~ változása 2001-2010. 

700 .---------------------------------------~~-----. 
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o 
2001. · 2002. 2003. 2004. 2005 . 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. Év 

- B ef rt gyermekek száma ......-Férőhely 
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Éves Feltöltöttség 
%-os mutatók: 

2010-ben 108,31% 

2009-ben 128,32% 

2008-ban 126,56% 

2007-ben 119,18% 

2006-ban 114,72% 

2005-ben 113,50% 

2004-ben 110,88% 

2003-ban 109,42% 

2002-ben 107,06% 

2001-ben 101,23% 



Ha a fenti statisztikai adatokat vizsgáljuk, megállapítható, hogy a felvett gyermekek száma szerinti 
rnutatók- a 2009. év decernber 31-én felvett gyermekek száma viszonyítva a 2010. decernber 31-én 
felvettek számához - tekintetében a létszám csökkent. Látható, hogy az év végén beírt gyermekek 
száma (göngyölített adatok szerint) 51 fővel volt alacsonyabb, rnint 2009. év hasonló időszakában 
volt. 
A bölcsődékben egész évben folyamatos beszoktatás zajlik, arninek következtében az adott nevelési 
évben a legmagasabb feltöltöttséget nem az l. ábrán látható decemberi hónapban érik el, hanern a 
tavaszi időszakban. 2010. május 31-én az intézményekben az 624 férőhelyen 699 gyermek van 
felvéve, ami 112,02 %-os feltöltöttségetjelent, a megengedett 100% helyett. 

A statisztikák azt rnutatják, hogy évek óta lényegesen több gyermek igényelné a bölcsődei 
elhelyezést, rnint arnennyi főt az intézmények ténylegesen tudnak fogadni. 
Az ellátás iránti egyre magasabb igény kezelése érdekében, rnintegy alternatív ellátási forrnaként 
Családi Napközik beindítására került sor, ki váltva ezzel néhány bölcsődei férőhelyet. 
A képviselőtestület 919/2008. (V.22.) határozatával kifejezte, hogy 2009 szepternberétől akár 5 
családi napközi rnűködését is támogatja az önkormányzat. A meghirdetést követően, egy családi 
napközit rnűködtetővel 2009. szepternber l-től 7 gyermek gondozására sikerült ellátási szerződést 
kötni. A Mamavár Családi napközi (Budapest 1103 Kis Gergely u. 3) gyermekenként 45.000 Ftlhó 
támogatást kap a vele kötött ellátási szerződés értelmében, valarnint a beindítás segítéséhez egyszeri 
l rnillió Ft juttatásban részesült. 
2009. novernber l-től a Borsika Családi napközi (Budapest 1106 Borsika u. 21) is csatlakozott a 
kerületben igénybe vehető kisgyermekes családokat segítő szolgáltatások palettájához. A Borsika 
utca a kerület azon részén helyezkedik el - a XVII. kerülettel határos családi házas övezetben - ahol 
bölcsőde a közelben nem található. A legközelebbi bölcsődék az Újhegyi lakótelepen vannak, 
amelyek rnint rnindenki előtt ismeretes, a Rózsaliget lakópark következtében már így is telítve 
üzemelnek. Ennek következtében ezt a Családi napközit is hamar feltöltöttük a maximálisan 
ellátható 7 gyermekkel. 
2010. szepternber l-től a kerületben két újabb Családi napközi nyitotta meg kapuit, egyik a Kis 
Cimborák Családi napközi (Budapest ll 02 Halom u. l 3/b) 7 férőhellyeL A másik a Kis Palánta 
Családi napközi (Budapest ll 04 Száraz u. 36) 5 férőhellyeL 
A velük kötött ellátási szerződés értelmében rnindazt a támogatást megkapták, rnint a már korábban 
nyitott Családi napközik is. A Kőbánya Központjában nyitott családi napközi (Kis Cimborák) ma 
már teljesen fel van töltve. 
A Száraz utcában nyitott családi napközi (Kis Palánta) az engedélyt követően tárgyi felszereltségi 
problémák és hiányosság ok rniatt, 20 ll januárjában vált a gyermekek fogadására alkalmassá. 
Az együttműködésünk folyamatos, a kialakult kapcsolat figyelembe veszi a kisgyermekes családok 
érdekeit. 
Kerületünk Budapesten egyedül álló a kezdernényezéssel, ill. a nyújtott támogatással, de ha a 
bölcsődék iránti igény továbbra is a jelenlegihez hasonló rnértékű lesz, vagy emelkedik, akkor 
várhatóan mások is ehhez a megoldáshoz fognak folyamodni. 

A 2006. január l-től a GYES-en lévő szülő GYES rnellett napi 8 órában rnunkát vállalhat, arnivel 
élnek is a kisgyermekes családok. A megnövekedett lakásrezsi, a lakás magas törlesztő részlete, 
illetve a rnunkahely megtartására hivatkozva egyre többen kérik gyermekük napközbeni 
elhelyezését. A gazdasági rnegszorítások következtében, várhatóan ez a tendencia még 
erőteljesebben fog jelentkezni. 
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Beírt gyermekek korszerinti megoszlása: 
5. szám ú táblázat 

Kormegoszlás 2009. december 31. 2010. december 31. 
Fő Fő 

O- ll hónapos gyerek: 5 fő 6 fő 
12 -23 hónapos gyerek: 115 fő 107 fő 
24-35 hónapos gyerek: 399 fő 373 fő 
36 hónap feletti gyermek: 142 fő 124 fő 
Összesen: 661 fő 610 fő 

l/2. Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása: 

Az 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
megfogalmazza, hogy a fogyatékos embemek joga van a képességeinek fejlesztését, szinten tartását, 
a társadalmi életben való részvételét, önálló életvitelének elősegítését szolgáló rehabilitációhoz. 
Ennek biztosítása állami kötelezettség: "2§ (5) Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos 
személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló 
intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban." 

A 0-6 éves sajátos nevelési igényű gyermekek bölcsődében történő habilitációs és rehabilitációs 
célú nevelésére és gondozására, valamint korai fejlesztésére egyaránt lehetőséget ad a 
gyermekvédelmi-és a közoktatási törvény is. 

Az elmúlt évek alatt arra törekedtünk, hogy a kerület intézményében működő csoportjainkban a 
lehetőségeinkhez mérten a legmegfelelőbb ellátást biztosítsuk a sajátos nevelési igényű gyermekek 
számára. Céljaink között szerepel, hogy a bölcsődéinkben nevelkedő eltérő fejlődésmenetű 
gyermekek váljanak képessé létszükségleteik önálló vagy segítséggel történő ellátására, emberi 
kapcsolatok létesítésére és fenntartására, a korosztályuknak megfelelő társadalmi elvárások 
teljesítésére. Fontos szempont csoportjainkban, hogy elősegítsük a fogyatékos emberekkel 
szembeni, a jövőben kívánatos magatartásformák kialakítását, azaz az elfogadást, a megértést, a 
nyitottságot, az együttműködést, az egyenrangúságot, az önzetlen segítségnyújtást, a pozitív 
diszkrimináció elfogadását. Mindezek kialakításának megkezdésére, alapjaik lerakására a bölcsőde 
a legalkalmasabb intézménytípus, mivel a gyermekek életében ez az első nevelési intézmény. 
Céljaink elérése érdekében a bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek teljes és részleges 
integrációban vannak elhelyezve. A Fecskefészek Bölcsőde 2 csoportszobájában részleges 
integrációban, 6 csoportszobában pedig teljes integrációban fogadja a sérült gyermekeket. 

A bölcsődékben részleges és teljes integrációban gondozott gyermekek korai fejlesztését, valamint 
az ambuláns ellátás során a fejlesztő foglalkozásokat négy szakemberrel biztosítjuk. Egy fő 
gyógypedagógus, egy fő logopédus, két fó konduktor biztosítja mind az egyéni, mind a csoportos 
fej lesztéseket 
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ll 

Fontosnak tartjuk bölcsődei ellátásban a kerületben lévő egészséges gyermekek fejlődésének 
nyomon követését, szűrését. A spontán integráció kiküszöbölhetetlen, hiszen nem minden 
sérülésnek vannak egyértelmű jelei születéskor. Sok probléma a fejlődés előrehaladtával kerül 
felszínre. Az eltelt évek alatt a kerület bölcsődéiben dolgozó gondozónők számos esetben jelezték, 
ha egy gyennek fejlődésében elmaradást, eltérést tapasztaltak A 0-3 éves korosztályú gyermekek 
fejlődési sajátosságaikról nagy gyakorlattal rendelkeznek, így az esetek nagy százalékában 
jelzéseik megalapozottak voltak, és a gyermekek megfelelő fejlődésük érdekében különleges 
ellátásra szorultak. A szülői beleegyezést követően az egyik gyógypedagógus megfigyeli a 
gyermeket csoportjában, gondozónője társaságában. Fontos, hogy a gyermeket a saját, jól ismert 
közegében figyeljék meg, hiszen ha ismeretlen emberként egy ismeretlen közegben vizsgálunk 
egy 0-3 éves korú gyermeket nem feltétlenül kapunk valós képet a gyennek képességeiről. 
Amennyiben a megfigyelés megtörtént, arról feljegyzés készül, ami javaslatot tartalmaz a 
továbbiakra nézve, pl.: orvosi vizsgálat, képességvizsgálat A döntést a szülő hozza meg, hogy 
milyen irányba indul el gyermekével. Ebben az évben a gondozónők jelzése alapján 13 gyermeket 
néztek meg a szakemberek bölcsődéinkben. 

A Kőbányai Korai Fejlesztő Központ nagyon jó tárgyi környezettel, tágas fejlesztő szobákkal 
rendelkezik, ahol a minőségi tárgyi- és személyi feltételnek köszönhetően, új szolgáltatásként 
ambuláns formában történő korai fejlesztést is tudunk biztosítani a rászorultaknak. 

A korai fejlesztés és fejlesztő felkészítés minimum óraszámait a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 
-a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról- szabályozza. 
A korai fejlesztés és gondozás, egyéni foglalkozás és csoportfoglalkozás keretében valósítható 
meg. Csoportos foglalkozás esetén legfeljebb 3-5 főből álló csoportok alkothatók. 
Ha a sajátos nevelési igényű gyennek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, 
amelyben 5. életévét betölti, fejlesztő felkészítésben vesz részt, ami megvalósítható bölcsődei 
gondozás keretében. (Közoktatási törvény 30.§ (6)) 

A különböző fogyatékkal élő gyermekek bölcsődei elhelyezésére a Tanulásképességet Vizsgáló 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye és a fejlesztő bölcsőde kijelölése után kerül 
sor. 

