Ez a füzet a gyermekekért született és a
szülôknek, gondviselôknek, Neked szól,
hogy közösen a lehetô legjobbat és legtöbbet adhassuk azoknak, akik a legnagyobb kincset jelentik és a jövô zálogai: a
gyermekeknek.
„…Minden szakember álmaiban megjelenik a gyermek, aki az ô gondoskodása
segítségével sokoldalúan, harmonikusan
fejlôdik, aki testileg, lelkileg egészséges,
nyitott az ôt körülvevô világ ingereinek
befogadására. Érdeklôdô, kreatív, kitartó. A
saját teljesítô képességének megfelelôen
tevékenykedik. Jól érzi magát a közösségben, örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait.
Mi is olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik egyéni ütemben, sajátos módon
fejlôdnek, a mai értékeket vesztett, rohanó világban is képesek szeretetet adni…”
(részlet a bölcsôde szakmai programjából)

„Az életnek értéket csak az a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé
fordulunk..”
(Márai Sándor)

A kiadványért felelôs kiadó: Szedlák Attila polgármester.
A kiadványt szerkesztette: Sajtos Ildikó.
Nyomás: Tradeorg Nyomda Kft., Balatonfûzfô

Kedves Szülôk!

Egy település életében a legnagyobb öröm, ha
népessége gyarapszik, gyermekzsivajtól hangosak az
intézményei. A gyermekek jelentik a jövôt, a fejlôdést. A
felnôtteknek pedig kötelessége, hogy utat nyissanak a
jövônek és segítsék, egyengessék útját, hogy az
reményteli és boldog legyen!
Ennek érdekében Balatonfûzfô Város Önkormányzata Litér Község Önkormányzatával összefogva a Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP 4.2.)
keretében Európai Uniós forrásból bölcsôde és a hozzá kapcsolódó rugalmas
napközbeni ellátások fejlesztése érdekében készített sikeres pályázatot. E program
keretében intézményünk megszépült, szolgáltatásaink a szülôk és gyermekek
örömére színesebbé váltak.
Kérem, fogadják szeretettel és használják örömmel megújult intézményünket!

Szedlák Attila
polgármester

„Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömöt.
De, hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Csak az a lelki táplálék válik
Javára, amit maga is megkíván.”
(Kodály Zoltán)
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Egy cseppnyi múlt:
Büszkék lehetünk rá, hogy településünkön a gyermekek napközbeni ellátását
biztosító bölcsôdei szolgáltatás immár nagymama korba lépett. Bölcsôdénk elsô
mûködési engedélyét az Egészségügyi Miniszter a 13430/1948. évi Kormányrendelete alapján Dr. Doleschall Frigyes miniszrerhelyettes adta ki a Nitrokémia
Ipartelepek számára 35 férôhelyes bölcsôde létesítésére 813/B/3-95/1952.sz
határozatával 1954-ben.
Az intézmény 1954. és 1960. között a jelenlegi helyén a Nitrokémia, mint a
környék legnagyobb munkáltatója fenntartásában mûködött egészen 1961-ig. Ekkor
a vállalat az intézmény fenntartását Litér Községi Tanácsnak adta át A fenntartói
feladatok rövid idôn belül Balatonfûzfô-Litér Községi Tanács Közös VB-hez
kerültek. Az épület felújítását azonban 1966-ban még a vállalat fejezte be.
Az intézményt nyugdíjba vonulásáig Kohánka Istvánné, majd Pintér Ferencné
vezette.
A bölcsôde mindvégig reggel 5-tôl várta a kisgyermekeket, igazodva a fûzfôi
vállalathoz bejáró dolgozó nôk, szülôk munkabeosztásához.
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A 60-as években a bölcsôde 3 hónapos kortól gondozta a kicsiket, majd a Gyes
bevezetésével a jogszabályokhoz igazodva 20 hetes kortól fogadta az apróságokat. A
35 fôs férôhelyes kapacitás ellenére a bölcsôdében a 70-es évek minden ellátást
igénylô gyermeket tudtak fogadni. Talán ez az idôszak nevezhetô az intézmény
fénykorának. A bölcsôde felszereltsége kitûnô volt. A fenntartó igyekezett ideális
körülményeket teremteni a dolgozók gyermekeinek. A ruhácskák megújultak,
megszínesedtek, az egészségügyi funkció helyett a gondozás-nevelés, fejlesztés került
középpontba, mely a tapasztalt, jól képzett, elhivatott szakembereknek köszönhetô.
A ‘80-as évek végén a születésszám csökkenésével, a Gyed bevezetésével az
igénybevevôk jelentôs csökkenésével, megszüntette a bölcsödei szolgáltatását. Az
épületet az Önkormányzat bérbeadással hasznosította, majd 1994-tôl átépítette.
Jelenleg ebben az épületben mûködik az orvosi rendelô, a védônôi szolgálat és a
fôzôkonyha.

