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Intézményünk bemutatása
Egyesített Bölcsőde Vezető Bölcsődéje (Iskola utca)
A bölcsődének épült, 1986 tavaszán átadott épület új arculatot kapott. A háromszintes
épület Iskola utcai. Vám utcai, és Donáti utcai bejárattal is rendelkezik, megkönnyítve a
kisgyermekes családoknak a közlekedést, valamint a kerekesszékkel érkezők akadálymentes
bejárását. A bölcsőde az Európai Unió támogatásával az Energetikai Korszerűsítés Projekttel
az Új Széchenyi Terv keretében teljes nyílászáró csere, külső szigetelés, vakolatkészítés és
kazáncsere révén valósult meg. Több évtizedes álmunk vált valóra, hogy ezzel egy időben
elkészült a Budavári Önkormányzat által biztosított keretből egy új csoportszoba és az ehhez
tartozó kiszolgáló egységek kialakítása egy terasz beépítésével. Az építkezés folyamatos
üzemelés mellett történt; a családok és a dolgozók összefogásával a kisgyermekek ellátása
zavartalan volt.
Az évközben történő bővítés által, az intézményben hét csoportszobában fogadjuk az 5
hónapos - 3 éves kor közötti, I. kerületi családokból érkező gyermekeket, 88 férőhelyen. A
törvény lehetőséget ad arra, hogy az alapfeladatokon túl szolgáltatásként időszakosan
fogadjuk gyermekeket térítés ellenében, mely rendkívül népszerű a szülök körében.
Minden csoportszobához közvetlenül kapcsolódik terasz. Ősztől — tavaszig só-szoba áll a
gyermekek, igény szerint a szülők rendelkezésére is.
Gyönyörű, kétszintes kert, többféle domborzati kialakítással ad lehetőséget a gyermekek
egészséges mozgásfejlődéséhez. Az évszakok váltakozásával színesítjük az udvari játékok
tárházát is. A játékeszközök összeállítását meghatározza a csoportba járó gyermekek életkora,
fejlettségi szintje, valamint egyéni igényeik. A sajátos nevelési igényű gyermekek
gondozását-nevelését is biztosítjuk integrált formában.
Intézményünk

konyhája

az

Európai

Unió

szabványainak

megfelel

minőségbiztosítás) kialakításában, helyiségeiben és felszereltségében egyaránt.
A gyermekek élelmezését helyben történő főzéssel valósítjuk meg.
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(HACCP

/. számú telephely (Tigris utca):
A Bölcsőde kétszintes épülete 1926-ban készült, családi villa volt eredetileg. 1980-ban
alakították át bölcsődévé, ekkor készültek az emeleti teraszok is.
Az intézmény 40 férőhellyel kezdte meg működését, mely 2010-ben 50 férőhelyre bővült.
Szolgáltatásként ebben a bölcsődében

is fogadunk időszakos gyermekfelügyeletre

kisgyermekeket, mely igen népszerű ellátási forma a családok körében.
A villaépületben két bölcsődei egységgel, négy csoportszobában történik a gyermekek
gondozása, nevelése 5 hónapos és 3 éves kor között. Sajátos nevelési igényű gyermekeket is
fogadunk, ellátásukat integrált formában biztosítjuk.
A villából adaptált épület adottságai gyakran megnehezítik a szakmai munkát, ugyanakkor a
szülők kedvelik a családias hangulatú épületet.
Az intézmény jól megközelíthető, melynek területe közös az óvodával. A bölcsődének mind a
Tigris utca, mind a Mészáros utca felől van bejárata. Különösen nagy előnye a
csoportszobákhoz kapcsolódó teraszok, így a gyermekeknek az év minden szakában
biztosított a levegőzés. Száraz időben az udvaron biztosítjuk a gyermekek számára az
egészséges mozgásfejlődéshez, játékhoz és a levegőzéshez szükséges feltételeket. A
bölcsődében só-szoba került kialakításra, melyet ősztől tavaszig rendszeresen használnak
gyerm ekcsoportj aink.
Az idei évben a szakmai munkát nehezítette, hogy a 13 fős dolgozói létszámból 5 fő pótlására
volt szükség az alábbi eloszlás szerint (szülési szabadság és nyugdíj):
1 fő bölcsődevezető
3 fő kisgyermeknevelő
1 fő technikai dolgozó.
A

konyha

korszerűsített,

az

Európai

Unió

szabványainak

megfelel

(HACCP

minőségbiztosítás) kialakításában, helyiségeiben és felszereltségében egyaránt. A főzés
helyben történik. Az étlap összeállításánál figyelembe vesszük az új közétkeztetési
jogszabályban meghatározott előírásokat a bölcsődés gyermekek egészséges táplálásához.
Szem előtt tartjuk, azt, hogy a gyermekek életkorának megfelelő, friss, szezonális
alapanyagokat használjuk az ételek elkészítéséhez, mindezt változatos konyhatechnikai
eljárásokkal.
A szülők körében elismert a bölcsődei élelmezés változatossága és minősége.
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II. számú telephely (Lovas út):