A gyennekeket ellátó gondozónők közül ketten rendelkeznek gyógypedagógiai asszisztensi 
végzettséggel is, ketten 20 l O szeptemberében kezdték meg gyógypedagógiai asszisztensi 
képzésüket, hogy minél tudatosabb, szakszerűbb segítséget tudjanak a rájuk bízott gyennekeknek 
nyújtani. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása után a bölcsőde kiemeit nonnatív támogatást 
igényelhet. Melynek összege évi 240.000,- Ptigyennek volt. 

A 2010. évben, 32 fő O- 6 éves korú kisgyerek felvételére, korai fejlesztésére került sor. 

A gyógypedagógusok, a fogyatékos gyermekek gondozását, nevelését végző gondozónők, valamint 
az intézmény bölcsődevezetője szoros kapcsolatot építettek ki a Tanulásképességet Vizsgáló 
Bizottsággal, a Budapesti Korai Fejlesztő Központtal, a Siketek és Vakok Intézetével, az Autizmus 
Alapítvánnyal, a főváros más kerületeiben hasonló ellátást végző szakemberekkel, a Bárczy 
Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolával és a Raul Wallenberg Humán Szakközépiskola és 
Gimnáziummal. 
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A Korai Fejlesztő Központ továbbra is gyakorló területet biztosít a sérült gyermekek ellátását tanuló 
hallgatóknak. Az alábbi 4 iskolából fogadtuk őket: 

• Raul Wallenberg Egészségügyi Szakiskola 
• Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
• ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola 
• Pannon Kincstár Tanoda 

Terápiás céllal, kutyás foglalkozást tartanak a bölcsődében. A szakemberek célja, hogy a 
kutyaterápiával pozitív hatást érjenek el a gyermekek fejlődésében. Egész évben folytatódott a 2009 
szeptemberétől bevezetett parafóniás foglalkozás. 

Szakembereink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyermekek további fejlesztését, fejlesztő 

felkészítését felvállaló intézményt keressenek a bölcsődéből kikerül ő gyermekeknek. 20 l O 
szeptemberétől, teljes integrációból 8 gyermek, részleges integrációból 3 gyermek, az ambuláns 
ellátásból 2 gyermek került óvodába. A szegregált nevelési-oktatási intézménybe átkerülő 

gyermekek is olyan óvodákba nyertek felvételt, amelyekoptimálisaka személyiségfejlesztésükhöz. 

Az előző évekhez hasonlóan, 2010. május 27-29-ig, az önkormányzat Balatonalmádiban található 
üdülőjében nyaralhattak sérült gyermeket nevelő családok gyermekeikkel. A háromnapos 
kirándulásra 3 fejlesztő szakember, és a bölcsődevezető kísérte el a családokat, és szerveztek olyan 
emlékezetes programokat, mint: hajókirándulás, állatkerti séta, póni-lovaglás, állatsimogatás. 
Balaton parti séták és közös játékok. Minden résztvevő felejthetetlen napokat töltött itt. 

Szakmai munkánk elismeréseként, olyan nagy múltú intézménytől, mint a Zuglói Benedek Elek 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kaptunk felkérést közös konzorciumi munkára 
egy TÁMOP pályázat kapcsán. Ebben a pályázatban a nálunk már jó szakmai színvonalon történő 
korai fejlesztés gyakorlatát, a végzett szakmai munkát mutatjuk be mindazoknak, akik SNI 
gyermekekkel foglalkoznak. Hosszas elbírálási szakaszt követően 2009 nyarán döntés született, 
hogy az 5 intézményből álló konzorcium által benyújtott pályázat támogatásban részesül, így 2009. 
augusztus l-től megkezdtük a közös munkát, melyet 2010. évben is folytattunk. A projekt célja, 
hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket ellátó szakemberekkel megismertessük az 
intézményeinkben zajló jó gyakorlatot, majd ennek kapcsán intézményünk maga, regionális 
referencia intézménnyé váljon. 
A konzorcium tagjaként vállaltuk a konzorciumi tagok pedagógusainak és szakdolgozóinak 
továbbképzését, majd az észak-magyarországi régióban integrációs nevelést-oktatást végző 

pedagógusok továbbképzését 5 évig. 
Konzorciumi tagként előadást tartunk, ahol a Kőbányai Korai Fejlesztő Központ működését 
mutatjuk be, kiemelten kezelve a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztésének, a 
problémák korai felismerésének fontosságát, integrációs nevelésének lehetőségeit és 
megvalósíthatóságát 

A projektben résztvevő konzorciumi tagok a következők: 
- Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Zuglói Logopédiai Intézet 
Gyurkovics Tibor Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 
Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Fecskefészek Bölcsőde Korai 
Fejlesztő Központ 
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A projekt 2011. január 31-vel zárul, ez alatt több szakember képzésében veszünk mi is részt a 
Fecskefészek Bölcsődében zajló korai fejlesztés bemutatásával. A képzés akkreditált formában 
történik, aminek kidolgozásában szintén szerephez jutnak a Korai Fejlesztő Központ munkatársai. 
A pályázat keretén belül fejlesztőeszközök beszerzésére nyílik lehetőségünk, valamint a kerület 
hírnevét tudjuk öregbíteni általa. 

A gyermekek sérültsége: Down szindróma. enyhe. középsúlyos. mentális retardáció, 
akadályozott pszichomotoros fejlődés. generalizált izomhvootónia. 

atrophia, nem meghatározott zavara a nyelv és a beszéd 
feilődésének, stb. 

Az ellátott gyermekek létszám alakulása 
6. számú táblázat 

2010.január 1-töl 
Speciális Teljes Ambuláns ellátásban Összesen 

csoportban integrációban 

A kijelölt gyermekek 
létszáma 2009. 12. 31-én 

14 fó 5 fő 5 fő 24 fö 

2010. Ol. Ol- 12. 31. között 
felvett, ill. kijelölésre 13 fő 10 fő 23 fó 
került gyermekek száma 
2010.01.01-12.31.között 
korai fejlesztésből 13 fő ll fő 24fó 
kimaradt gyermekek száma 
A kijelölt gyermekek 

12 fő 7 fő 4 fő 23 fö létszáma 2010. 12. 31-én 

Felvételre vár: fő fő fő fö 

A felvett gyermekek korszerinti megoszlása: 
7. szám ú táblázat 

20 l O. december 31-én 
Speciális csoportban Teljes integrációban Ambuláns 

ellátásban 

0-11 hónapos gyermekek száma o fő O fő o fő 
12-23 hónapos gyermekek száma Ofó Ofó o fő 
24-35 hónapos gyermekek száma 3 fó 3 fő o fő 
36-47 hónapos gyermekek száma o fő o fő o fő 
48-59 hónapos gyermekek száma Ofó o fő o fő 
60-71 hónapos gyermekek száma Ofö o fő o fő 
72 hó feletti gyermekek száma 9 fő 4 fő 4 fő 

Összesen: 12 fő 7 fő 4 fő 
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- 2009. december 31-én 24 gyermek korai fejlesztését látta el a Korai Fejlesztő Központ (ebből 
részleges integráció: 14 fő, teljes integráció: 5 fő, ambuláns: 5 fő). 

- 2010. január l. és december 31. között további 23 gyermek fejlesztését kezdték meg (ebből 
bölcsődei ellátott: 13 fő, ambuláns l O fő). 

- 2010. január l. és december 31. között 24 gyermek korai fejlesztése ért véget (ebből bölcsődei 
ellátott: 13 fő, ambuláns: ll fő). 

- 20 l O. december 31-én a korai fej lesztett gyermekek létszáma 23 fő 
- Az év során 12 gyermek fejlesztésének formája változott meg: 4 gyermek a részleges 

integrációból teljesbe került, a korábban ambulánsarr ellátott gyermekek közül 5 részleges 
integráció ba, 3 gyermek pedig teljes integrációha került 

- 2010-ben fejlesztő felkészített gyermek nem volt. 
- Az év során 42 esetben jeleztek a kerületi gondozónők, védőnők vagy a szülők problémát, 

ebből 9 gyermek került a Korai Fejlesztő Központ fejlesztésre (bölcsődei vagy ambuláns ellátás 
formájában), 33 főt tovább irányítottak más intézményekbe (pl.: Nevelési Tanácsadó, 
Beszédjavító Intézet, Gyermekneurológia, Vadaskert Kórház, Audiológia, TKVSZRB, 
Mozgásvizsgáló Bizottság) 

.II. Alapellátáson túl nyújtott szolgáltatások: 

1111. szolgá/tatás: 

2010-ben két bölcsődében működött Játszócsoport szolgáltatás, az Apraja Falva Bölcsődében 
(Újhegyi sétány 5-7.) és az Apró Csodák Bölcsődében (Zsivaj u. 1-3). 

A Játszócsoportba a O - 4 éves gyermekeket szüleikkel együtt fogadják a nap meghatározott 
időszakában. A gyermekek szüleikkel együtt játszhatnak a bölcsőde által biztosított kedvező 
körülmények között. A szülők hasonló korú gyermeküket nevelő szülőkkel találkozhatnak, 
beszélgethetnek gyermeknevelést érintő kérdésekről. Beszélgetve tanulnak, tanítanak. Kérdéseikkel 
az ott dolgozó szakemberhez fordulhatnak, aki ha igénylik, szívesen ad tanácsot. 

A Játszócsoport szolgáltatás jelentősége abban van, hogy a szülők jobban megismerik gyermekük 
életkori sajátosságaiból adódó reakcióit, a szülő-gyermekkapcsolat, az örömteli együttlét alatt 
mélyül, a szülők szerepeikben megerősödnek, barátságok szövődnek, kialakul egy önkéntes 
segítőkör. 

A gyermekek számára ebéd is igényelhető. A szülők megismerhetik azokat az ételféleségeket, 
melyek a O - 4 éves kisgyermekek egészséges fejlődését biztosítják, ételrecepteket kérhetnek, 
cserélhetnek 

A Játszócsoport háziasszonya segítségével közösen szervezik a gyermekek napirendjét, 
megtapasztalják, hogy az adott korú gyermekek értelmi fejlődését milyen típusú játékok segítik. 

12 



A szolgáltatást igénybevevők száma: 
8. számú táblázat 

Játszócsoport Család Gyerek 

Apraja Falva Bölcsőde 321 337 fő 
(ll 08 Budapest, Újhegyi sétány 5-7) 

Apró Csodák Bölcsőde 
(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3). 

159 163 fó 

Osszesen: 480 500 fő 

A tavalyi évhez képest (2009-ben: 256 család, 290 gyermek) több család vette igénybe a 
szolgáltatást, ami bevétel növekedést eredményezett. 
A növekedés oka: 

• 2009 őszén az Újhegyi lakótelepen működő két játszócsoport egyikét, a Városközpont 
környékén mutatkozó nagyobb igény miatt, a közelében lévő bölcsődébe (Apró Csodák) 
helyeztük át. 