PONT RÁD GONDOLTUNK!
Kisbabád megszületését követôen repülnek a napok. Tegnap még csak evett,
aludt, sírt, ma már kedvesen gôgicsél, rád mosolyog, megismeri a hangodat,
átfordul és mászik, holnap tipegni kezd.. MÉRFÖLDKÖVEK, amelyek egyben
közelebb visznek ahhoz, hogy egy új korszak kezdôdjön mindkettôtök életében.
Elérkezik az idô, amikor ÚJBÓL MUNKÁBA ÁLLSZ és gyermekedet hosszabbrövidebb idôre másra kell bíznod.
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De ki vigyázzon a gyermekedre?
Csak olyan emberre szabad bízni a kicsit, akiben Te is, mint a gyermek édesanyja
feltétlenül megbízol. Szerencsés esetben melletted áll valamelyik nagyi, akinek
nagy elônye, hogy legalább úgy szereti a kicsidet, ahogyan Te is.
Ha azonban a nagyi távol él, dolgozik, vagy már nem él, SZERENCSÉS SZAKEMBEREKRE BÍZNOD a kicsit, akik hozzáértéssel, elhivatottsággal, értô figyelemmel
segítik gyermeked cseperedését, ahol biztonságban tudhatod ôt, ameddig dolgozol.
Intézményünk minden szolgáltatásában segíti gyermeked egészséges testi, érzelmi
fejlôdését, közösségi szocializációját és a kicsit körülvevô, egyre nagyobb koncentrikus körökben növekvô megismerési folyamatok tágulását.

Programunk legfontosabb alapelvei többek között:
•
•
•
•
•
•
•
•
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A gondozás és nevelés egységének elve
Az egyéni bánásmód elve
Az állandóság elve
Az aktivitás, az önállóság segítésének elve
A pozitívumokra támaszkodás elve
A rendszeresség elve
Az egységes nevelô hatások elve
A fokozatosság elve

Ezek gyakorlati megvalósulásáról Te is meggyôzôdhetsz, ha részt veszel intézményünk nyílt napjain, melyre szeretettel várunk!
Amikor újból munkába állsz a szülést követôen, az elsô idôszak fárasztó és
nehéz lesz a család minden tagja számára. Mivel a hétköznapok átrendezôdése
miatt kevesebb idôt tölthettek együtt, nagyon fontos a SZABADIDÔ TARTALMAS
ELTÖLTÉSE. Igyekezzetek olyan programokat találni, amikor felhôtlenül
kikapcsolódhattok, felfrissülhettek mindannyian a közös játék, mozgás, alkotás
által. Apát se hagyjátok otthon! Többek között a fentiek megszervezésében
kívánunk segítséget nyújtani neked! Az alábbi szolgáltatásaink közül kedvedre
válogathattok! Mindet azért találtuk ki, mert PONT RÁTOK GONDOLTUNK…