Az épületről 1952 óta álnak rendelkezésünkre adatok, melyek szerint kezdetben az
Állami Vasút Építő Rt. hetes intézményeként üzemelt, majd az Állami Nyomda
Gyermekotthona volt, 1965-től tanácsi fenntartásúvá vált.
Az épület a Budai Vár oldalában fekszik, az óvodával közös épületben várjuk a gyermekeket.
A környezet imponáló, a világörökség része. Zöldövezetben, nyugodt csendes helyen
található. Az épület villa épület, mely otthonos és családias jellegű, dekorációját mi magunk
készítjük kiemelve az épület adottságait.
A bölcsőde 5 hónapos kortól 3 éves korig fogadhat gyermekeket, de az általános tapasztalat
az, hogy egy év alatti gyermekünk kevés - 1-2 fő. A GYED extra bevezetésével 1 éves
korban viszont egyre több szülő kéri gyermekének a bölcsődei ellátást.
Férőhelyek száma 40, mely bővül időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatást igénybe vevő
gyermekekkel. A gyermekeket három csoportszobában tudjuk fogadni, melyek egy gyönyörű
teraszra nyílnak. Itt játszanak a gyermekek a téli és őszi csapadékos napokon.
Az udvar bár kicsi, de füves és a korosztályi igényeknek megfelelő játékeszközökkel jól
ellátott. Nyári időszakban alkalmas a pancsolásra is. Bölcsődénk jól felszereltségére
törekszünk, az eszközök, a játékok a gyermekek értelmi és mozgásfejlödését szolgálja.
A telephelyen sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadunk. Gondozásuk-nevelésük
integrált formában történik. Jelenleg 1 fő SNI-s kisgyermeket látunk el a Lovas úti
telephelyen. Hangsúlyt fektetünk a gyermek védőnőjével való folyamatos kapcsolattartásra, a
pedagógiai szakszolgálattal való folyamatos információcserére. Gyógypedagógusunk nyomon
követi a gyermek fejlődését és a kisgyermeknevelőket segíti a munkájukban.
A telephely szintén saját főzőkonyhával rendelkezik. A konyha, korszerűsítésre szorul, hogy
megfeleljen az Európai Unió szabványainak. Ennek ellenére a HACCP minőségbiztosítás
működik, a gyermekeknek itt is minőségi, életkoruknak megfelelő, házias ételeket
biztosítunk, figyelembe véve a közétkeztetés bölcsődei étkeztetésre vonatkozó szabályait.
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2014-2015 nevelési-gondozási év összegzése
2014-2015 gondozási-nevelési évben a gyermeklétszám alakulása
A bölcsőde működését meghatározó rendeletek értelmében (15/1998 (IV. 30.) NM rendelet
34§-45§) - két éven aluli gyermekek esetében 12 fős csoportok, második életévüket betöltött
gyermekek esetén 14 fős csoportok alakíthatók ki. Sajátos nevelési igényű gyermek
integrálása esetén 10 fős. A gyermekek bölcsődei felvétele 2011 májusától az Egészségügyi
és Szociális Bizottság - ma Népjóléti Bizottság - hatáskörébe tartozó feladat lett.
Környezettanulmány alapján döntenek a gyermekek felvételéről, elutasításáról, illetve
várólistára

helyezéséről,

mely

előtt

minden

esetben

egyeztetés

történik

az

Intézm ényvezetővel.
Az Egyesített Bölcsőde - a 2015-ös bővítés után - 188 gyermek fogadására alkalmas.
A

létszám

az

időszakos

gyermekfelügyelet

szolgáltatással

kiegészülve

általában

csoportszobánként 16 fő.

2015. évi május 31-i létszám adatok a következők:

2014-2015 évben
férőhely szám

Vezető

Tigris utcai

Lovas úti

Bölcsőde

Bölcsőde

Bölcsőde

50

40

76

49

37

18

10

8

76/88

*

felvett
bölcsődések
száma
felvett időszakos
gyermekek száma

*2015 október OS-tól a férőhely száma.

Az időszakos felvételre járó gyermekek a hiányzó gyermekek helyén vannak elhelyezve.
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Felvett gyermekek:
A jelentkezések és a felvételek folyamatosan történnek a megüresedett férőhelyek
függvényében. Jelenleg folyamatos a beszoktatás és évközi jelentkezések is vannak és
várhatóak. A normál bölcsődei ellátás mellett az év közbeni jelentkezéseknél igen népszerű a
szülők körében az időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás is.