A szolgáltatás éves bevétele: 
A szolgáltatás óradíja: 300 Ft 
Az ebéd térítési díja: 229 Ft 

Játszócsoport 
Apraja Falva Bölcsőde (2009.01.01-12.31.-lg) 

(1108 Újhegyi sétány 5-7.) 

Apró Csodák Bölcsőde (2009.11.01-12.31. -lg) 

_i1105 Zsivaj u. 1-3.) 

Összesen: 

étkezési dll 

105 340 Ft 

53.130 Ft 

158.470 Ft 

10. számú táblázat 
Szolgáltatás 

dl] a Mlndösszesen 

422.100 Ft 527.440 Ft 

210.600 Ft 263.730 Ft 

632.700 Ft 791.170 Ft 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a nagycsaládosok számára 2010 őszén új 
lehetőségként bevezette a nagycsaládos kártyát, amellyel előzetes időpont egyeztetés után, a 
bölcsődékben működő játszócsoport szolgáltatást ingyenesen vehetik igénybe. Amennyiben a 
gyermeknek ebédet is szeretnének, térítéssel igényelhetik 
2010. évben nem vették igénybe ezt a szolgáltatást. 

Il/2. Sóbarlang. sószoba szolgáltatás: 

Hét intézményünkbe működik sóbadang (2/a tábla), melyet elsősorban a bölcsődébe felvételt nyert 
gyermekek látogathatják aszülők hozzájárulásával. 

Bölcsődéinkbe járó gyermekeknek térítésmentesen ősztől- tavaszig rendelkezésére áll "Somadrin" 
sószobánk. A tengeri sós levegőt idéző, felső légúti betegségek megelőzését szolgáló, asztmatikus 
tüneteket enyhítő, gyógyhatású barlangunkat naponta veszik igénybe a gyermekek. 2010. őszétől a 
nagycsaládosok is igénybe vehetik (15-17 óráig) a sóbarlang szolgáltatást, térítésmentesen. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a nagycsaládosok számára 2010 őszén új 
lehetőségként bevezette a nagycsaládos kártyát, amellyel előzetes időpont egyeztetés után, 
meghatározott időpontban a bölcsődékben működő "sószoba" szolgáltatást ingyenesen vehetik 
igénybe. 
2010. évben nem vették igénybe ezt a szolgáltatást. 
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Il/3. Külső étkeztetés: 

• 9 bölcsőde főzőkonyhával rendelkezik. 6 bölcsőde óvodát élelmez (2/b. tábla) 
• 3 bölcsőde vendégebédet biztosít védőnők, gyermekorvosok, részére (2/b. tábla) 

/1/4. Korai fejlesztés ambuláns formában 

Azon gyermekek számára, akiknek szülei nem igénylik a napközbeni kisgyermekellátást, vagy más 
bölcsődébe járnak, de fejlesztésre szorulnak, ambuláns ellátás keretében biztosítjuk a korai 
fejlesztést, fejlesztő felkészítést a Kőbányai Korai Fejlesztő Központban. 
A 20 l O-ben a szolgáltatást összesen 15 gyermek családja vette igénybe. 

A gyermekek felvételének rendje: 

A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, törvényes képviselői 

munkavállalás, vagy más ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozást, nevelést. A 
Gyermekvédelmi törvény kiemeli az olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akiknek szociális vagy 
egyéb ok miatt, egészséges fejlődésük érdekében szükséges a bölcsődei gondozás-nevelés. 

A gyermek bölcsődébe történő felvételének kérelme önkéntes, a gyermek szülője, törvényes 
képviselője autonóm döntése alapján történik. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő 

hozzájárulásával kérheti a védőnő, családgondozó, háziorvos, gyámhatóság, stb. A szülő a 
lakóhelyhez legközelebb eső bölcsődébe írathatja be gyermekét, de joga van megválasztani azt az 
intézményt, amelyre gyermeke nevelését, gondozását bízza. A gyermek szülője, vagy más 
törvényes képviselője csak törvényben meghatározott esetekben kötelezhető a bölcsődei ellátás 
igénybevételére. 
Minden évben az óvodai beiratkozással egyidőben hirdetjük meg a bölcsődei felvételt. A szülők 
többsége akkor jelzi gyermeke bölcsődei elhelyezésének igényét. A felvett gyermekek 92 %-a 
Kőbányán él, 18 %-a más kerületben, de a szülők ebben az esetben Kőbányán dolgoznak. 

Az évközben jelentkező gyermekek esetenként várólistára kerülnek, és ha kimarad egy-egy 
gyermek, akkor kerül sor a felvételre. A családgondozó, védőnő jelzése alapján a szociálisan 
rászoruló gyermekeket soron kívül, azonnal felvesszük. 

A gyermekek felvételét az adott bölcsőde vezetője végzi. A szülőknek a gyermek bölcsődei 
jelentkezéséhez csatolni kell a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota 
alapján bölcsődében gondozható. 
A gyermekek szülővel történő fokozatos beszoktatással kerülnek a bölcsődébe, így a gyermek a 
szülő mellett ismerkedik a gondozónővel, a társakkal, és ismeri meg azt a szűk tárgyi világot, 
amelyben majd amindennapjait tölti. 
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A bölcsőde nyitvatartása: 

A bölcsőde nyitvatartási rendjét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó 
gyermekek szülőinek munkakezdését és befejezését, valamint a bölcsődéből a munkahelyre történő 
utazás, illetve visszautazás időtartamát. 

A napos bölcsőde reggel 6-tól - este 18 óráig tart nyitva, a részleges integrációban gondozott 
gyermekeket 8-16-ig fogadja a Korai Fejlesztő Központ. 
A játszócsoport szolgáltatás 9-13 óra között fogadja a gyermekeket. 

Nyáron két turnusban 5-5 hétre, télen a két ünnep között (egy ügyeletes bölcsődét kivéve) a 
bölcsődék zárva tartottak. 

A nyári zárás időpontjáról a szülőket február 15-ig tájékoztatjuk. A záró bölcsődék felmérést 
végeznek a szülők körében, ki, hány hétre kéri gyermeke elhelyezését a nyitva tartó bölcsődékbe. 

A gyermekek fogadását, átadását a két érintett bölcsőde körültekintően szervezi. 20 l O-ben a 9 
bölcsődéből a 2 turnus alatt 43 gyermek számára kértek elhelyezést. 

Szakmai munka: 

A bölcsődei ellátás keretében a gyerekek életkorának és egészségi állapotának megfelelően 
biztosítani kell: 

a gondozás-nevelés feltételeit, így különösen a szülő, vagy törvényes képviselő 
közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, 
megfelelő textíliát és bútorzatot, 
a játéktevékenység feltételeit, 
a szabadban való tartózkodás feltételeit, 
a sajátos nevelési igényű gyermek egyéni fejlesztésének feltételeit, 
az egészséges táplálkozás követelményeinek megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint. 

A bölcsődei gondozás-nevelés a gyermeki személyiség teljes kibontakozását az emberi jogok és 
alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásával segíti. 
A kerületben működő kilenc bölcsődében egységes szakmai irányelvek alapján valósul meg a 
gondozás, nevelés. 
A szakdolgozók munkájában érvényesül a más nemzethez, etnikumhoz, kisebbséghez tartozás 
tiszteletben tartásának elve, a gyermek elfogadásának és személyisége megbecsülésének elve. 
A gondozónők meleg, szeretetteljes odafordulással, a gyermek életkori és egyéni sajátosságait, 
fejlettségét, pillanatnyi fizikai és pszichés állapotát, hangulatát figyelembe véve segítik a gyermek 
fejlödését. Érvényesül az egyéni bánásmód. Mindannyiunk közös célja egészséges, nyitott, boldog 
gyermekeket nevelni, amit Mária Montessori szavai hűen kifejeznek: "Csak akkor biztosíthatunk 
minden egyes gyermek számára boldog gyermekkort és a képességeinek optimális fejlödését, ha 
figyelembe vesszük a gyermek fejlődésének törvényszerűségeit, az egyes gyermekek különböző 
adottságait, természetes igényeit és ehhez igazítjuk pedagógiai magatartásunkat" 
A gyermek érzelmi biztonságát növeli a személyi, tárgyi állandóság. Ezt a gondozónői 
állandósággal és a csoportállandósággal biztosítjuk. A gondozónők nevelői munkájában érvényesül 
a fokozatosság,- a pozitívumokra támaszkodás-, a rendszeresség elve. A bölcsődében gondozott 
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gyermekek kiegyensúlyozottak, derűsek, aktívak és a világra nyitottak. A szülőkkel való 
együttműködés a kölcsönös tájékoztatáson alapul őszinte, és partneri. A gyermekek fokozatos, 
anyával történő beszoktatását a szülők 98%-a vállalta, ezzel megkönnyítve a kisgyermekek 
adaptációját az új közösségbe. 
A gondozónők az egészséges életmód alakításában szakmai tudásuk maximumát adva vesznek részt 
a gyermek fejlődéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet kialakításával, a primer 
szükségletek egyéni igények szerinti kielégítésével, az egészségvédelem, az egészségnevelés, a 
környezethez való alkalmazkodás, az alapvető kulturhigiénés szokások kialakításának segítéséveL 
Mindezt a testi-lelki harmónia kialakulását és megőrzését segítő napirend szervezésével érik el, 
amelyben a gyermek jól tájékozódik, ismeri a folyamatok helyét, sorrendjét (étkezés, mosakodás, 
öltözködés, levegőzés, játék, pihenés). 

A gondozónők a gyermekek érzelmi fejlödését, szocializációját segítik a derűs elfogadó légkör 
megteremtésével, a társkapcsolat alakításával (egymás elfogadása, egymásra figyelés, együttérzés, 
egymás alkotásának tiszteletben tartása stb.). Megkülönböztetett figyelemmel, törődéssel segítik a 
nehezen szocializálódó, lassabban fejlődő, alacsonyabb fejlettségi szinten álló, hátrányos helyzetű 
gyermekek fejlödését, szükség esetén speciális szakember bevonását kezdeményezik. 
A gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése érdekében, ha szükséges állandó, folyamatos kapcsolatot 
tartanak a családgondozóval, a védőnőveL 
A gondozónők a gyermekek gondozása, nevelése mellett különböző témájú továbbképzéseken, 
szakmai műhelyeken, szakmai napokon, személyiségfejlesztő tréningerr vesznek részt, hogy az 
ismereteiket bővítsék. 

A kerületünkben működő bölcsődék közül 3 bölcsőde (Fecskefészek Bölcsőde, Gyermeksziget 
Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde,) gyakorló területet biztosít több főiskola, és kisgyermekgondozó
nevelő felnőtt szakképző iskolák hallgatói számára: 

• Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola, 

• Wesley János Lelkészképző Főiskola, 
• Apor Vilmos Katolikus Főiskola, 
• Raul W allenberg Humán Szakközépiskola és Gimnázium, 
• Pannon Kincstár Gimnázium Szakképző Iskola és Pedagógiai Szolgálat. 

