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A tagintézmény adatai
neve: Eszterlánc Bölcsőde
címe: 1193 Budapest, Csokonai u. 7.
mobil: 0620-326-0938
telefon: 282-46-13
E – mail: eszterlanc@bolcsode.kispest.hu
honlap: www.eszterlanc.kispest.hu
A bölcsőde férőhelyszáma: 96
Nyitva tartás: 6:00-18:00-ig
Bölcsődevezető neve: Károlyi Erika
Fogadó órája: minden hónap harmadik keddje
Bölcsődevezető helyettese: Korcsmáros Mariann
Bölcsőde orvosa: Dr. Csonka Erzsébet
Gyermekvédelmi felelős: Onodi Ágnes
Fogadóórája: igény szerinti telefonos bejelentkezéssel
Ellátási területe: Felső Kispest lakótelepi és kertes házas rész
1. A Bölcsőde bemutatása
Intézményünk 1982 szeptemberétől működik az Egyesített Bölcsődék szervezetén belül,
annak egyik bölcsődei részlegeként. Alapvető feladata és tevékenysége, hogy a bölcsődei
ellátást igénylő gyermekek számára biztosítani tudja a magas színvonalú gondozást, nevelést,
támogassa a gyermek optimális testi, lelki, érzelmi és értelmi fejlődését, személyiségének
kialakulását.
Az Eszterlánc Bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás részeként a családban nevelkedő 3
éven aluli gyermekek napközbeni ellátását biztosítja. Szakmai programunk fontos részének
tekintjük, hogy eltérő fejlődése miatt egyetlen gyermek se maradjon ki a bölcsődei ellátásból,
ezért továbbra is részt vállalunk az érintett családok igényeinek kielégítésében, a sajátos
nevelési igényű gyermekek gondozásában és nevelésében. Az intézmény a családokat
támogató szolgáltatásként Játszócsoportot is működtet, mely jelenleg szünetel.
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2. Tárgyi feltételek
A bölcsőde négy gondozási egységből áll, ahol a csoportszobákból (45nm) közvetlenül
ki lehet jutni az udvarra. Minden egységhez tartozik egy fürdőszoba (20nm) és egy öltöző
helyiség (20-22nm). A csoportszobák kellemes, ízléses színvilága és a dekorációk alkalmasak
az odajáró gyermekek esztétikai érzékének kialakításához, a jó hangulat megteremtéséhez és
az élmények gyűjtéséhez. A szobai és az udvari játékok kielégítik a gyermekek életkori
igényeit. Megfelelőek az egészségügyi és a pedagógiai szempontoknak. Jó minőségűek,
mennyiségileg elegendőek a csoportok létszámához. A játékeszközök épségét és minőségét
folyamatosan ellenőrizzük.
Az egységekből a közlekedőkön keresztül lehet a folyosóra (40nm) jutni, ahol az irodák
(10nm), a játszócsoport (37nm) helyiségei, a Sószoba (6,8nm), a mosó-vasaló helyiség
(33nm), a dolgozók öltözője (22,7nm) és fürdőhelyisége (5,2nm) található. Az udvari
bejáratnál található a kertész (8,2nm) és a varrónő (8,2nm) szobája. Az I. egység átadójából
pedig a gyógypedagógus szobája (10,3nm) nyílik, ahol a fejlesztések történnek. Itt illetve az
integrált csoportokban külön figyelmet fordítanak a speciális tárgyi feltételek biztosítására,
mint például a napirendi kártyák, folyamatábrák stb.
A bölcsőde saját, az előírásoknak megfelelően felújított főzőkonyhával rendelkezik,
mely biztosítja a gyermekek igényeinek megfelelő, korszerű táplálkozást. A HACCP rendszer
maradéktalan betartásával készülnek a jó ízű, finom ételek, az élelmezésvezető tervezése, a
szakácsnő és a kézi lányok keze nyomán. Intézményünk a diétára szoruló gyermekeket is
szívesen fogadja.
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3. Személyi feltétel
A feladatok megvalósítását 20 szakdolgozó (18 fő kisgyermeknevelő – különböző
végzettséggel, 1 fő tagintézmény vezető, 1 fő élelmezésvezető), – és gyermekorvos –,
valamint 4 fő bölcsődei dajka és 8 fő működési állomány biztosítja. Csecsemő- és
kisgyermeknevelő Ba diplomával jelenleg a bölcsőde vezetője, a bölcsődevezető helyettes és
egy kisgyermeknevelő rendelkezik, valamint dietetikus diplomával az élelmezésvezető.
Minden munkatársunk hosszú évek óta elkötelezett híve a gyermekellátás általunk nyújtott
formájának.
Fontosnak