VIGYÁZÓ SZEMEK:
Bölcsôdei ellátás: gyermeked napközbeni felügyelete és gondozása
Intézményünkben a lurkók és a magunk örömére is családias hangulatban telnek
a hétköznapok, amíg Te munkahelyeden vagy. Így segítünk abban, hogy a
gondolatban sem könnyû elszakadás egyszerûbb legyen számodra, így jobban
menjen a munka. Hiszünk abban, hogy sok-sok játékkal, állandó ritmussal megszervezett napi programjainkon, és biztonságos környezetben gyermeked nálunk a
legjobb kezekben van!
Szolgáltatásunk hátköznapokon vehetô igénybe. Az étkezésért a helyi rendeletben
meghatározott mértékû térítési díjat kell fizetned.
A bölcsôdei ellátásról és gyermeked felvételérôl bôvebb információt az intézmény vezetôjétôl kaphatsz!
Sajátos nevelési igényû gyermek gondozása, korai fejlesztése
Programunkba várjuk gyermekedet, ha veleszületett vagy szerzett károsodás
következtében valamilyen fogyatékkal él, vagy lassúbb fejlôdése miatt több figyelmet, speciális bánásmódot igényel, és nem veszélyezteti sem önmaga, sem társai
testi épségét. Sajátos nevelési igényû kisgyereked ellátásához, fejlesztéséhez
intézményünkben minden feltétel biztosított. A különleges gondozás keretében
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nyújtott ellátásunk integratív szemléletû. Gyermekedet egészséges gyermekek
csoportjában helyezzük el (egy csoportban maximum két sérült gyermeket), segítve
ezzel felzárkózását, kihasználva a többi gyermek „húzó erejét”.
Ahhoz, hogy programunkban részt vehess, szükséges a Tanulás Képességet
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság (továbbiakban: szakértôi bizottság)
javaslata. Amennyiben nem rendelkezel a szakértôi bizottság javaslatával közös
konzultáció után mi kezdeményezzük a vizsgálatot. Gyermeked állapotának felmérését orvos, gyógypedagógus szakembereink, valamint a Te közremûködéseddel
– megfigyelés és az anamnézis alapján – elvégezzük.
A korai fejlesztés során speciális gyógypedagógiai program, fejlesztô játékok és
eszközök segítségével támogatjuk a sérült kisdedek mihamarabbi felzárkózását.

Idôszakos bölcsôdei elhelyezés
Amíg gyermeked aprócska, sok-sok együttlétet igényel, de ha neked van
szükséged feltöltôdésre, vagy egy rövidke kikapcsolódásra a társaddal, vagy
halaszthatatlan dolgod van, elfoglaltságod idejére néhány órára kérheted kicsid
felügyeletét. Az idôszakos bölcsôdei elhelyezés igénybevétele esetén is fontos a
fokozatos, szülôvel együtt történô beszoktatás. Így gondolj arra, hogy mielôtt ránk
bízod a gyermekedet, látogassatok meg minket rövidebb idôre, és szerencsés, ha
a bölcsibe érkezésetek és távozásod között legalább 30 percet töltünk együtt!
Gondolj arra is, hogy bár gyermeked ebben az esetben nem nyer felvételt
bölcsôdénkbe, de rögzítenünk kell személyi adatait, a szolgáltatás igénybevételének a napját, idôtartamát és azt, hogy kinek adható ki a gyermeked, kit és hol