A hallgatók a napközbeni kisgyermekellátás formáival, ezen belül az alapellátással és 
szolgáltatásaival, a különböző fogyatékkal élő kisgyermekek korai fejlesztésével, gondozásával, 
fejlesztő felkészítésével ismerkednek. 
Mindhárom bölcsődében a gondozónő hallgatók gyakorlati vizsgára való felkészítése és gyakorlati 
vizsgáztatása is folyik. 

Szakmai munka segítése: 

A szakdolgozók következetes, magas színvonalú szakmai munkáját a kerületi szakmai tanácsadó, a 
bölcsődevezetők az Egyesített Bölcsődék vezetője és helyettese segítik az éves látogatási terv 
alapján meghatározott témakörben. 
A bölcsődék által megrendelt szakmai folyóiratok, a vásárolt szakmai könyvek segítségével friss 
ismeretek birtokába jutnak gondozónőink. 
A Regionális Módszertani Bölcsődéből is folyamatosan új információk birtokába kerülnek. 
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A 9/2000. (VIII.4) SzCsM rendelet, a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről 
és a szociális szakvizsgáról szabályozza a szakdolgozók akkreditált továbbképzésen való 
részvételét. 2008. január Ol-től indult az új 5 éves képzési időszak, ami alatt újra teljesíteni kell az 
előírt pontokat minden regisztrált dolgozónak. 20 l O-ben 4 különböző továbbképzésen 21 fő 
részvételét tudtuk biztosítani. Elkészült az 5 éves továbbképzési terv, mely alapján szoros ütemezés 
mellett minden érintett dolgozó el tudja végezni a szükséges tanfolyamokat, amire remélhetőleg 
ezután is kellő forrásunk lesz. Az állami normatíva összege 9400.- Ft/fő, ami nem elegendő a 
szükséges beiskolázások finanszírozására. Ez az összeg az önkormányzat által kiegészítésre került, 
így megoldott a képzések teljesítése. Esetenként a képzés miatt hiányzó ember pótlását nehéz 
megoldani, mivel folyamatos gondozónő hiánnyal küszködünk. 

A szakmai munka minőségének emelése, valamint a magasabban kvalifikált munkatársak 
biztosítása érdekében több kolléganőnk vesz részt iskola rendszerű képzésben. A szakképzetlen 
dolgozók beiskolázása lehetőségekhez mérten - ami ebben az esetben igen korlátolt - anyagilag is 
támogatásra kerül, valamint a vezetők és helyettesek fóiskolai képzésen való részvételét 
szorgalmazzuk. 20 l O őszén elindult a csecsemő- és kisgyermeknevelő szak több főiskolán, így 
gondozónőink számára lehetőség nyílt a diploma megszerzésére. 
Szakdolgozóink közül 3 fő nyert felvételt, l fő állami finanszírozású, 2 fó költségtérítéses képzésen 
kezdte meg tanulmányait 20 l O szeptemberében. 
2010-ben 2 bölcsődevezető fejezte be főiskolai tanulmányait és tett sikeres vizsgát. 
Jelenleg l bölcsődevezető helyettes és l gondozónő jár főiskolára különböző szakokon. 

Felsőfokú szakképzettség (kisgyermekgondozó- nevelő) megszerzése érdekében 15 gondozónö jár 
különböző iskolákba felnőttképzésre, akik közül 13 fő szakképzetlen. 

20 l O-től a szociális és munkaügyi miniszter április 21-ét - hivatalos szakmai ünnepként - a 
Bölcsődék Napjává nyilvánította, kifejezve ezzel a társadalom megbecsülését a bölcsődei dolgozók 
által teremtett értékek iránt. Arról emlékezünk meg, hogy 1852. április 21-én nyitották meg az 
ország első bölcsödéjét Budapesten, a Kalap utcában. Ezt a napot egy színvonalas szakmai 
programmal, 20 l O. április 24-én ünnepeltük meg. 
A szakmai napon számba vettük az eltelt 25 év alatt történt előrelépéseket, a bevezetésre került 
szolgáltatásokat, azok létjogosultságát, összegeztük és elemeztük a tapasztalatokat, felvázoltuk a 
jövőképet 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak az első szakmai napunk 
színvonalas megtartásához. 
A szakmai napra készült meghívó, valamint az ott készült képek közül néhány a 4. és 5. számú 
mellékletben látható. 

Kapcsolattartás szülőkkel: 

A bölcsőde nyitott, rugalmas a gyermekek átvétele, mert alkalmazkodik a szülői igényekhez. 
A bölcsődék egyre több olyan programot szerveznek, amelybe bevonják a szülőket is. Ilyen 
programoka gyermeknap, karácsony, farsang, stb. 

Sérült gyermekek kirándulása: 2010-benaSzociális és Egészségügyi Bizottság tartalék keretéből 
300.000.- Ft támogatást kaptunk az SNI gyermekek kirándultatására. A közös kirándulás nagyonjól 
sikerült, a gyermekek és a szülők is sok élménnyel gazdagodtak. 
A kirándulás programja a 6. számú mellékletben található 
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Karácsonyi ünnepség: a Szociális és Egészségügyi Bizottság a gyermekek karácsonyi 
ünnepségéhez 300.000.- Ft összegben járult hozzá. Az ünnepségeket nyílt délelőtt és nyílt délután 
keretében rendeztük meg, ami mind a gyermekek, mind a szülők számára felejthetetlen élményt 
nyújtott. 

Mindkét program nagyban hozzájárul a bölcsődék és a kisgyermeket nevelő családok közötti jó 
kapcsolat kiépítéséhez és elmélyítéséhez. 

Szülői értekezletet: évente két alkalommal szerveznek a bölcsődék szülői értekezletet az óvodába 
menő, illetve az új felvételes gyermekek szülei számára. 

Szülő-csoportos beszélgetés: évente háromszor szülő-csoportos beszélgetés szervezésére kerül sor, 
ahol a szülőket foglalkoztató, gyermekneveléssel kapcsolatos kérdésekről beszélgethetnek a 
gondozónőkkeL A felmerülő problémákra a szakemberek és a szülőtársak közösen próbálnak 
választ adni. 

Kapcsolattartás társintézményekkel: 

Gyermekjóléti Központ: a bölcsőde nem csak a gyermek jólétét biztosító intézmény, hanem 
jelzőrendszer is. A bölcsődékbe felvett gyermekek fejlödését, családi hátterét ismerő szakdolgozók 
a Gyermekjóléti Központ felé jelzéssel élnek, ha úgy látják, hogy a gyermek életkörülményei 
megváltoztak. A családgondozó javaslatára bölcsődébe került gyermekek miatt is folyamatos 
kapcsolatot tartanak a családgondozókkaL 
2010-ben 21 gyermek felvételét kezdeményezték a családgondozók. 

Védőnői Szolgálat: a védőnők rendszeresen látogatják a bölcsődés gyermekeket, figyelemmel 
kísérik fejlődésüket. A gyermekek kötelező védőoltása, évenkénti fertőző betegségek, és más 
jelzéssel járó esetek miatt a védőnőkkel és a kerületi ÁNTSZ-el is folyamatos kapcsolatot tartanak a 
bölcsődék 

A védőnők javaslatára 2010-ben 4 gyermek felvételére került sor. 

Óvoda: A gyermekek óvodába történő átadását nagy szakértelemmel, körültekintéssel, az 
óvónőkkel együttműködve szervezik a gondozónők. Az óvónőket meghívják a bölcsődébe, hogy 
megismerkedjenek az óvodába menő gyermekekkel. A még bölcsődés gyermekek egy délelőttöt az 
óvodában töltenek. Az óvoda vezetője szülői értekezleten tájékoztatja a szülőket az óvodai életről. 
Szeptember l-én a gondozónők is ott vannak az óvodában és az óvónővel együtt vátják reggel a 
gyermekeket. 

2009-ben megkezdett Óvoda- Bölcsőde Híd műhely, záró megbeszélésére 2010 januátjában került 
sor. A közös munka mindannyiunk számára fontos volt, szükségesnek tartottuk, hogy megismerjük 
egymás munkáját, hiszen közös célunk, hogy gyermekeink kiegyensúlyozott, boldog felnőttekké 
váljanak. Fontos összefognunk annak érdekében, hogy megkönnyítsük a gyermekeknek és a 
családoknak a bölcsődéből az óvodába való átmenet nehézségeit. A találkozókon bemutattuk az 
óvodapedagógusoknak, hogyan épül fel a bölcsődei hálózat, és milyen szakmai elvek szerint 
dolgozunk, gondozzuk - neveljük a gyermekeket. 

Honlap: Az Egyesített Bölcsődék Központja és 9 tagintézménye egy közös honlapon elérhető, 
amelyen a bemutatkozás mellett, hasznos tudnivalókat, aktuális információkat is olvashatnak az 
érdeklődök./ www.kobanyaibolcsodek.hu l 
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A bölcsődés gyermekek egészségvédelme: 

Minden bölcsődének van bölcsődeorvosa, akiket megbízási szerződéssel foglalkoztatunk a 15/1998. 
(IV.30.) NM rendelet értelmében. 
A gyermekgyógyász végzettségű orvosok preventív munk.át végeznek Figyelemrnel kísérik a 
gyermekek pszichoszomatikus fejlödését, éves státust készítenek, a szülők kérésére előadást 
tartanak. A gyermekek élelmezését javaslataikkal, étlap összeállításával segítik. Összeállítják a 
bölcsőde gyógyszerkészletét 

A bölcsődékben a gondozónők az életkorhoz kötött védőoltásokról nyilvántartást vezetnek, annak 
időben történő beadását figyelemrnel kísérik. 
A gyermekek egészségének megőrzése érdekében naponta, illetve az időjárás függvényében szabad 
levegőn tartózkodnak a gyermekek. 
Öt bölcsődében a kinn altatás feltételei is biztosítottak (Fecskefészek Bölcsőde, Apraja Falva 
Bölcsőde, Gyermeksziget Bölcsőde, Napsugár Bölcsőde, Szivárvány Bölcsőde). 

A gyermekek élelmezése a korszeru elvek figyelembevételével történik. Az étlap összeállításánál 
kiemeit figyelmet fordítunk a gyermekek életkori sajátosságainak, szükségleteinek megfelelő 
egészséges, korszeru táplálkozás irányelveinek szem előtt tartására. Minden gyermek megkapja a 
törvényben előírt nyersanyag dekádot. Sok friss gyümölcsöt és kerti veteményt biztosítunk 
gondozottjaink számára. Mivel minden bölcsőde saját főzőkonyhával rendelkezik, így lehetőség van 
a különböző anyagcserezavarral küszködő gyermekek speciális, diétás étkeztetésére is. 