2014-2015 nevelési évben, bölcsődéinkben
Sajátos nevelési igényű gyermek:

1 fő

Étkezési kedvezményezettség alakulása:
Az adatok tükrözik a 2015 szeptemberétől hatályos jogszabályi változást:

2015

májusában

100%

étkezésdíj

kedvezményezett

kedvezmény)

(rendszeres

gyermekvédelmi

2 fő

2015 májusában 50% étkezésdíj kedvezményezett (3 vagy több gyermek, tartós beteg, SNl-s):
25 fő
2015 októberében 100% étkezésdíj kedvezményezett (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény, 3 vagy több gyermek, tartós beteg, SNI-s illetve jövedelem alapján):
38 fő

Normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek száma 122 fő. Szülői nyilatkozatok
alapján a jövedelmük meghaladta a családban egy főre jutó 89.408 Ft nettó jövedelmet. A
gondozási díj struktúrája nem változott, ezért több olyan család is van, akik az étkezésért nem
fizetnek, de gondozási díj kategória határon belül esnek, így számukra az megállapításra
kerül. Ez több esetben csupán napi 100-300 Ft-ot jelent, mégis befizetéskor egy-egy szülő
egyet nem értését fejezte ki.
Az időszakos gyermekellátást igénybe vevők növekvő számát a két éven aluli gyermekek, és
a bölcsődei státuszból testvére születése miatt (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások című 12/1999. (VI.25.) Kt.
rendelet -62. § (9) bekezdés b) pontja értelmében) kikerülő gyermekek alkotják. Mindkét
esetben lehetőséget ad ez a szolgáltatási forma a családok életének megkönnyítésére, a már
bölcsődébejárt gyermekek társkapcsolatainak fenntartására.
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A szolgáltatásban kedvezményt nem tudunk biztosítani, ezért a harmadik, negyedik gyermek
születése esetén a családok nem, vagy csak nagyon alacsony óraszámban tudják biztosítani
gyermeküknek, a megszokott környezetben való maradását.
A fenntartó 2012 áprilisától bölcsődei ellátási díjat (gondozási díjat) határozott meg 12/1999.
(VI. 25.) Kt. a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról rendelet új elemeként. Az alapellátásban bevezetett gondozási/személyi
térítési díj kifizetése sok szülő számára a nyári időszakban okozott gondot, amikor a gyermek
1-2 hetet töltött csak a bölcsődében, így a lemondásuk csak az étkezésnél volt érvényesíthető.
A helyzet 2015 nyarán is hasonló volt, rendkívül kevés volt a ténylegesen bent lévő
gyermekek száma. A Szülői Fórum képviselője tolmácsolta azt a szülők által felvetett
problémát: nem értik, hogy ha gyermekük egy hetet van csak bölcsődében, miért kell
kifizetniük az egész hónapra vonatkozó gondozási díjat. A helyi rendelet ismertetése után sem
nyugodtak meg e felől.

A gondozási díjból származó bevételek alakulását meghatározza a családok anyagi helyzete.
Az ebből származó éves összeg 10-11 millió forint közötti.

A térítési díjak táblázata, az Egyesített Bölcsődébe járó családok nettó jövedelmük alapján,
a kedvezményezettekkel együtt:
2015. októberi adatok:
Gondozási

Fő

térítési díj
0.

38

Ft.

150.-Ft.

1

200.- Ft.

3

250.- Ft.

5

300.- Ft.

4

400.- Ft.

11

500.- Ft.

98

Összesen:

160
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Adatok az Egyesített Bölcsőde személyi ellátottságáról
2014-2015. évi személyi változások
Ebben az évben az Egyesített Bölcsőde dolgozóinak létszáma 51 főre emelkedett az új csoport
kialakításával. 2014. október 15-töl lehetőséget kaptunk plusz 2 fő kisgyermeknevelő
gondozó felvételére az újonnan indítandó gyermekcsoport ellátására, majd ebben az évben a
technikai állomány is 0,5 státusszal bővült.

Dolgozói struktúra 2015. október
Iskola utca
Intézményvezető

1 fő*

Intézményvezető helyettes

1 fo*

Tigris utca

Lovas út

1 fő

1 fő

Telephelyvezető
Szaktanácsadó

1 fő*

Élelmezésvezető

1 fő*

Ügyviteli alkalmazott

1 fő*

Kisgyermeknevelő-gondozó

14 fo

8 fő

6 fő

Technikai dolgozó

4 fő

2 fő

2 fő

Szakács

1 fő

1 fő

1 fő

Konyhalány

1 fő

1 fő

1 fő

Karbantartó/ fűtő

1 fő

1 fŐ

* A munkakör feladatai mindhárom bölcsődére vonatkoznak.

A Tigris utcai bölcsődében 1 fő kisgyermeknevelő GYED-en van.
Az Iskola utcai bölcsődében 2 fő kisgyermeknevelő GYED-en van.
A hiányzó kollégák helyettesítése szakképzett kisgyermeknevelőkkel határozott időre szóló
megbízásával történt.