kell értesíteni sürgôs esetben.
Idôszakos felügyelet igénybevétele esetén az étkezések díját és a szolgáltatás
költségeit a helyi rendeletnek megfelelôen számoljuk el.
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IRÁNY A JÁTÉK!
Játék- az öröm forrása
Szabadidô- a szó üzen: olyan idô, amikor nem kell a rutinszerû kötelezettségeknek áldoznod. Nincs munka, mosogatás, vasalás, bevásárlás. Csak a CSALÁD
van, csak Ti vagytok! Szabadok vagytok! Ti döntitek el, mihez is kezdjetek.
Ne feledd, gyermeked igényli a buzdítást, fogékonyságodat! Még játékának
kialakításában is felnôtt környezetére szorul. Gyermeked A JÁTÉKON
KERESZTÜL TANUL. Amit a dolgok viselkedésérôl, a színekrôl, a formákról, ok
okozati összefüggésekrôl tud, azt mind a játékszerekkel és köznapi tárgyakkal
való játékon keresztül tanulja meg. Ha teheted, ne korlátozd a közös játékot a
napnak egyetlen részére! Hagyd kedve szerint játszani (a biztonságát szem elôtt
tartva), mert gyermeked számára minden csodálatos játék: kirakodni, pakolni,
kibújni, bebújni, söpörni, kopácsolni…mindez könnyed és jó alkalom a
részvételre és tanulásra.
Az alábbi szolgáltatásaink segítik színessé tenni ezeket az órákat!
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Csivitelô-játszóház:
A gyermeknek az egész világ játék! Csúszik, mászik, tipeg, mindenütt érdekes,
használható dolgokra bukkan. Azonban ne feledd, a kicsik mindvégig igénylik a
közös, irányított játékot, amivel nagy-nagy örömet okozhatsz neki és saját magadnak
is. Játszóházunkban közösen, közösségben játszhattok, más kisgyermekekkel és
szülôkkel. A sok-sok érdekes és játszóházvezetô segítségével megvalósítható
manuális tevékenységen túl a találkozás, az ismerkedés, a közösségi szórakozás
élményét is kínáljuk nektek!
A játszóházunkat havi rendszerességgel és ünnepkörökhöz kapcsolódóan látogathatjátok!
Csivitelô Játékkölcsönzô - gondolj a hétvégére!
Ha játszunk, elôbb utóbb elôkerülnek a játékok. Sok-sok játékot veszünk
gyermekünknek, gyakran feleslegesen, hiszen a tegnap még hôn áhított játék holnap
már csak a sarokban búslakodik. Sajnos, csemetéink gyorsan változó igényei miatt
számos, meglehetôsen drága felszerelés egy részére csak néhány hónapig van
szükség. Játékkölcsönzônk abban segít, hogy a szép, érdekes és szórakoztató játékot
hazavihessétek és tényleg addig használjátok, ameddig szükségetek van rá.
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Kölcsönzésre olyan típusú játékokat biztosítunk, amelyekkel a gyermeked
képességeit fejleszthetitek otthon is és a családnak együttes szórakozást
biztosítanak a négy fal között például egy borongós, hideg napon. Az
eszközlistáról szakember segítségével kiválaszthatjátok a gyermeked korának
megfelelô játékokat. Játékkölcsönzônk egyik nem titkolt célja, hogy a tévézés
helyett segítsünk felfedezni az otthoni közös játék örömét..
Hetente, csütörtöki napokon kölcsönözhettek!