Az élelmezés nyersanyagnormája az alábbiakban látható: 

bölcsődés gyerekek: 315,- Ft+ ÁFA/nap, (4 x étkezés) 
óvodás gyerekek: 259,- Ft+ ÁFA/nap, (3 x étkezés) 
óvodás reformétkeztetés: 343,- Ft+ ÁFA/nap, (3 x étkezés) 
dolgozók: 299,- Ft+ ÁFA/nap, (2 x étkezés) 
óvoda dolgozó 245,- Ft+ ÁFA/nap, (l x étkezés). 

A bölcsődésgyermek napi térítési díja: 394,- Ft/nap. 

A 0-3 éves gyermekek kiegyensúlyozott fejlődését biztosító táplálkozás jelentőségét és fontosságát 
kiemelten kezeljük, 3 dietetikus és 5 középfokú végzettséggel rendelkező élelmezésvezető 
együttműködő munkája révén. 

Élelmiszer közbeszerzés: 2010-ben a Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 
541/2009. (VII.l7.) számú határozata alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat a "Élelmiszer beszerzés/2009" közbeszerzési eljárás indult. A 12 részterületen 
meghirdetett közbeszerzési eljárás 9 részterületen sikeres, 3 részterületen sikertelen volt. 
Sikeres részterületek: 

• 2. rész: sertés, marhahús 
• 3. rész: füstölt sertéskészítmények, 
• 4. rész: egyéb készitmények, 
• 6. rész: húskészítmény 
• 7. rész: zöldség-gyümölcs, 
• 9. rész: kenyér, pékáru 
• l O. rész: fertőtlenített tojás 
• ll. rész: mirelit áru 
• 12. rész: gyümölcslé, sűrítmény 
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Sikertelen részterületek: 
• l. rész: tej- tejterméket, 
• 5 rész: száraz- konzerv- és fűszértáru 
• 8 rész: baromfihús 

2010. év elején a Walhalla Rt-vel szemben, amely 5 részterület közbeszerzési pályázatán nyerte el a 
beszállítás jogát minőségi kifogások sorozata merült fel, melynek eredményeképpen a 
beszállítácéggel a szerződés megszűntetésre került. 
A sikertelen részterületek 2010. évben ismét közbeszerzése kerültek, melyek sikeresen lezárultak 

Közbeszerzésnek köszönhetően egyszerűbbé vált a beszerzés, azonban folyamatos minőségi 

problémával szembesülnek az intézmények. A kért árukat különböző okok miatt több esetben nem 
tudják biztosítani, ezértazétlapot gyakran változtatni kell. 
Közbeszerzésnek köszönhetően a kis bölcsődék is mentesülnek a napi bevásárlás alól, azonban ez a 
kis kiszerelés a húsoknál, felvágottaknál sokszor gondot jelent (a húst nem vágják szét, kis 
kiszerelésű felvágottakból csak néhány fajtát tudnak biztosítani). 
Problémát jelent számunkra, hogy a zöldségfélék nem megfelelő minőségűek, a téli hónapokban 
fagyosak, tisztításnál derül ki, hogy az elegendő mennyiséghez a dupláját kell kiadni. Több 
termékekre azt mondják, hogy nem kapható, nem tudják beszerezni. 

Szociális támogatások: 

A bölcsődébe felvételt nyert gyermekek közül 234 fő rendszeres gyermekvédelmi támogatást kap, 
ez utal a családokjövedelmi helyzetére. 
Nagyon sok kisgyermek a bölcsődében kapja meg a fejlődéséhez szükséges tápanyag nagyobb 
részét. 

2. ábra 

2010. évben normatív támogatásban részesülők száma 

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ( 1 00%) D 3 vagy több gyermekes (50%) 

D Fogyatékkal élö (50%) • teljes térítést fizet ö gyerekek 

20 



A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők l 00%-os kedvezményt kapnak, aminek 
köszönhetően a rászorulóknak nem kell fizetni az étkezésért, ami esetenként akár havi 8300.- Ft 
körüli megtakarítást jelenthet a családoknak. 
A normatív támogatással kapcsolatos részletes adatokat a l. és 2. számú melléklet tartalmazza. 
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Bölcsődei férőhelyek és a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesOiő gyermekek 
számának aránya 

Fecskefészek Napsug~r 
BOics~de BOics~de 

Apraja FaiYa Gyermeksziget Caepered~k Gyöngyike 
BOics~de BOics~de BOics~de BOics~de 

CsillagfOrt Apró Csodák Szivárvány 
Bolcs~de Bolcs~de Bolcs~de 

• rendszeres gyennekvédelmi kedvezményben részesülök aránya • térOhely 

A fenti táblázat adataiból kiolvasható, hogy a kerületben leginkább a Gyöngyike Bölcsőde 
(45,64%), valamint a Szivárvány Bölcsőde (36,63%) vonzáskörzetében összpontosulnak a 
hátrányos helyzetű családok. 

III. Személyi feltételek: 

2010. 12. 31-én engedélyezett létszám: 
betöltött létszám 
betöltetlen 
tartósan távollévők száma 
helyettessel betöltve 
betöltetlen szerződéses 
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Engedélyezett álláshelyek kimutatása bölcsödénkénti bontásban (2010.12. 31-i állapot): 
ll. tábla 

Engedélyezett Betöltött 
2010. 12. 31-én 

Sorszám ~ölcsőde nevel címe Férőhely Betöltetlen létszám létszám 
álláshely 

l. 
Fecskefészek Bölcsőde 

72+ 24 38 37 l 
(Gépmadár u. 15.) 

2. !Napsugár Bölcsőde 72 24,5 22,5 2 
(Mádi u. 127.) 

3. Apraja Falva Bölcsőde 96 33,5 31,5 2 
(Újhegyi sétány 5-7.) 

4. Gyermeksziget Bölcsőde 96 31 31 o 
(Újhegyi sétány 15-17.) 

5. Csepereclők Bölcsőde 96 29 26 3 
(Szent László tér 2-4.) 

6. Gyöngyike Bölcsőde 36 13 12 l 
(Salgótarjáni u. 47.) 

7. Csillagfürt Bölcsőde 48 18 17 l 
(Vaspálya u. 8-10.) 

8. 
Apró Csodák Bölcsőde 

72 25,5 24,5 l 
(Zsivaj u. 1-3.) 

9. 
Szivárvány Bölcsőde 

36 14 14 o 
(Maglódi u. 29.) 

10. 
Egyesített Bölcsődék 

5 5 o 
Központja 

Összesen: 648 231,5 220,5 ll 

A 2010. 12. 31-én ll betöltetlen álláshely az alábbi munkaköröket érinti: 
12. számú táblázat 

Munkakör Fő Bölcsőde 

gondozónő 2 Apraja Falva Bölcsőde (Újhegyi sétány 5-7.) 

gondozónő l Csepereclők Bölcsőde (Szent László tér 2-4 .. ) 

gondozónő l Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u. 15.) 

gondozónő 2 Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 127.) 

gondozónő l Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) 

élelmezésvezető l Csillagfürt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) 

szakács l Csepereclők Bölcsőde (Szent László tér 2-4.) 

bölcsődevezető-helyettes l Csepereclők Bölcsőde (Szent László tér 2-4.) 

élelmezésvezető l Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni u. 47.) 
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A bölcsődei szakmára jellemző sajnálatos tény, hogy a szakembergárda kiöregedőben van és ez a 
tendencia megjelenik kerületünkben is (lsd. 3. ábra), valamint az utánpótlás nagymértékű hiánya, 
ami leginkább a fővárosban figyelhető meg (ennek egyik oka, hogy a bölcsődék 2/3-a is itt 
található, tehát relatív kevesebb pályakezdő, vagy pályamódosító jut bölcsődénként). 
Komoly nehézséget jelent a kieső gondozónők pótlása, ami megmutatkozik az aktívan dolgozók 
túlterheltségén. 

Tartósan távollévőkszáma- szerződéssel helyettesítők száma: 
13 számú táblázat 

Sor 
Bölcsőde neve/ címe 

2010. évi Szerződéses 

szám távollévők helyettesítők betöltetlen 

l. Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u. 15.) 4 3 l 

2. Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 127.) o o o 
3. Apraja Falva Bölcsőde (Újhegyi sétány 5-7.) 3 3 o 
4. Gyermeksziget Bölcsőde (Újhegyi sétány 15-17.) l o l 

5. Csepereclők Bölcsőde (Szent László tér 2-4.) 4 4 o 
6. Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni u. 47.) l l o 
7. Csillagfiirt Bölcsőde (Vaspálya u. 8-10.) l l o 
8. Apró Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) 2 2 o 
9. Szivárvány Bölcsőde (Maglódi u. 29.) o o o 
10. EB Központ (Újhegyi sétány 15-17.) l l* o 

Összesen 17 15 2 

A fenti két adat értelmében 2010. 12. 31-én ténylegesen betöltetlen álláshelyek száma 13. 
*Göncziné Sárvári Gabriella Egyesített Bölcsődevezető távollétének idejére. 

A tartósan távollévőkszáma 17 fő, akik GYED, GYES, illetve hosszantartó táppénzes állományban 
vannak. Helyükre szerződéses munkaviszonyú dolgozókat vettünk fel, 2 gondozónői álláshely 
nincs adott időszakban betöltve. 

Dolgozók kormegoszlása 2010. év 

11; 5% 12; 5% 

35; 16% 
; 14% 

37; 17% 
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3. ábra 

25 év alatti 

• 26-30 éves 

031-35 éves 

036-40 éves 

•41-45 éves 

o46-50 éves 

• 51-55 éves 

o 56 év feletti 



Jelenleg a dolgozók több mint fele negyven év feletti 63% (140 fő), ebből 50 év feletti közel 33%
a (74 fő). Ezen dolgozók a közeljövőben nyugdíjba vonulnak. Mindeközben a 30 év alattiak aránya 
intézményünknél igen alacsony 10% (23 fó). (3. ábra) 
A 2008. évhez viszonyítva csökkent a 30-40 éves korosztályba tartozó dolgozóink aránya (2008-
ban 32%, 2009-ben 28%, 2010-ben 27%). 
A 30 éves korosztályú dolgozóinkat az eddigi tapasztalataink alapján nem sikerül hosszabb ideig a 
bölcsődéknél tartanunk, aminek oka sokrétű, kezdve az anyagi okokkal, bezárva a felelősségvállalás 
kerülésével. 