Megbízással alkalmazunk
3 fo gyermekorvost (bölcsődékként 1-1 részmunkaidőben heti 2h) díjazásuk évek
óta változatlan, havi 25.000 Ft, vagy egy fő esetén megbízásként 40.000 Ft/hó.
~ 1 fő gyógypedagógust a három bölcsőde részére (heti 4h) díjazása havi 45.000 Ft.
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Átlagbérek

2014 - 2015 évben nem emelkedtek, csak a minimál bérre történő korrekciók miatt
következett be változás, mely a következőképpen alakult:
•

minimálbér

105.000.-Ft/hó

•

garantált bérminimum

122.000.-Ft/hó

A minimálbér emelkedése miatt a bértábla a 10 - 15 éve dolgozók illetményét tekintve
összecsúszott, mely feszültséget okoz. Szinte azonos a bér a 25 éve itt dolgozó és a
pályakezdő kollegák esetén.
Ezen probléma enyhítésére szolgált némileg a szociális ágazati pótlék, mely júliustól
kiegészült szociális kiegészítő pótlékkal, mely figyelembe vette egyfelől a szakképesítést,
másfelől a munkában eltöltött éveket.
Egyéb juttatások
A Cafetéria rendszeren belül a dolgozók nagy örömére bruttó 200.000,- Ft, nettó
147.600.-Ft értékben választhattak az adótörvény figyelembe vételével. Ezen belül Erzsébet
utalványt maximum 8.000.-Ft/hó erejéig, valamint SZÉP kártyát, BKK bérletet, iskolakezdési
támogatást kérhettek a kollegák.
Pótlékok
2014-2015. évben a pótlékok nem változtak.
Műszakpótlék:

átlagosan

4.000,-

Ft/hó,

ez

a

váltott

műszakban

dolgozó

kisgyermeknevelők számára a 14 óra utáni időszakban óránként 15 % többletet jelent.

Készenléti pótlékok: (10 éve változatlan)
Kisgyermeknevelő-gondozók

6.400,- Ft/fő/hó

Technikai dolgozók

3.200,- Ft/fő/hó

Fogyatékos pótlék: havi 5.000,- Ft, amennyiben fogyatékos gyermeket gondoz, a
gyermek hiányzásának függvényében átlagosan 4.000,- Ft/hó, az érintett kisgyermeknevelő
gondozóknál (jelenleg 2 fő).
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Jutalmazás
Jutalmazásra az Egyesített Bölcsődében évi két alkalommal került sor, általában
karácsonykor és a Bölcsődék Napján.
A dolgozók jutalmazásának keretösszege három részből tevődik össze, tervezésbe kerül
költségvetésünkben a béralap 2 %-a, valamint a gyakorlóterületre érkező hallgatók utáni
iskolai támogatások és a szolgáltatásból származó bevételünk. Éves szinten másfél/kéthavi
fizetésüket kapják meg a dolgozók, mely rendkívül módon örömükre szolgál.
Köszönjük, hogy a szolgáltatásból keletkező bevételünket jutalomra költhetjük.

A kedvezményes 50 % - os MÁV utazási igazolványt a dolgozók igénybe vették, mely
csak korlátozott számban, 12 alkalommal használható fel.

Egyesített Bölcsödéből tanulmányokatfolytató kollegák
Kollégáink körében preferáljuk a továbbtanulást, a szakmai továbbképzéseken való
részvételt. Az idei évben 2 fő kisgyermeknevelő kezdte meg tanulmányait főiskolai
képzésben.
Az elkövetkező években emelni szeretnénk a főiskolai tanulmányokat folytatók számát,
azonban úgy érezzük, a költségek vállalásában segítenünk kell. Komoly munkaszervezési
feladat a képzések miatti hiányzások helyettesítésének megoldása is.