tartjuk,

szakmai

felkészültségünk

folyamatos

frissítését,

ezért

kisgyermeknevelőink rendszeresen részt vesznek továbbképzéseken, szakmai napokon,
személyiség fejlesztő tréningeken és szakmai műhelyeken.
4. Kiemelt szakmai feladatok:
Szakdolgozóink a gyermekellátás napi gyakorlatában a következő alapelveket alkalmazzák:
 A család rendszerszemléletű megközelítése
 A korgyermekkori intervenciós szemlélet befogadása:
 A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
 A kisgyermeki személyiség tisztelete
 A kisgyermeknevelő személyiségének meghatározó szerepe
 A biztonság és stabilitás megteremtése
 A fokozatosság megvalósítása
 Az egyéni bánásmód érvényesítése
 Gondozási helyzetek kiemelt jelentősége
 A gyermeki kompetenciakésztetés támogatása

A bölcsődénk életének megszervezése
A saját kisgyermeknevelő rendszer: Minden egyes kisgyermeket a „saját” kisgyermekkisgyermeknevelője szoktat be a csoportba, ő tartja számon a gyermek egyéni igényeit, problémáit, szoszokásait és ő segíti át a bölcsődei élet nehézségein. Figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését
és vezeti a róluk készült dokumentációt.
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A gyermekcsoportok szervezése: A csoportokat igyekszünk életkor szerint kialakítani,
de minden évben vannak vegyes életkorú csoportjaink is. A csoportok létszáma törvényi előelőírásoknak megfelelő.
A bölcsődei nevelés és gondozás célja
A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni
ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével,
feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi / etnikai hovatartozásának
tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével, kompetenciájának figyelembevételével,
tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a
harmonikus fejlődést.

Anyanyelvi és irodalmi nevelés
Mesélés, képeskönyv nézegetés elsősorban a gyermekek igényeire, kezdeményezéseire
történő válaszként van jelen, a gyermekkel együttesen történik. A kezdetben képnézés, majd a
képeskönyv nézegetés jó lehetőséget teremt a közös beszélgetésre, a beszédfejlesztés és a
szókincs gyarapodás segítésére. Előnybe részesítik kisgyermeknevelőink a gyermekekről
szóló, velük megtörtént események felidézését, azok ismételt felelevenítését.
Versmondás, mondókázás a gyermekek játékához, tevékenységeikhez kapcsolódóan
jelenik meg a bölcsődei életben. Nem elvárásként, hanem lehetőségként kínáljuk a
gyermekeknek. A kisgyermeknevelőink sok-sok, a kisgyermekeknek szóló mondóka és
verskészlettel rendelkeznek. Gyakran ismétlik azokat, így a gyerekek hallás útján sajátíthatják
el, de ennek nem a szövegtanulás a célja.
Bábozást két éves kortól kínáljuk a gyermekeknek. Kezdetben csak a puha sarokban
felkínálva ismerkednek az alakokkal. Kezeiket, ujjaikat ki-be dugják, forgatják, táncoltatják,
altatják a bábokat. Akár az ő kezükön, akár a kisgyermeknevelő kezén van a kesztyű vagy
ujjbáb, jó lehetőség a beszélgetésre, meghitt együttlétre. Paravánt nem használunk.
Ének-zenei nevelésnek nagy jelentőséget tulajdonítunk a csoportok életében.
Lehetőséget ad a személyes odafigyelésre, az érzelmi töltetű játékokat a gyermekeknek
dalokkal, mondókákkal színesítik a kisgyermeknevelők. Gyakoriak a bölcsődei korosztályra
jellemző ölbeli játékok, érzékszervi-mozgásos tevékenységek kísérésére. Sok vidám percet
szerez a csoportok életében.
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Gondozási nevelési feladatok az eltérő fejlődésű gyermekek ellátása esetén
Az Eszterlánc Bölcsőde rendelkezik azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, melyek
lehetővé teszik mindazon 0-6 éves korú gyermekek felvételét a bölcsődébe, akik veleszületett
vagy