A fenti adatok tükrében kijelenthető, hogy az egyre magasabb átlagéletkor és a szakképzett 
utánpótlás hiánya miatt, a bölcsődei szakma nagyon komoly nehézségekkel lesz kénytelen 
szembenézni az elkövetkező években. A képesítéssel rendelkező munkaerő hiánya és az emelkedő 
igény a bölcsődei férőhely iránt előre vetíti, hogy a folyamatos működés érdekében egyre több 
szakképzetlen gondozónőt kell majd foglalkoztatni. Ez pedig nehéz helyzet elé állítja a bölcsődéket 

Jövőbeni feladatunk annak kidolgozása, hogy miképpen tudjuk megoldani a szakmai munka 
minőségének romlása nélkül a gyermekek ellátását. Egyik megoldás lehet, ha nagyobb számban és 
összegben tudjuk támogatni dolgozóinkat a szakképzettség megszerzésében, ehhez azonban forrásra 
lenne szükségünk. Másik megoldást a szakirányú főiskolai képzéstől várjuk, ahonnan azonban 
legkorábban 2013 nyarán kerülnek ki a végzett hallgatók. Addig sajnos még sok kolléganőnk fog 
nyugdíjba menni, akiknek a hiányát pótolnunk kell. 

Munkaerőmozgás, fluktuáció: 

2010. évben belépő, illetve kilépő dolgozók száma munkakörönként: 
14. számú táblázat 

Munkakör 
2010.évben 

Belépők Kilépök 

Gyógypedagógus l l 

Szakmai tanácsadó - -
Gondozónő 10 12 

Élelmezésvezető - l 

Szakácsnő l 3 

Technikaidolgozó 12 6 

Összesen 24 23 

Láthatóan nagyon magas a mozgás, bár 2009. évhez viszonyítva 20-25 %-kal csökkent a fluktuáció 
mértéke, sajnos a gondozónői létszámot nem tudtuk növeini ebben az évben sem. 

2010-ben felvett 10 dolgozóból: 
• 3 fő szakképzetlen, 
• 2 fő szakképzett, teljesen pályakezdő 
• 5 fő szakképzett, nem pályakezdő (tárgyévben munkaviszonyát megszűntette l fő) 
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2010-ben belépett, illetve a próbaidő letelte előtt kilépett 4 fő, a próbaidő után, de még 2010-ben 
további 4 fő. 

6 fő gondozónő 
l fő szakács 
l fő takarítónő 

Igen magas a kilépő gondozónők száma: 12 fő 
Oka: - 2 gondozónő a próbaidő alatt kilépett, 

l O gondozónő jobb kereseti lehetőség miatt más kerületben vállalt munkát. 
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4.ábra 

A munkaerőmozgás - 10,37 % az engedélyezett létszámhoz viszonyítva a belépők számaránya, 
9,94% a kilépő dolgozók számaránya. 
A fluktuáció oka sokrétű és összetett. A 2009-es évhez viszonyítva 2010-ben ugyan ugyan 20-25 
%-kal csökkent a fluktuáció, mégis a január 1-i állapothoz viszonyítva l fővel nőtt az Egyesített 
Bölcsődék létszáma, de a létszámnövekedés sem a gondozónői létszámban történt. Sok dolgozónk 
hagyta el a kerületet azért, mert lakóhelyén új bölcsőde nyílt. A dolgozók életkora magas, a 
nyugdíjba vonuló dolgozók helyére az alacsony közalkalmazotti bérek miatt nehéz a kieső 
munkaerőt pótolni. A felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal szakdolgozók váltanak, tanulnak, 
jobban fizető állást keresnek. Helyükre szakképzetlen, vagy 15-20 éve pályát elhagyó, középfokú 
végzettséggel rendelkező dolgozót tudunk felvenni, akik nem tudnak lépést tartani a mai szakmai 
elvárásokkal, többen próbaidő alatt elmennek. 
A szakdolgozók közül többen költöznek vidékre, elmennek szülni, pici babával már nem vállalják 
az utazást, kilépnek 
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Személyi változások: 

Képzés, továbbképzés 

l. Engedélyezett létszám: 231,5 fő 

Ebből: Vezető 

Gondozónő 

Élelmezésvezető 
Szakács 

Technikai dolgozó 
Gyógypedagógus, 

Szakmai tanácsadó 
Munkaügyi előadó 

Gazdasági ügyintéző 
Adminisztrátor 

Összesen: 

2. Szakképzettséghez kötött munkakörök: 

bölcsődevezető, 

csecsemő és gyermekgondozó, 
élelmezésvezető, 

szakács, 
gyógypedagógus, 

szakmai tanácsadó, 
munkaügyi előadó, 

gazdasági ügyintéző, 
adminisztrátor. 

ll fő 
117 fő+ 7 helyettes 

8,5 fő 

9fó 
71 fő 

4 fő 
l fő 
l fő 
l fő 
l fő 

231,5 fő 

3. Kinevezett dolgozók szakképzettség szerinti megoszlása: 

Főiskola+ szakvizsga 

Főiskola 

Felsőfokú 

Középfokú 
Szakképzett (érettségi nélkül) 

2 fő 
16 fő /gyógypedagógus, élelmezésvezetö, vezető/ 

96 fő 
17 fő 
14 fő 

Érettségizett, szakképzetlen l O fő 
8 általános iskolai végzettséggel rendelkezik 63 fő 

Összesen: 222 fő (7 fő 4 órás jogviszonnyal rendelkezik, 
ezt figyelembe véve 218,5 fő) 
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4. 2010-ben szakképzettséget szerzett dolgozók száma: 

• 9 fő gondozónő felsőfokú szakképesítést, 2 fő főiskolai diplomát szerzett 

Egyesített Bölcsödik 
5. ábra Kepesiteshez kötött munkakörben dolgozó közalkalmazottak vigzettsige 

12 1 2 

5. Továbbképzés 
20 l O-ben a minisztériumi és a saját továbbképzési keretünk 

Ebből: 

l havi jutalom, járulékos költségeivel 18 fő részére 
Továbbképzés tanfolyami díja 7 fő 
Összesen: 
Maradvány: 

a Egyetemi végzettséggel rendelkező : 

• Főiskolai végzettséggel, sza~zsgával rendelkező: 

c Főiskolai végzettséggel rendelkező: 

c Felsőfokú szakmai képesftésO: 

•Kozépfokú szakképesftéssel, érettségivel 
rendelkező. 

c Középfokú szakképesftéssel rendelkező , nem 
érettségizett: 

• Érettségizett, szakképzetlen: 

3.082.800,- Ft. 

2.930.906,- Ft 
148.663,- Ft 

3.079.569,- Ft 
3.231 ,- Ft 

2010. évben 15 szakdolgozó szerezte meg a törvényben kötelezően előírt kreditpontot, így 15 főnek 
lesz 2011. első negyedévében kifizetve az l havi illetmény. 

6. 20 l O-ban iskolarendszerű képzésben résztvevő dolgozók száma: 

a) Főiskolai képzésben részt vesz 9 fő, 
b) Felsőfokú szakképesítés 15 fő, (ebből 9 fő végzett 2010-ben) 

2008. évtől 77 szakdolgozónak indult újra az 5 éves továbbképzési ciklusa, l O szakdolgozónak 
2009-ig, 17 szakdolgozónak 201 O-ig, 6 szakdolgozónak 2011-ig kell teljesíteni akkreditációs 
kötelezettségét. 
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Bérgazdálkodás: 
15. számú táblázat 

Egyesitett Bölcsődék 2010. évi alapilletmény és pótléka 
2009. 12. 31. alapilletmény + pótlék 27.049.050,-Ft 
2010. Ol. Ol. garantált bérminimum 79.700,-Ft 
2010. Ol. Ol. soros béremelés 156.500,-Ft 
2010. 01.01. új diplomás béremelés 140.800,- Ft 
2010. 12.31 bértömeg összesen: 27 .426.050,-Ft 

A 2010. évi átlagbér (pótlékkal együtt) munkakörönkénti bontása: 

2005.évben 2006.évben 2007.évben 2008.évben 2009.évben 2010.évben 
Vezetök 189.000,-Ft 202.830,- Ft 198.022,- Ft 224.033,- Ft 223.790,- Ft 230.500,- Ft 
Helyettesek 132.100,-Ft 133.775,- Ft 126.928,- Ft 159.317,- Ft 174.225,- Ft 159.114,-Ft 
Gondozónők 111.600,-Ft 107.862,- Ft 107.880,- Ft 111.984,- Ft 117.341,- Ft 112.042,- Ft 
Gyógyped. 139.900,-Ft 149.975,- Ft 137.267,- Ft 149.925,- Ft 149.750,- Ft 150.338,- Ft 
Élelmvezetö -
szakács 102.100,-Ft 103.861,- Ft 105.723,- Ft 127.644,- Ft 124.871,- Ft 129A56,- Ft 
Technikai 72.898,-Ft 75.751,- Ft 76.256,- Ft 82.773,- Ft 89.770,- Ft 91.503,- Ft 
Adm. dolgozók 94.000,-Ft 151.700,- Ft 164.200,- Ft 162.500,- Ft 156.800,- Ft 168.600,- Ft 
Összes dolgozók 
átlagbére: l 02.700,-Ft l 02.300,- Ft l 04.998,- Ft 110.631,- Ft 117.808,- Ft 115.265,- Ft 

Jubileumi jutalomban 9 dolgozó részesült: 

- 6 dolgozó 25 éves, 
- 3 dolgozó 30 éves jubileumi jutalmátvehette fel. 

A Kollektív Szerződésben foglaltak szerint 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 éve kerületünkben dolgozó 
munkatársak a hérmaradvány terhére jelképes jutalmat kapnak, minden évben. 

2010-ben l O éves kerületi munkája elismeréseként: 
15 éves kerületi munkája elismeréseként: 

- 20 éves kerületi munkája elismeréseként: 
- 25 éves kerületi munkája elismeréseként: 
- 30 éves kerületi munkája elismeréseként: 
- 35 éves kerületi munkája elismeréseként 

2010. évben kitüntetésben részesült dolgozó: 

8 fő, 
4 fő, 
2 fő, 
l fő, 
3 fő 
l fő részesült jutalomban. 

A Szent László Napok alkalmából Furin Gyuláné a Napsugár Bölcsőde vezetője a Kőbánya kiváló 
bölcsődevezetője kitüntetést vehette át. 
Szociális Munka napján ebben az évben kiemelkedő munkát végző dolgozók közül 5 fő 
tárgyjutalomban részesült. 
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Tárgyi feltételek: 

Bölcsődék épülete: 

A bölcsődék 1945-1981 között épültek. Közülük 8 épült eredetileg bölcsődének, l bölcsőde 
adaptált, de a funkciójának megfelelően átalakított Gyöngyike Bölcsőde (Salgótarjáni u. 47.). A 
Szivárvány Bölcsődét (Maglódi u. 29.) kivéve 8 bölcsőde társintézménnyel közös épületben 
működik (óvoda, idősek otthona, önkormányzati egység). 