Továbbképzés 2014-2015.
A bölcsőde kisgyermeknevelői részére 6 éven belül kötelező 60 kreditpont
megszerzése E kategóriás végzettség-, 80 kreditpont megszerzése F kategóriás végzettség
esetén, melyet akkreditált továbbképzés keretében kell teljesíteni. Sajnos a továbbképzések
normatív finanszírozására nem megoldott. Kölcsönös segítségnyújtásunk és jó szakmai
kapcsolatunk idén is lehetővé tette, hogy 6 fő kisgyermeknevelő térítésmentesen részt vegyen,
báb és személyiségfejlesztő (egyébként költségtérítéses) továbbképzésen.
Intézményünkben szakdolgozóink időben teljesítették továbbképzési kötelezettségeiket.
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Egyesített bölcsőde programjai a 2014-2015 nevelési-gondozási évben
2014 őszén hatodik alkalommal rendeztük meg bölcsődéinkbe járó gyerekek szüleinek
aktív részvételével a „Művészeti Paletta a Bölcsődékért” című jótékonysági kulturális
programunkat.
A műsornak hagyományunkhoz híven idén is a Budavári Önkormányzat I. kerületi
Művelődési Háza adott otthont. A hallgatóság, a résztvevők egyaránt élvezték a közösen
eltöltött estét. Különböző művészi területek képviseltették magukat a világot jelentő
deszkákon. Idén is sokan a zenének, éneknek, muzsikálásnak hódoltak, de a tánc és a próza
sem maradt képviselők nélkül.
Minden évben örömünkre szolgált, hogy a meghívott vendégeinkkel, bölcsődéinkbe járó
gyermekek szüleivel, kerületen kívüli és közvetlen bölcsődei kollegákkal tölthettük ezt a pár
kellemes órát, áldozva a művészetek oltárán. A „Művészeti Paletta a Bölcsődékért” előadás
bevételéből a bölcsődés gyermekeknek karácsonyi ajándékot vásároltunk.
A „Bölcsődék Napjának” ünnepét 2010. március 15-én kormányrendelet helyezte
hatályba. Idén ünnepeltük 163. évfordulóját, hogy 1852. április 21-én, Magyarországon
megnyílt az első bölcsőde. Az idei megemlékezésünk alkalmával a Momentán Társulat
színesítette az ünnepi hangulatot.
„Bölcsődék Napja” ünnepi megemlékezésünk alkalmából 5 kolléga; Nemes Takách Erzsébet,
Krajczár Károlyné, Busi Balázsné, Varga Jenőné és Makk Endréné dolgozók kaptak
intézményvezetői dicséretet.
Semmelweis Nap alkalmából Polgármesteri dicséretben 2 fő; Geróné Ocisnik Katalin és
Kántor Jánosné kisgyermeknevelő-gondozó részesült. Ezúton is gratulálunk nekik!

Gyerm ek programjaink

Bölcsődés gyermekeink részére a „Kezes - Lábas” báb együttes interaktív művészi
előadását ősszel és tavasszal is mindhárom bölcsődénkben sikerült megszervezni,
megteremteni a szükséges feltételeket hozzá. Fontosnak tartjuk, hogy a kultúra iránti igényt
már ilyen „fiatal” korban is alakítsuk.

Idén farsangkor a Kölyökidő Alapítvány segítségével -gitárzenével-, míg gyermeknap
alkalmával Pemeki Jánosné bábművész és a Mosolybirodalom Alapítvány közreműködésével
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arcfestés, ugráló vár színesítette a programot. Ezen a kerti partin 200 fő vett részt, bölcsődés
gyermekeink, szülők, testvérek, nagyszülők. A Tigris bölcsődében Huzella Péter zenész bölcsődés kisgyermekünk nagypapája - biztosította a jó hangulatot a gyermeknapi
rendezvényen. A művészeti lehetőségek tárházát só-liszt gyurmával, festéssel, különböző
krétázással, nagyobbaknál az ollóval való ismerkedéssel bővítik a kisgyermeknevelők a
gyerekek nagy örömére.
Egészséges életmód, egészségnevelés segítése
A szabadban töltött időt megfelelő minőségű tevékenységgel, nagymozgásos
lehetőséget biztosító játékeszközökkel tesszük élvezetesebbé a gyerekek számára. Tavasztól
őszig a lehető legtöbb időt töltenek a csoportok az udvaron, amikor az időjárás engedi, a
délutáni órákban is biztosítjuk a szabadban való játék feltételeit.
Már két bölcsődénkben működik só-szoba (Iskola utcai és Tigris utcai bölcsődék) a
családok nagy örömére. Az igénybevétel ősztől tavaszig tart, rendszerességét preferáljuk.
Tapasztalatunk szerint használatával kevesebb a felső légúti megbetegedés és jellemzően
rövidebb ideig betegek a gyermekek. Előnye továbbá, hogy gátolja a légúti allergiás eredetű
betegségek akuttá válását. A délutáni órákban szülői kísérettel a Lovas úti bölcsődéből is
fogadunk gyermekeket a só-szoba igénybevételére.
A gyerekek higiénés szokásainak kialakítása életkoruknak megfelelően történik. A
gyerekek fogászati szűrése rendszeresen, egy évben két alkalommal történik.
Az egészséges táplálkozásra, a gyermekek megfelelő kalória és tápanyag felvételére,
az ízletes ételek esztétikus tálalására is nagy gondot fordítunk. Ezt szem előtt tartva
szervezünk előadásokat, egyéni tanácsadásokat, kóstolással egybekötött ételbemutatót.
Dolgozóink egészségvédelme érdekében, az éves szűrések mellett, ingyenes influenza
elleni oltást idén is biztosítottunk.

