
                                                         BEMUTATKOZÓ 

ALMAFA ÉS NAPRAFORGÓ CSALÁDI BÖLCSŐDE 

 

A két családi bölcsőde 2010 óta működik a faluban az Önkormányzat és a Pécs és 

Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Családi 

Bölcsőde Hálózatának fenntartásában. Azzal a céllal létesült, hogy elősegítse a kisgyermekes 

anyukák munkába állását azáltal, hogy napközbeni felügyeletet, ellátást nyújt az 1-3 éves 

gyermekek számára. Mindezt biztonságos helyen, családias körülmények között helyben 

biztosítva, elkerülve így a kicsik korai ébresztését, utaztatását. Családi bölcsődénkkel 

továbbra is elsődlegesen a dolgozó, ill. munkát kereső szülőknek, a GYED-en, GYES-en lévő, 

de részmunkaidőben munkát vállaló édesanyáknak szeretnénk szolgáltatást nyújtani bölcsődés 

korú gyermekeik számára. De várjuk azokat a gyermekeket is, akiket szülei óvodába kerülés 

előtt szeretnének közösséghez szoktatni. Az első, családtól független közösségbe, kortárs 

csoportba való beilleszkedést kéthetes, fokozatos beszoktatással segítjük elő. 

A gyermekek napközbeni ellátásán, gondozásán túl célunk a gyermekek életkori és 

egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének szem előtt tartásával az egészséges, 

harmonikus személyiségfejlesztés.  A kis gyermeklétszám (bölcsődénként 8-8 fő) lehetővé 

teszi, hogy a gyermekek személyes bánásmódban részesüljenek; az egyes tevékenységekben 

mindenki a saját fejlődési szintjének megfelelően vegyen részt, a saját tempója, fejlődési 

üteme szerint haladjon. Elsődleges szerepe van a nyugodt, elmélyült játéknak, a 

mondókáknak, meséknek, énekeknek, alkotó tevékenységeknek, sok mozgásnak a szabadban. 

Kiemelt területünk a környezeti nevelés, a természet, az ott lévő értékek megismertetése a 

gyermekekkel. Sétákat teszünk a faluban, a tó környékén, „kincseket” gyűjtünk a 

természetből, de kihasználjuk a falusi élet adta lehetőségeket is, gyakran látogatjuk a közelben 

lévő baromfiudvart, ahol „testközelből” ismerhetik meg a gyerekek a háziállatokat.  

A gyermekekről naponta 7-16.30-ig gondoskodunk. A pihenő- és munkaszüneti napok 

kivételével egész évben fogadjuk a gyermekeket. Az egész napos ellátás mellett lehetőség van 

fél napos, valamint alkalmankénti (heti néhány napos) ellátásra. Igénybe vehető időszakos 

gyermekfelügyelet szolgáltatás is. A felvétel egész évben folyamatos a szabad férőhelyek 

figyelembevételével. 

Térítési díjak: gondozás: 450 Ft/nap, étkezés: 800 Ft/nap  

Mindkét családi bölcsőde az Iskola-Óvoda épületének földszintjén található. 

(Pogány, Széchenyi u. 11.) 
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