2010-ben a bölcsődékben kisebb felújítási munkákat végeztek a Vagyonkezelő Zrt. munkatársai. 
Részleges víz- csatornahálózat javítás, tetőszigetelés, járdajavítás, elektromos javítások szükség 
szerint. 20 l O-ben a bölcsődékben tisztasági festés nem történt. Minden intézményben az elszáradt, 
veszélyes fák gallyazása megtörtént 

A bölcsődék épületei általánosságban meglehetősen rossz állapotban vannak: 
• A külső homlokzatról hullik a vakolat, a betonkorlátok töredezettek, az épület alá 

befolyik a víz 
• A víz, csatornahálózat elöregedett, sorozatos a csőrepedés, a falak emiatt vizesek, 

salétromosak, penészesek, a szobákban "doh" szag árad, ami a kisgyermekek 
szempontjából kifejezetten káros 

• A lapostetők miatti beázások folyamatos gondot okoznak, hiába a részleges javítás. Az 
intézményekben a tetők felmérése megtörtént 

• Azokban a bölcsődékben ahol nem volt nyílászáró csere, az ablakok egy része nem 
nyitható, be van szögelve. Az eredeti festék nyomokban található meg, főleg a kültéri 
részen 

• A csoportszobák, illetve gazdasági bejárat ajtói, - ahol nincs esővédő - megvetemedtek, 
korhadtak 

• Az intézményekben az ételhulladék megfelelő tárolása nem megoldott, szükséges lenne 
azok megfelelő kialakítása 

Az Apró Csodák Bölcsődében a felújítási, karbantartási feladatok folyamatosak. 
Szükséges lenne az épület teljes festése, lambériák cseréje, a gyermek fiirdőszobák felújítása, a 
csatornarendszer átvizsgálása és tisztítása, fózőkonyhában a padozat cseréje és a vízösszefolyás 
kialakítása ételhulladék tároló kialakítása fűtés és meleg vízellátás korszerűsítése a játszókert 
felújítása 
A 2010. évben is az intézmény költségvetésében biztosított minimális karbantartást tudtuk az 
épületen elvégezni. Ezek a karbantartási feladatok a Kőbányai Vagyonkezelővel egyeztetve 
kerültek elvégzésre. Elsődleges cél volt az állagmegóvás. 2010-ben a fenntartó az intézmény 
felújítása- nyílászárócsere, fűtéskorszerűsítés- érdekében, pályázatot nyújtott be, amely sikeres volt 
ennek következtében 2011-es évben megkezdődhetnek a felújítási folyamatok. 
A Szivárvány Bölcsődében szükség lenne a földszinti gyermekcsoportban parketta csiszolására, 
lakkozására. A földszinti csoport egészének (csoportszoba, átadó, fiirdőszoba) valamint a konyha, a 
raktárak, iroda, öltöző festése. Fontos lenne a konyhai mosogatók lefolyó csöveinek cseréje, mert 
toldottak, sokszor javítottak, töredezettek, ezeket sokszor kell javítani. 
Mosoda megfelelő szellőzésének megoldása, a helyiség vakolása, festése, 
A földszinti csoport fiirdőszobájának átalakítása ( egybenyitása), mert a pelenkázó és fiirdőszoba két 
külön helyiségben van. Kádak cseréje az emeleti csoportban a földszinti csoportszobában, összesen 
2 db. A kádak rozsdásak, festésük hiányos. A mosoda kádjai, rozsdásak kopottak, ide 4 db-ra lenne 
szükség. Lépcső (földszint-emelet közötti) csúszásmentes burkolat cseréje 
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A nagyudvari kapu szorul, melegben a kinyitása nehézkes, a kerítés drót több helyen törött utólag 
foltozgatva. A csoportszobákban lévő radiátorak védőjének cseréje, mely töredezett, több helyen 
hiányos. Műanyag lambéria cseréje fára, a felújítás után most felemás, a műanyag lambéria több 
helyen kopott, elavult. Az emeleti szoba beépített szekrény cseréje. Az udvari fa mozdony ,kisházak 
javítása. l karbantartás ellenére több helyen korhadt./ 
A Gyöngyike Bölcsőde kazánházában lévő szivattyú pótlása fontos lenne. (Túlfolyás, vagy túltöltés 
esetén elönti a víz a kazánházat.) Szükséges a kerti zuhanyzó törött vezetékének cseréje. 
Homokozót szegélyező gumitéglák felszedése és újbóli lerakása. (a szélei feltorlódtak, baleset 
veszélyes.) Csecsemő terasz burkolat cseréjére lenne szükség. Visszacsapó beépítése a kerítésen 
belüli lefolyócsőbe. (A ház csatornarendszere alacsonyabban van az utcainál, és nagy esőzések 
esetén a visszafolyást megakadályozná.) Földbe süllyesztett kerti csap kialakítása (Utcai kert 
locsolásához.) 
A Gyermeksziget Bölcsődében a linóleum cseréjére, külső-belső festésre, és a belső ajtók cseréjére 
lenne szükség. Két terasz kövezete nagyon elhasználódott, egyenetlen, balesetveszélyes. Nagy 
szükség lenne az ebédlő, a hosszú folyosó és a másik aula kövezetének cseréjére. A több mint 30 
éves kő az idők folyamán nagyon elhasználódott. Az épület süllyedése miatt egyeletlenné vált, 
felpúposodott. Feltétlenül szükség lenne a főzőkonyha és a hozzá kapcsolódó helyiségek tisztasági 
festésére, továbbá az ebédlő, mosoda, folyosó festésére is. 
A lapos tető miatt esőzések idején, több helyen beázik a mennyezet. A pincét az idei évben többször 
elöntötte a talajvíz. Hely hiány miatt csak itt van tárolási lehetőség ahol nem használt bútorok, a 
már lezárt évek adminisztrációs anyaga található itt. A feltörő talajvíz sokat ártott ezeknek. 
A Csillagfürt Bölcsődében ablak csere nem történt meg, az ablakok és az ajtók keretei egyaránt 
korhadtak. Abeázás még mindig nem megoldott, a festés, a falak betömése nincs megoldva. 2010-
ben és jelenleg is ázik az épület. Ennek megoldása a magas tető lenne. A szociális helyiségek már a 
80-as évek elvárásainak sem felelnek meg, a dolgozók is megérdemlik az egészségre ártalmatlan, 
tisztességes tisztálkodást. 
A Napsugár Bölcsőde épületének állaga egyre jobban amortizálódik. A lapos tető állandóan 
beázik, a belső mennyezet ettől több helyen omlik. A mennyezeti búra a Zöld csoport 
fürdőszobájában leszerelésre került, mert állt benne a víz. Az elektromos vezeték szigetelve, a 
mennyezetre elhajlítva, de a probléma nem oldódott meg a tető javításának ellenére sem. A pólyázó 
előtt tálka van, amibe csöpög a víz továbbra is. 
A Fecskefészek Bölcsődében a megsüllyedt udvari járólapok cseréje indokolt, mert ez 
balesetveszély forrása az udvari játék folyamán. 
Feltétlenül szükséges lenne az intézmény négy egységében a falak festésére. Két egység udvarának 
füvesítése, a kiszélesített járda bitumenezése, az étkező és folyosó padlóburkolatának 
esztétikusabbá tétele, cseréje és a folyosón az elmaradt lambéria pótlása is a terveink között 
szerepel. Szükségessé vált a leselejtezett kerti telepített játékok pótlása. 
Apraja Falva Bölcsődében a megsüllyedt udvari járólapok balesetveszélyesek cseréjük indokolt. A 
konyha szellőzőrendszerének javítása függőben maradt. A konyha mögött a moslék tárolására 
alkalmas tároló helyet kellene kiépíteni. (ÁNTSZ előírás!) A főbejárathoz vezető kerti út 
burkolatának kicserélése. A fák gyökerei, az egyenetlen talaj már javítást nem bír el, hanem 
mindenképpen új bejáratot kellene készíteni, mint az óvoda bejárata előtt. A cica csoport 
fürdőszobájának teljes felújítása. Nagyon csúnyák balesetveszélyesek a járólapok, a falak csempe 
burkolata, valamint a mosdók, WC-k elavultak kopottak. Konyha csúszásmentes padlózatának 
kicserélése, 30 év után már nagyon aktuális lenne. A bölcsőde egész területén a radiátorvédő 
rácsokat ki kellene cserélni, vagy lecsiszoltatni, majd lelakkoztatni. (kopottak, szálkásak) 
A Cseperedők Bölcsőde épületének az állapota folyamatosan romlik. Mivel az épület évek óta 
lebontásra van ítélve, csak a legszükségesebb javításokat, és a kötelező jellegű karbantartásokat 
végezték el. Reményeink szerint a X. ker. Halom u. 33 szám alatt hamarosan megépül az 
új bölcsőde. 
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A bölcsődékben 20 l O-ben elvégzett karbantartási munkák: 
Gyermeksziget Bölcsőde: 

A bölcsőde két aulája közül az egyiket újrakövezték és kifestették 
Két gondozási egység teraszának újraburkolása megtörtént 
Az összes gondozási egység teraszáróllekerültek a rácsok 

Csillagfürt Bölcsőde: 
A konyha ajtófélfáinak lebontása, újjáépítése, valamint két új ajtó beépítése történt meg 
Karbantartás keretében leginkább vizes, vagy elektronikai feladatok adódtak 
Festés ebben az évben Vagyonkezelő Rt szervezésében a konyha minden egységében 
megtörtént 
Mázolás nem történt, az ablakok, és keretei korhadtak, több helyen be van szögelve, hogy ne 
dőljön a gyermekekre, illetve a dolgozókra 

Napsugár Bölcsőde: 
Drótháló felhelyezése történt meg az udvarral szomszédos kerítésnél, a kutyák miatt 
5 db műanyagajtó csere a konyhai területen 
Konyha és előterének kifestése 
A Sárga csoport teraszának burkolat cseréje, szigetelése 
Zsírfogó tisztítás 

Szivárvány Bölcsőde: 
Megtörtént a cirkó cseréje és a zárt rendszer kiépítése 
A pincét elárasztotta víz és tönkre mentek a gépek. A gépek javítása megtörtént, a pincében 
állványra rakták a gépeket 
A nyári zárás ideje alatt az emeleti csoportszoba festése a parketta csiszolása és a földszinti 
ajtó cseréje történt meg 
A földszinti folyosón, szobában termosztátot cseréltek 

Fecskefészek Bölcsőde: 
Az udvari komposztáló elkorhadt fakerítése kicserélésre került 
A közvetlen balesetveszély elhárítása céljából az udvari kertkapu köré pótkerítés és kapu 
került kialakításra 
A konyhában vasrács került az összekötő folyosóra, így lehetövé vált az reggel beszállított 
élelmiszerek biztonságos, higiénés tárolása 
A bölcsőde területén kerékpártároló került kialakításra 
A konyha ablakaira új szúnyoghálók kerültek 

Apró Csodák Bölcsőde 
Egy gondozási egységet festettek, a Iambérlát cserélték 
Egy csoport udvarát részlegesen felújították, a vízelvezetést megoldották 
Az udvari árnyékolókat elbontották 
A lapos tető szigetelését részlegesen javították 

Apraja Falva Bölcsőde 
Gazdasági bejárathoz csengőt alakítottak ki 
A megrepedt, és balesetveszélyessé vált üvegtéglákat eltávolították 
A füstcső rögzítése megtörtént 
Udvari játéktárolót készítettek 

Gyöngyike Bölcsőde 
Megtörtént a kazánok cseréje 
Kicserélték a bojlerházban a zsompszivattyút 
A kazánházból elszállították a rossz zsompszivattyút, az újat még nem hozták helyette. (A 
tavaszi esőzések előtt szükséges ezt pótolni) 

31 



A fiiggő ereszcsatorna eldugult törött szakaszát kicserélték 
Cseperedők Bölcsőde 

A legszükségesebb és a halaszthatatlan munkálatokat végezték el 

Udvar: 

Több bölcsőde udvarának az állaga sajnos nagyon rossznak mondható. A fű kikopott, szárazság 
esetén nagy a por, eső után napokig sáros a talaj . A teraszok egyenetlenek, a kövek mozognak, 
felpúposodnak, lépcső élek letörtek A járólapok a felfelé törekvő fák gyökerei miatt egyenetlenek, 
mindezek a gyermekekre és a dolgozókra is egyaránt balesetveszélyesek 

Minden bölcsődében a fákat átvizsgálták, a túlnyúló ágakat visszavágták, az elhalt ágakat 
eltávolították. 