szerzett

károsodás

következtében

valamilyen

fogyatékossággal

élnek,

vagy

fejlődésükben, oly mértékben visszamaradottak, hogy emiatt több figyelmet, speciális
bánásmódot igényelnek, és nem veszélyeztetik sem maguk, sem társaik testi épségét.
A másság elfogadtatásának egyik lehetősége az integráció, melynek lehetőségét
igyekszünk megvalósítani munkánk során. A megkésett fejlődésű gyermekek korai
megsegítését és az eltérő fejlődésű gyermekek korai fejlesztését a Kispesti Egyesített
Bölcsőde gyógypedagógusa, valamint a XIX. kerületi Pedagógiai szakszolgálat utazó
gyógypedagógusa végzi. Az egyéni fejlesztéseket, a jól felszerelt, kellemes hangulatú
fejlesztőszobában végzik a bölcsődénkben.
A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása részlegesen integrált vagy teljesen
integrált csoportban történik. Az előbbi formában a napirend meghatározott részében,
általában a szabad játékidőben a két gyermekcsoport együtt tevékenykedik. Ily módon az
egészséges gyermek spontán tevékenységének fejlesztő hatása is érvényesülhet az eltérő
fejlődésű gyermekek megismerési, tanulási tevékenységére. Az utóbbiban az egészséges
gyermekcsoportban helyezzük el az eltérő fejlődésű gyermeket, és csak az egyéni fejlesztés
idejére vonjuk ki csoportjából.
Fontos feladatunk, hogy a kisgyermeknevelők a sajátos nevelési igényű gyermekeket
önálló személyiségként fogadják el, gondozásuk és nevelésük a gyermek egyéni igényeinek
figyelembe vételével történjen.
A sajátos nevelési igényű gyermekek szakmai módszertanának alkalmazása során
figyelembe vesszük, hogy ezeknél a gyermekeknél hosszabb időt vesz igénybe a megismerési
és tanulási folyamat, és ebben direktebb módon kell részt venni.
A kisgyermeknevelőink a gyógypedagógusok irányítása mellett a bölcsődei napirendbe
illesztve segítik az egyéni és kiscsoportos komplex fejlesztéseket.
A bölcsődei felvétel rendje annyiban eltérő sérült gyermekek esetében, hogy szükséges
a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatát kérni. Ezt a vizsgálatot általában a szülő, de
a szülővel történt megbeszélés után a bölcsőde is kezdeményezheti. Teljes integrációban egy
sajátos nevelésű gyermek ellátása esetén a csoportban lévő kisgyermekek száma 11 fő lehet.

5

Két eltérő fejlődésű gyermek gondozása esetén pedig 10 fő lehet a csoport létszáma. A
részleges integrált csoportban 3-6 a felvehető gyermeklétszám.
A bölcsődei nevelés megvalósításának sajátos feltételei
Hagyományos ünnepeink
Az évgyűrű ünnepköréhez kapcsolódóan mindig nagy események történnek a
bölcsődénkben. Az intézmény helyiségeit ennek megfelelően, de ízlésesen dekorálják a
kisgyermeknevelők. A gyermekek életkorának és fejlettségének megfelelően beszélgetnek,
énekelnek, mondókáznak velük a kisgyermeknevelők és alkotó tevékenységek formájában is
megjelenítik az adott ünnepet. A gyermekek által készített alkotások tükrözik az egyéni
elképzeléseiket és az általuk választott technikát. Például festenek, rajzolnak, de van olyan
kisgyermek, aki gyurmából vagy zöldségből készít meglepetést.
Szívesen tartjuk a szülőkkel közösen, nyílt nap keretében a hagyományos ünnepeket, de
arra figyelünk, hogy ne legyen teher számukra. Ezekre az alkalmakra a bölcsődénkbe járó
gyermekeken és szüleiken kívül a testvéreket és a nagyszülőket is szívesen fogadjuk. Fontos
szakmai módszertani elvnek tartjuk, hogy a bölcsődés gyermekeket nem frusztráljuk a
szereplés, betanulás és az elvárás terhével.
Ünnepeink felsorolva a következők:


Farsang



Húsvét



Anyák napja



Gyermeknap



Mikulás



Adventi készülődés.

