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Segítő Kéz Családi bölcsőde
Házirend
1. Az ellátott gyermekek köre
Családban élő gyermekek fogadása, a szülővel, törvényes képviselővel kötött megállapodás alapján
1,5 – 3 éves korig.
2. Nyitvatartási idő
A Segítő Kéz Családi bölcsőde munkanapokon, hétfőtől péntekig 7-17 óráig van nyitva. Az év
bármely szakában folyamatosan fogadunk gyermekeket, kivétel ez alól karácsony és újév közötti
időszak, valamint a minden év február 15 –ig kihirdetésre kerülő nyári 2 hetes karbantartási időszak,
amikor a családi bölcsőde zárva tart.
3. Étkeztetés
Az ellátás keretében gondoskodunk a gyermekek étkeztetéséről. A szülő, törvényes képviselő köteles a
szolgáltatás megkezdése előtt tájékoztatást adni a gyermek étkezéssel kapcsolatban kialakult egyéni
szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról.
4. Az ellátás költségei
A Segítő Kéz Családi bölcsödében az ellátásért személyi térítési díj fizetendő. Az intézményi térítési
díjat a Fenntartó évente két alkalommal módosíthatja. A személyi térítési díjat és az étkezés havi
térítési díját előre a tárgyhó 10. napjáig be kell fizetni. Az étkezést akkor tudjuk lemondani, ha a szülő
aznap reggel 8 óráig jelzi a távolmaradást.
5. Napirend
A Segítő Kéz Családi bölcsőde az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó
rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, pihenés, gondozási tevékenység
rendszeres napi teendőiből és egyéni készségfejlesztésből áll. A gyermek számára harmonikus légkört,
balesetmentes, esztétikus környezetet biztosítunk. Ösztönözzük a gyermekek kreatív, önálló
tevékenységét.
6. Egészségügyi ellátás, betegség
A szülő, törvényes képviselő a gyermek betegségét - mivel erre az időszakra nem veszi igénybe az
ellátást - tárgynap reggel 8 óráig kell az ellátást végzőnek jelezni.
A családi bölcsödébe való felvétel feltétele, hogy a gyermek rendelkezzen háziorvosi igazolással arról,
hogy közösségbe mehet, valamint az életkorának megfelelő védőoltásokat megkapta.
Betegség miatti hiányzást követően az ellátás folytatásának feltétele a gyermek gyógyultságát tanúsító
háziorvosi igazolás bemutatása az ellátást végzőnek. Gyógyszert a családi bölcsőde nem vesz át. A
bölcsödébe csak egészséges gyermek hozható! A közösség egészségének megtartása érdekében lázas,
antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek a bölcsödét nem látogathatja. Betegség után a
gyermek orvosi igazolással (mely tartalmazza, hogy egészséges, közösségbe mehet) jöhet a családi
bölcsödébe. A családban előforduló fertőző betegségről a gondozónőt haladéktalanul értesíteni kell.
Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik a családi bölcsödében, értesítjük a szülőt,
hozzátartozót. Ilyen esetben a szülő minél előbb gondoskodik a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi
ellátásáról. Amennyiben a gyermek állapota megkívánja a családi bölcsőde hív orvost a gyermekhez.
7. Ruházat
A gyermekek saját ruhájukat használják és szüleik gondoskodnak tiszta váltóruháról, váltó cipőről,
fogkeféről, fogkrémről. ( tisztasági felszerelés) és ágyneműről, szükség esetén pelenkáról és
törlőkendőről.
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8. Együttműködés a szülővel
A családi bölcsőde dolgozója – ha a gyermek szüleivel másképp nem egyeztek meg, - csak a szülőnek
adhatja át az ellátott gyermeket. Amennyiben a szülő, törvényes képviselő más személyt is megjelöl
erre, azt írásban kell rögzíteni. 14 éven aluli gyermek e feladattal nem bízható meg. Váratlan akadály
esetén a szülőnek telefonon jeleznie kell, hogy ki viheti el a gyermekét. A szülő érkezése után , a
gyermekkel való személyes találkozástól számítva, a szülő felelős a gyermek biztonságáért.
9. A beszoktatás menete
A beszoktatásra általában két hetet szánunk.
10. A család és a családi bölcsőde kapcsolata
A család és a bölcsőde kapcsolatának szélesítése és erősítése érdekében lehetőséget adunk a szülővel
történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, értekezletekre,
csoportbeszélgetésekre. Bölcsődenk kapui mindig nyitva állnak, módot adunk a családoknak a családi
bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a bölcsőde vezetőjével előre
egyeztessék.
11. Fénykép- és videofelvétel
A Segítő Kéz Családi bölcsődében az ellátás során a gyermekekről belső használatra fénykép- és
videofelvételek készülhetnek. Amennyiben a szülő ehhez nem járul hozzá, írásban nyilatkozhat erről.
12. A családi bölcsőde egész területén tilos a dohányzás.
13. A házirend elfogadását és betartását a szülő aláírásával igazolja.
GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ
A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő gyermekek védelme, és a gyermek jogai
megismerésében és érvényesítésében való segítségnyújtás érdekében gyermekjogi képviselő működik.
Fejér megyében ezen feladatokat Makara Melinda gyermekjogi képviselő látja el, akinek
elérhetősége makara.melinda@obdk.hu telefonon: 06-20-4899-621.
.
Soósné Kurucz Ágnes
Etyek, 2016. augusztus
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A Házirendben foglaltakat megismertem, azt magamra nézve kötelezően betartom.
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