Ünnepek hangulatának megteremtése, megünneplése
Az ünnepek megtartása a szakmai programunkban foglaltak szerint történt. A család bölcsőde kapcsolatának nyitottságát fontosnak ítéljük. Ennek keretében az ünnepeket a szülők
aktív részvételével tartottuk meg. Az ünnepekre való készülődés, a ráhangolódás, a hangulat
megteremtését a kisgyermeknevelők a gyermekek, szülők bevonásával biztosították.
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Kapcsolattartás, szakmai munka
A kommunikáció csatornáit kihasználva a társintézményekkel folyamatosan tartottunk
a kapcsolatot évközben. Részt vettünk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat által
szervezett Gyermekvédelmi Konferencián.
A

Gyermekjóléti

Szolgálattal

mind

személyes,

mind telefonos

kapcsolattartásunk

folyamatosságát igyekszünk megtartani, az aktuális információk áramlása érdekében.
A Családsegítő Szolgálat szervezésében részt vettünk a Czakó utcai Sporttelepen tartott
„Generációs Napon". Bekapcsolódtunk a családoknak nyújtott programokba kreativitást
fejlesztő művészeti szigetünkkel.
Az Egyesített Bölcsődében ebben a nevelési évben 1 fő SNI-s gyermek gondozása,
nevelése történt a gyógypedagógus irányítása alatt, együttműködve a védőnőkkel valamint a
Pedagógiai Szakszolgálattal.
Bölcsődéinkben a Szülői Érdekvédelmi Fórum ebben az évben is jól működött, két
alkalommal ülésezett. A szülők elismerésüket és köszönetüket fejezték ki a bölcsődénkben
folyó szakmai munka, a szeretetteljes, segítő, elfogadó attitűdért.
A szülők által preferált anyagi támogatások 226.000,- Ft a Népjóléti Közalapítványon
keresztül (alapítványi befizetések, adó 1%-os visszatérítési rendszer, gyermeknapi források)
lehetővé tették a játék feltételek szélesebb körű bővítését.
Minden hónap második szerdáján a szülők számára félfogadást tartunk az időszakos
gyermekfelügyeleti szolgáltatásra jelentkezők, illetve az egyéb nevelési, gondozási téma
megbeszélésére lehetőséget adva.
Bölcsődéink és az óvodák között ápoltuk a jó szakmai kapcsolatot. Tavasszal örömmel
fogadtuk a bölcsődések iránt érdeklődő leendő kiscsoportos óvodapedagógusokat. A
Brunszvik Teréz Óvodák Intézményvezetője az idei évben is mindhárom bölcsődénkben
tartott szülői értekezletet, melyen a szülők nagy érdeklődéssel vettek részt.
Az óvodai jellemzésekkel idén is segítettük a gyermekek óvodai beilleszkedését.
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Csapatépítés, rekreáció
A

kisgyermeknevelő-gondozók

egyik

legjelentősebb

munkaeszköze

saját

személyiségük, mely a szülőkkel való kapcsolattartás, a mindennapi gyermekgondozás-,
nevelés területén is meghatározó erővel bír. Éppen ezért az egészségvédelmet, a rekreáció
lehetőségét elengedetlennek tartjuk. Minden év tavaszán az Önkormányzat üdülőjében,
Zamárdiban töltünk egy hétvégét, melyet az idén is megszerveztünk, a három bölcsőde
dolgozói számára.
A helyi szakszervezettel közös szervezésben ősszel egy hétvégét Gyulán és környékén
töltöttünk.
Az év közbeni lehetőségek rövidebb időtartam keretében adnak módot a találkozásra,
csapatépítésre, ennek érdekében kisebb mozgás- és kulturális programokat szerveztünk.
Minden kedvezményes lehetőséget örömmel kihasználunk.
Érdek védelm i kapcsolatain k
Kollégáink közül 40 fő tagja a Magyar Bölcsődei Egyesületnek* mely szintén
érdekvédelmi szakmai fórum, melyben főtitkárként a bölcsődei szakmát képviselem.
Az aktív dolgozók közül 45 fő a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete
helyi alapszervezetének tagja. Munkánkat segíti a friss információ, a folyamatos
kapcsolattartás a más kerületi, vagy vidéki alapszervezetekkel.
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Az Egyesített Bölcsőde felújítási, karbantartási munkái
2014-2015-ben mindhárom intézményünkben hatalmas felújítások történtek.
Az Iskola utcai bölcsödében teljes nyílászáró csere, külső szigetelés, homlokzatfestés,
kazáncsere. Megvalósult régi álmunk, egy terasz beépítésével 1 csoportszobával és kiszolgáló
egységeivel bővültünk. A beruházás Uniós támogatásból és az Önkormányzat saját keretéből
valósult meg. A munkálatok decemberben befejeződtek, de a garanciális javítások és az
engedélyeztetés áthúzódott erre az évre. 2015 nyarán napellenzők cseréje és rámpák burkolása
történt.
A Lovas úti bölcsődében az óvodával közösen, szintén Európai Uniós támogatással teljes
nyílászáró csere, homlokzati festés zajlott, folyamatos nyitva tartás mellett. A dolgozók a
szülőkkel közösen mindent megtettek annak érdekében, hogy a gyermekek ellátása megfelelő
szakmai körülmények között történjen. Ez év nyarán belülről is megszépült a bölcsőde teljes
festés-mázolás után.
A Tigris utcai bölcsődében megtörtént a kazánok cseréje és az emeleti terasz burkolatának
cseréje. A hátsó homlokzati fal egy részének újravakolására is szükség volt vizesedés miatt.
Az esőzések után két alkalommal történt komoly problémát jelentő beázás. A biztosítótól
kapott pénzösszegből az alagsori előadó terem újravakolása történt.
A radiátorvédő rácsok cseréje jelenleg is zajlik.