5. Együttműködés a bölcsődén belül és a tágabb környezettel
Kapcsolattartás a szülőkkel
Bölcsődénk esetében a gyermekek bölcsődei ellátásba kerülésének folyamata a
következő:


Az első találkozásnál a családok személyesen tájékozódhatnak a bölcsődei ellátásról,
benyomást szerezhetnek az intézményről, melyben a vezetőnő vagy a helyettese segíti
a szülőket.
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Az Egyesített Bölcsődék központjában egész évben (a nyári hónapok kivételével) lehetőség van a felvétel kezdeményezésére, majd a tavaszi elbírálás után folyamatosan
lehet bölcsődénkbe beiratkozni.



A bölcsőde vezetője májusig folyamatosan értesíti a felvételi határozatról az érintetteket, melyet borítékban a kézbesítő személyesen a lakcímre visz. Ebben a levélben egyúttal a szülői értekezlet időpontjáról is küldünk értesítőt.



A határozat kézhez vétele után folyamatosan történik a visszajelzés a bölcsődébe, illetve ennek elmaradása esetén, telefonon keressük meg az igénylő családokat a bölcsődéből.



A gyermekek csoportbeosztását életkor szerint a bölcsőde vezetője végzi, lehetőség
szerint figyelembe véve az egyéni kéréseket is.



A szülői értekezletet meghirdetés szerint tartja az intézmény vezetője. Ekkor kerülnek
kiadásra a felvétellel kapcsolatos üres dokumentációk kitöltésre (pl. anamnézis), majd
közvetlen utána a bölcsődei csoportokba elosztásra kerülő gyermekek szülei a kisgyermeknevelők irányításával folytatják a beszélgetést és ismerkedést a gondozási egységeikben.



Bölcsődekóstolgató ízelítőt ad azoknak a kisgyermekeknek és szüleiknek, akik az ellátás igénybevételéről döntöttek.



A beszoktatást megelőzően történnek a családlátogatások, ahol közvetlenebb mód van
az ismerkedésre, információ cserére.



Gyermekfelvétel és a szülők által kitöltött papírok adminisztrációja a beszoktatás előtt,
telefonon egyeztetett/szülői értekezleten megbeszélt időpontban történik.



Az anyával /szülővel/ történő, fokozatos beszoktatás lehetőségét a szülői értekezleten,
illetve a családlátogatás alkalmával ismertetik a kisgyermeknevelők a szülőkkel. A tájékoztatás tartalmazza az önkéntes részvételt, a fokozatosságot, a gyermek új környezethez való könnyebb alkalmazkodásának lehetőségét a szülő és a saját kisgyermeknevelő kölcsönös együttműködésén keresztül.



Az üzenő füzetbe kölcsönösen fontos információkat közölhetnek vagy rögzíthetnek a
szülők illetve a kisgyermeknevelők egymás felé.



A reggeli érkezéskor és a délutáni távozáskor lehetőség van a napi beszélgetésre a
szülőkkel, de ezek rövidebb időtartamúak, ezért lehetőség van az egyéni beszélgetésre
is kisgyermeknevelő és szülő, illetve szülő és más bölcsődei szakember között is, előre
egyeztetett időpontban.
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A gondozási évben kétszer tartunk szülői értekezletet, illetve igény és aktualitás
szerint négyszer, ötször szülő csoportos megbeszélést.

Kapcsolattartás más intézményekkel


Kapcsolatot tartunk az Egyesített Bölcsődék többi négy bölcsődéjével.



A gyermekvédelmi jelzőrendszerként a kerületi gyermekjóléti és családsegítő
szolgálattal, és gyermekvédelmi feladatokat ellátó intézményekkel.