2009-ben az átfogó felújítási terv keretében 2 bölcsődének (Gyermeksziget Bölcsőde, Csillagilirt 
Bölcsőde) 2010-ben további 5 bölcsődének (Napsugár Bölcsőde, Szivárvány Bölcsőde, Apró 
Csodák Bölcsőde, Fecskefészek Bölcsőde, Apraja falva Bölcsőde) az udvar felújítási terve készült 
el. 
Nem készült el a felújítási terve a Cseperedők Bölcsődének, mivel az épület évek óta lebontásra van 
ítélve, valamint a Gyöngyike Bölcsődének mert ott még további munkálatok várhatóak. 
Több bölcsőde udvarán a talajkiegyenlítésre és a megsüllyedt járólapok kicserélésére lenne szükség. 

A gyermekek tárgyi környezete: 

A csoportszobák derűsek, otthonosak, jól felszereltek Azokban az intézményekben ahol nem 
történt meg a lambéria, a beépített szekrények, radiátor védőrácsok cseréje, ezekre nagy szükség 
lenne. 
A gyermekbútorok, a játszóeszközök az adott korcsoport fejlettségét, létszámát figyelembe véve 
biztosítottak. 
Öt bölcsődében a kint altatás tárgyi feltételeit kialakítottuk, így lehetőség van arra, hogy a 
gyermekek ebéd után a teraszon aludjanak. 

Konyha: 

A 9 bölcsőde közül 6 óvodát élelmez. V an páraelszívó berendezés, de azt szakembereknek 
rendszeresen karban kellene tartani, hogy a párát, gőzt el is szívja. 
A Napsugár Bölcsőde (Mádi u. 127). és a Szivárvány Bölcsőde (Maglódi u. 29.), valamint az Apró 
Csodák Bölcsőde (Zsivaj u. 1-3.) konyhájának kövezete nem csúszásmentes. 
A bölcsődék konyháiba beszereztük a szükséges rozsdamentes bútorokat, és edényeket. 

Felhalmozásikeret 

2010-ben felhalmozásikeret nem volt. 
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Gépek eszközök karbantartása: 

A karbantartás egész évben folyamatos volt az Egyesített Bölcsődék tagintézményeiben. 
V annak bölcsődék, ahol a nyitással egyidőben telepített ipari mosógépek, szárítók, centrifugák még 
működnek, karbantartásuk egyre költségesebb. 
Több bölcsőde a meghibásodott ipari gépek helyett háztartási mosógépeket, vagy mosó és 
szárítógépeket vásárolt. Működtetésük, karbantartásuk olcsóbb. 

A 2010. évi költségvetés: (adatok ezer forintban) 
16. számú táblázat 

Megnevezés Eredeti erőirányzat Módosított előirányzat 

Személyi juttatás 

Járulékos költségek 

Dologi kiadások 

Nagyértékü eszközök beszerzése 

Nagyértékű eszközök felújítása 

Kiadások összesen: 

Működéssel kapcsolatos bevétel 

Állami normatív hozzájárulás 

Bevételek összesen: 

Az állami normatív támoe;atás igénylése: 

Az ellátottak állami normatív támogatása: 
Sajátos nevelési igényű gyerekek normatív 
támogatása: 
Térítési díj kedvezményben részesülő 
gyermekek normatív támogatása: 
Szakdolgozók minisztériumi továbbképzése: 
Összesen: 

389.183 411.631 

94.257 101.499 

184.116 195.671 

5.647 6.370 

17.704 18.764 

690.907 733.935 

54.238 58.866 

231.082 227.770 

285.320 286.636 

436 fő x 494.100,- Ft= 215.427.600,- Ft 

21 fő x 240.000,- Ft= 5.040.000,- Ft 

96 fő x 65.000,- Ft= 6.240.000,- Ft 
113 fő x 9.400.- Ft= 1.062.200.- Ft 

227.769.800,- Ft 

Bevételeink növelése érdekében 20 ll. évre vonatkozó terveink között szerepe l egy közös 
alapítvány létrehozása. Reményeink szerint több lehetőségünk adódik így pályázatokon való 
részvételre, valarnint a 3 év elteltével a magánszemélyek által felajánlott l %-os adó 
igénybevételére. 
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Pénzügyi- gazdasági-szakmai ellenőrzés 2010-ben: 

Az Egyesített Bölcsődék Központjában 2010. III. negyedévében helyszíni ellenőrzést végzett a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Gyennekjóléti szolgálata. 
Az ellenőrzés során azt vizsgálta, hogy a szolgáltató tevékenység megfelel-e a működési 
engedélyben foglaltaknak, és a jogszabályokban meghatározott fel tételeknek. 

Az ÁNTSZ évente 8-9 alkalommal vizsgálta a közegészségügyi és higiénés szabályok betartását, a 
0-3 éves gyermekek kötelező védőoltásainak nyilvántartását, a HACCP rendszer működési 

szabályainak betartását. 

Budapest, 2011. március 18. 
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MELLÉKLET 
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2010. évi Normativ támogatásban részesülök 
l.számú mellékle 





3. szám ú melléklet 

Bölcsődei Statisztikai jelentés 

225 60-72 15204 17001 111,82% 76 12794 84,15% 57 37 44 72 

226 60-72 15276 16451 107,69% 486 12061 78,95% 305 50 70 67 

225 80-96 20272 21580 106,45% 96 16280 80,31% 72 72 82 94 

226 80-96 203 68 21371 104,92% 629 15679 76,98% 405 83 31 95 

226 80-96 20368 208 77 102,50% 92 16196 79,52% 72 73 81 88 

225 60-72 15204 18231 119,91% 81 13134 86,39% 58 53 58 78 

226 l 40-48 10184 11736 115,24% 52 9170 90,04% 41 37 43 48 

l 30-36 7 602 7 800 102.60% 69 5 856 77.03% 26 31 33 34 



" A gyermekkor évei azok az esztendők, 
amikor a szív a legérzékenyebb, 

leghajlékonyabb és a legformálhatóbb. 
Amit oda erőltetünk, aligha lehet onnan 

kipusztítani" 
Oberlin 

Cím: Fecskefészek Bölcsőde 
Budapest 1106 Gépmadár u. 15. 

Kérjük, hogy részvételi szándékát az 
alábbi elérhetőségen 2010. április 20-ig jelezze: 

Fehérvári né Mészáros Zsuzsanna 
0620-569-38-14 

Szakmai napot támogatja: Verbai Lajos 
Polgármester 
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4. számú melléklet 

9.00-9.20 Regisztráció 

9.20 ünnepélyes megnyitó -
Sinka Jánosné Egyesített Bölcsődék 

vezetője 

9.25 Vers 

9.30 Esélyegyenlőség (előadás) -
Lengyel Ingrid független 

rehabilitációs szakértő 

9.50 Családi konfliktusok hatása a 
kisgyermekekre (előadás) -

Gerőcsné Végh Éva Csillagfürt Bölcsőde 
vezetője 

10.10 "VERSENY": játékos versek, 

nyilatkozatok 
10. 45 Szünet 

missziós 

11.15 "VERSENY" eredményhirdetése 

11.30-15.00 Csapatépítő tréning (dolgozók) -
Felismerés Alapítvány 

13.00-14.30 Tréning (vezetők) -
Kiss Éva Gordon-tanár 

15.00 Közös kötetlen beszélgetés 





A kirándulás programja 

Május 27, csütörtök 

•:• Indulás: Bp. Déli pu. ~ 
•:• Érkezés Balatonalmádiba 1122 

•:• Szállásfoglalás, programismertetés 
•:• Ebéd (saját részre csomagolt) 
•:• Pihenés 

6 számú melléklet 

•:• Ismerkedés egymással, közös séta a Balaton parton, a közelben lévő játszótér felfedezése 
•:• Vacsora a Zóna étteremben 
•:• Másnapi programok ismertetése, családi közös játék l aszfalt rajz- verseny, buborékfújó 

verseny, sárkányeregetés, sóból-lisztből készült gyurmával gyurmázás, ujjfestés, logikai 
kirakó játékok/ 

•:• Gyerekek lefektetése 
•:• Szülőkkel való beszélgetés, kötetlen formában./ lehetőség a hasonló jellegű problémák 

megbeszélésére/ 

Május 28., péntek 

•:• Reggeli (hideg- közösen készített) 
•:• Indulás busszal Veszprémbe ~ 
•:• Érkezés a Veszprémi Varlaskertbe l~ 
•:• Séta az állatkertben, látványetetés megtekintése, állatsimogató, játszótér 
•:• Ebéd a Vadaspark melletti vendéglőben 
•:• Pihenő egy csendes parkban, 
•:• Hazaindulás busszal l 618 

•:• Vacsora (hideg- közösen készített) 
•:• Beszélgetés a napi élményekről, másnapi program ismertetése 
•:• Gyerekek lefektetése 
•:• Szülőkkel való beszélgetés, kötetlen formában 

Május 29 szombat 

•:• Reggeli (hideg- közösen készített) 
•:• Összepakolás, mert délután hazamegyünk 
•:• Séta a parton, kacsaetetés 
•:• Ebéd a Zóna étteremben 
•:• Budapestre indulás 1322 

•:• Érkezés Bp. Déli pu. l 540 