A tárgyi eszközök beszerzése folyamatos volt és jelenleg is zajlik. A kapott pénzösszegből
minőségi cseréket sikerült végrehajtani. Nagyüzemi tűzhely csere történt az Iskola utcai
bölcsödében, majd ipari mosogatógép beszerzése is lehetővé vált az Iskola utcai és a Lovas úti
bölcsődében.
A Lovas úti bölcsődénkben ,játéktároló ház”, udvari gyermekcsúszda beszerzésére és
felszerelésére volt lehetőségünk.
Bölcsődéink folyamatosan szépülnek a gyermekek örömére, szülők elégedettségére. A
bölcsődei dolgozók örömmel fogadják, hogy igényes körülmények között dolgozhatnak.
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Kapcsolataink
A GAMESZ műszaki csoporttal jó együttműködés alakult ebben az évben is. Mindig
partnerek voltunk abban, hogy a lehető leggazdaságosabb megoldás kerüljön megvalósításra.
A bölcsődékben lévő férfi kollégák többször összefognak és csak anyagköltséggel, maguk is
megoldanak kőműves, vízszerelési, egyszerűbb asztalos és festési munkát is.

Évközben fogadtunk közcélú kollégákat, igyekeztünk hasznos munkavégzésbe
bevonni őket. Egy kollégát közülük közalkalmazotti státuszra - technikai munkakörbe sikerült átvenni.
Ebben az évben először a közösségi szolgálatra jelentkező fiatalokat is fogadtuk az
Iskola utcai bölcsődében. Fontosnak ítéljük, hogy a fiatalok a munka világának eme szegletét
is megismerjék. Tapasztalataink nagyon pozitívak.
Az Egyesített Bölcsődék mindhárom bölcsődéje gyakorló területet biztosít az ELTE,
az Apor Vilmos Főiskola és a MÉTA Don Bosco Szakközépiskola hallgatóinak. A
visszajelzések mind az iskolák, mind a hallgatók részéről nagyon jók. A kapcsolat és a
visszajelzések fontosak a szakmai munkánk magas színvonalon tartásában.
A MÉTA Don Bosco Szakközépiskola végzett hallgatói közül már 6 főt foglalkoztatunk
kisgyermeknevelőként.

17

Terveink
•

Növelni szeretnénk a felsőfokú beiskolázásokat. Támogatni szeretnénk kollégáinkat a
továbbtanulásban.

•

Támogatni szeretnénk a kollégák nyelvtanulását a továbbtanulási terveik ismeretében.

•

Az eddig jól működő rendezvényeinket szeretnénk továbbra is megszervezni
(Művészeti Paletta, Gyermeknap stb.)

•

Rendszeresen szeretnénk programokat szervezni azokban a témakörökben, melyek a
szülőket foglalkoztatják gyermekükkel kapcsolatban, melynek alapjául egy kérdőíves
felmérés szolgál.

•

A kétnyelvű családoknál népszerű korai nyelvismertetést a továbbiakban is tervezzük
a Lovas úti bölcsődében a Helen Doron Nyelviskolával együttműködve.

•

A szakmai ellenőrzéseknek nagyobb hangsúlyt kívánunk adni, kiemelve a
gyakornokok mentorálását, beilleszkedésük segítését.

•

Közcélú kollégákat továbbra is szeretnénk foglalkoztatni.

•

Közösségi szolgálat kibővítése mindhárom bölcsödére tekintettel, valamint az iskolák
megkeresése és kapcsolatfelvétel ennek érdekében.

•

A szakképző iskoláknak, főiskoláknak, egyetemeknek megelégedettsége örömünkre
szolgál, továbbra is gyakorlati terepként szeretnénk segíteni a jövő kisgyermeknevelőit
most már mindhárom bölcsődénkben.