A kerület óvodáival.



A járványhelyzet lezárása után tervezzük, hogy szakmai gyakorlaton fogadjuk az
ELTE-TÓK hallgatóit.



Tagjai vagyunk a Magyar Bölcsődék Egyesületének és a Bölcsődei Demokratikus
Szakszervezetnek.
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6. Alaptevékenységen kívüli kiegészítő szolgáltatás
Játszócsoport
A játszócsoport 2001 áprilisától várja vendégeit, azonban a pandémia miatt jelenleg ez a
szolgáltatásunk szünetel.
A családtámogató szolgáltatásunkat a gyermekek orvosi igazolás nélkül vehetik
igénybe. Elegendő, ha a szülő nyilatkozatot ír alá, hogy gyermeke egészséges és bemutatja a
kötelező védőoltásokról szóló igazolást vagy a Gyermek-egészségügyi kiskönyvét.
A szolgáltatás célja, hogy a gyermekek a szüleikkel, vagy hozzátartozójukkal együtt a
hét bizonyos napjain a bölcsőde által biztosított kellemes környezetben töltsék együtt az időt,
ahol találkozhatnak hasonló korú társaikkal. A kisgyermeknevelő szerepe ebben az esetben
megváltozik, ő a háziasszony szerepét tölti be, a gyerekeket a hozzátartozóik gondozzák. Ezt
a szolgáltatást a családok a fenntartóval egyeztetett és megállapított térítési díj ellenében
vehetik igénybe. Lehetőség van arra is, hogy az étkezést külön térítés ellenében igénybe
vegyék a gyermekek.
A bölcsődei beiratkozásnál ajánlani szoktuk a szülőknek a játszócsoportunk látogatását
a beszoktatás előtt, hiszen tapasztaltuk, hogy segíthet a gyermeknek és a szülőknek a
bölcsődei környezet megismerésében.
A játszócsoport berendezési tárgyai, a játékpolcok, az asztalok, a játék eszközök
lehetőséget adnak a kipróbálásra, korszerűek és a gyermekek életkorának megfelelőek.
A csoport nyitva tartása hétfőn, szerdán és pénteken 9.00-12.00 tart. Telefonos
bejelentkezéskor igényelhetnek a szülők gyermekeiknek megfelelő étkezési díj ellenében
tízórait és ebédet.
Sószoba
A bölcsődénkben, az őszi-téli napirendben a csoportok meghatározott időpontokban
használják a Sószobát. (alcsoportok saját kisgyermeknevelővel) A száraz sóterápia használata
során fokozódik a légzőszervek nyálkahártyájának aktivitása, öntisztulása. Enyhülnek, illetve
teljesen meg is szűnhetnek a gyulladásos folyamatok, mint pl. az arcüreggyulladás,
homloküreg-gyulladás, vagy a hörghurutgyulladás. Továbbá a légúti megbetegedések,
allergia,

asztma,

nátha

esetén

is
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bizonyítottan

hatékony.

7. A bölcsőde folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása
Szakkönyvtár fejlesztése
A jelenleg kb. 150 kötetből álló szakkönyvtárunkat fejlesztjük olyan szintre, hogy a
kerület szakdolgozói hozzáférhessenek a szükséges szakirodalmi anyaghoz, önképzésük,
továbbképzésük, vagy akár magasabb iskolai-szakmai végzettségük megszerzésére vonatkozó
igényeiket támogatni tudjuk.
Záró dolgozatok gyűjteménye
Összegyűjtjük a felsőfokú szakképesítéssel rendelkező munkatársaink záró dolgozatait.
Ily módon az általuk feldolgozott szakmai témakörben mások is bővíthetik ismereteiket,
gyakorlati munkájukban hasznosíthatják azok eredményeit, levont következtetéseit.
Módszertani anyagok gyűjtése
Folyamatosan

fejlesztjük

a szakterületet

érintő publikációk

gyűjteményét,

módszertanilag használható szakmai anyagokat.

Budapest, 2021. május 03.

Károlyi Erika
Tagintézmény vezető
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