A LÉLEKNEK
Csivitelô Baba-Mama Klub és Szülôakadémia:
Amikor gyermekünk cseperedik, nemcsak ô tanul tôlünk, hanem mi is állandóan
változunk, tapasztaltabbak leszünk, észrevétlenül a kicsik is formálnak, alakítanak
minket. De a nevelés során szülôi szerepünkben gyakran megtorpanunk. Ki ne
tette volna fel a kérdést: vajon ezt jól csinálom? Biztos, hogy így kell? Nehéz
kérdések, mert Te is érzed, a szülô szerep az, amit nem lehet újraírni, ha elrontottál
valamit, legfeljebb nagy odafigyeléssel és következetességgel változtatni…Ehhez
biztos utat és válaszokat nem tudunk adni, hiszen minden gyermek és család más
és más, de a közös együttlétek, csoportos és meghívott elôadókkal történô
beszélgetések segíthetnek abban, hogy merre, hogyan tovább…
A klubban nincs korhatár, de elsôsorban a 0-3 éves korú gyermekek szüleit,
valamint várandós kismamákat várjuk.
A klub idején Csivitelô-játszóház gondoskodik arról, hogy lurkód is jól érezze
magát!

Egészséges, mint a makk!
Egészség és harmónia! Elválaszthatatlanok. Mint a régi mondás is mondja: „ép
testben ép lélek”. A testünk karbantartását nem lehet elég korán kezdeni! Egy
csipetnyi egészséget, harmóniát kínálunk Nektek, ha részt vesztek az alábbi
programjainkon!
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Csivitelô Sószoba:
A sószoba a 0-3 éves korosztály
számára különösen fontos, hiszen a
kisgyermekek immunrendszere ebben
az életkorban még fejletlen, sokkal
fogékonyabbak a fertôzésekre. Intézményünk sok éves tapasztalata, hogy azok
a gyermekek, akik elôször kerülnek
közösségbe, már a beszoktatási idô alatt
megbetegszenek, ezzel is hátráltatják az
anyák munkába állását. A munkájától
sok idôt távol lévô anyákat a munkáltatók pedig nem szívesen alkalmazzák.
A sószoba jótékony hatású a gyermekeknek allergiás betegségek, a gyermekkori asztma, környezetszennyezôdés kiváltotta krónikus hörghurut
illetve az elsôsorban téli, de más
idôszakokban is a közösségben elôforduló vírusok, baktériumok által kiváltott hurutos betegségek, arcüreggyulladások esetén. A sószoba jellegzetes mikró klímája, emelkedett relatív
páratartalma serkenti a légzôszervek aktivitását, a hörgôk öntisztulását, amely
által csökken a nyálkahártya gyulladása.
Bízunk benne, hogy sószobánk jótékony hatásait Te és gyermeked is tapasztalni
fogjátok! Ha gyermeked nem részesül bölcsôdei ellátásban, elôzetes telefonos
egyeztetéssel veheted igénybe a szolgáltatást.
Babamasszázs:
A masszázs a szeretet szavak nélküli kézzelfogható formája. Támogatja a baba
szervezetének kiegyensúlyozott mûködését, jótékony hatást gyakorol az
emésztôrendszerre és az anyagcsere mûködésre. Ahhoz, hogy igazán örömöt
szerezzen ez a program, fontos, hogy „jó idôben” érkezzetek. Ha gyermeked nem
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nyûgös és fáradt, hanem nyugodt, igazi nagy élmény vár rátok! A masszázs térítési
díj ellenében igénybe-vehetô szolgáltatásunk.
Az ajánlott programjainkról Rokalyné Csizmadia Margit intézményvezetôtôl
kaphattok részletes tájékoztatást. Egyes szolgáltatásaink térítési díjait a helyi
rendeletben foglaltak szerint állapítjuk meg.
Szolgáltatásainkkal kapcsolatosan várjuk a kérdéseket és szívesen fogadjuk a
javaslatokat!

Címünk:
Litér, Árpád u. 2.
Tel.: 88/598-355
Intézményvezetô: Rokalyné Csizmadia Margit
Mobil: 30/663-1107
e-mail: csivitelo@invitel.hu
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Más kistérségi szolgáltatások kisgyermekednek és családodnak egyéb
élethelyzetekre, amit szívbôl ajánlunk:
Szabadidô – mozgás, alkotás, társaság:
Balaton Uszoda, Babaúszás!
Balatonfûzfô, Uszoda út 1. Tel.: 88/ 598-250
Varázssziget Magánóvoda és Bölcsôde:
nyitva tartás elôtti, utáni és hétvégi gyermek-felügylete
Balatonalmádi, Ady Endre u. 27., Tel.: 30/282-44-45
Pszichológiai, jogi tanácsadás gyermekneveléssel kapcsolatosan, szociális ellátások
és gyermekjóléti szolgálat: -itt speciális szolgáltatásokról is felvilágosítást kaphattok:
Bendola Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
Litér, Ond utca 1. Tel.: 30/256-33-65
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ
Balatonalmádi, Ady Endre u. 2. Tel.: 88/430-274
Balatonfûzfô, Nike krt. 1. Tel.: 88/451-051
Nevelési Tanácsadó
Balatonalmádi, Bajcsy-Zs. u. 37., Tel.: 88/439-083
Védônôi Szolgálat
Litér, Elôd utca 1. Tel.: 88/463-003
Tátorján Játékvár éjszakai gyermekfelügyelete
Balatonkenese, Dózsa György út 1.
Tel.: 88/482-472
A szolgáltatások igénybevételének feltételeirôl (nyitva tartás, térítési díj, jelentkezés,
stb) bôvebb felvilágosítást a megadott telefonszámokon az intézményektôl kaphatsz!
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A projektben résztvevô szakemberek
Mohos Mária projektmenedzser, Rokalyné Csizmadia Margit pedagógiai
tanácsadó, intézményvezetô, Salamon Tamásné projektmenedzser, intézményvezetô, Kiss Lászlóné a projekt vezetôje, Sajtos Ildikó a projekt szakmai vezetôje,
intézményvezetô

Intézményünk munkatársai