•

Ennek figyelembevételével a jól bevált programokat továbbra is lehetőségként
biztosítanánk, így: a „Kezes-Lábas” báb együttes előadásait, a Kölyökidő, a
Bábművész foglalkozásait mindhárom bölcsődénkben kívánjuk hagyományként
ápolni, ezzel is színesíteni a gyerekeknek nyújtott élmények palettáját.

•

A bölcsődékben elért színvonalat szeretnénk megtartani, törekszünk arra, hogy a
gyermekek örömmel jöjjenek hozzánk, a szülők és a fenntartó elégedettek legyenek
működésünkkel.
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Kérem, engedjék meg, hogy beszámolóm végén megköszönjem azt a 20 évet, amit a Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsődék Intézményvezetőjeként tölthettem és köszönöm azt a
támogatást, melyet a Bölcsődék Önök által kaptak.
Örömmel töltött el a közös munka 2015. november 1-től nyugdíjazásomat kérem.

Budapest, 2015. október 30.

Tisztelettel:

Pusztainé B erényi Katalin
Intézményvezető
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MELLÉKLET
A bölcsőde működését meghatározó jogszabályok
Törvények:
• Magyarország Alaptörvénye
•

az ENSZ emberi jogok nyilatkozata

•

Az ENSZ Egyezmény a gyermekek jogairól

•

az Európa Tanács Miniszterek Bizottsága Rec. (2002) 8-as ajánlása a tagállamok
számára a napközbeni gyermekellátásról

•

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

•

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

•

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról

■

1993. évi XCI1I. törvény a munkavédelemről

•

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

•

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

•

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

•

1991. évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló New Yorkban, 1989. november
20-án kelt egyezmény kihirdetéséről

•

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

•

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

•

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

•

2003. évi CXII. törvény az adózás rendjéről

•

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó,
valamint egyéb törvények módosításáról

•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

•

2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

inform áció szabads ágról
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önrendelkezési

jogról

és

az

Kormányrendeletek
•

369/2013. (X.24.) Korai, rendelet a szociális, gyermekjóléti s gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

•

235/1997. (XII. 17.) Kőim. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

•

257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történő végrehajtásáról

•

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

•

249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

•

370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzéséről

•

226/2006. (XI.20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról

•

328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz
felhasználható bizonyítékokról

•

191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről

•

39/2010.

(11.26.)

Korm.

rendelet

a

munkába járással

kapcsolatos

utazási

költségtérítésről
•

239/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások 2007. évi irányított területi kiegyenlítési rendszeréről

•

331/2006. (XII.23.) Korai, rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről

•

321/2009. (XII.29.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatók és intézmények
működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről

•

259/2002.

(XII. 18.)

Korm.

rendelet

a

gyermekjóléti

és

gyermekvédelmi

szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
vállalkozói engedélyről
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Miniszteri rendeletek
•

1/2000. (1.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésének feltételeiről

•

9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről

•

15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi

intézmények,

valamint

személyek

szakmai

feladatairól

és

működésük feltételeiről
•

8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
adatainak működési nyilvántartásáról

•

9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek
továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

•

62/2011. (VI.30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

•

37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás
egészségügyi előírásokról

•

36/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

•

15/2013. (11.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szolgálati intézmények működéséről

•

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról

•

24/1998. (IV.29.) IK1M-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági
követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról

•

A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tárgyévi NGM rendelet

•

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni
védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

•

33/1998. (VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyes higiénés
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

•

57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

•

2/2004.

(1.15.) FMM rendelet a kollektív szerződések

bejelentésének

és

nyilvántartásának részletes szabályairól
•

25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet az Országos Gyermekvédelmi
Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről
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Szakértői

•

10/2008. (VI.28.) SZMM rendelet a szociális és munkaügyi miniszter által
adományozható szakmai elismerésekről

•

18/1998. (IV.30.) NM rendelet a fertőző betegségek és járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

Egyéb szabályok
• A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai (2012) - módszertani levél
• A bölcsődei gondozás-nevelés minimumfeltételei és a szakmai munka részletes
szempontjai — OCSGYVI, Bp. 1999
• A család és a bölcsőde kapcsolata - módszertani levél - kézirat, 2007
• Játék a bölcsődében (1997) - módszertani levél
• Folyamatos napirend a bölcsődében (1982) - módszertani levél
• Korai fejlesztés a bölcsődében (2003) - módszertani levél
• Útmutató a bölcsődei gondozónők családlátogatásához (1989) - módszertani levél
• Szülővel történő fokozatos bölcsődei beszoktatás. Kiegészítő módszertani útmutató a
fokozatos beszoktatás c. módszertani levélhez (1982)
• Bölcsődei adaptáció (1982) — módszertani levél
• MBE által kiadott szakmai állásfoglalások
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