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A Belvárosi Napközi Egyesület 35 millió forint vissza nem térítendő
támogatást nyert el.
A projekt keretében családi napközit hoztunk létre. Építési beruházás és
eszközbeszerzés
mellett
szolgáltatásokat
vettünk
igénybe.
Munkahelyeket
teremtettünk. Dolgozóink képzéseken vettek részt a hatékony munkavégzés érdekében.
A színvonalas ellátás következtében napközink létszáma folyamatosan bővül. A projekt
tevékenységeit úgy határoztuk meg, hogy azok a legoptimálisabban szolgálják a
szolgáltatás színvonalának megtartását. A projekt keretében először a kiválasztott
ingatlan felújítására, és energetikai korszerűsítésére került sor. Ennek célja, hogy olyan
ingatlanban folyjon a nevelés, amely költségtakarékos, és amely hozzájárul a
gyermekek egészséges testi fejlődéséhez, valamint környezettudatosságra neveléséhez.
Az ingatlan felújítása kiválóra sikeredett. Az energiahatékonysági beruházásainknak
(napelem, szigetelés) köszönhetően az épület alacsony rezsivel működtethető. A
beépített szellőztető berendezésnek köszönhetően a gyerekek mindig kipihentek, hiszen
a házban minden évszakban biztosítani tudjuk a friss levegőt.
A pályázatnak köszönhetően az ingatlanhoz tartozó udvaron csodás játszóteret
alakítottunk ki. Többek között csúszdákat, rugós játékokat és különböző
fejlesztőjátékokat telepítettünk.
Az ingatlan felújításával párhuzamosan sor került a szakmai megvalósítók
kiválasztására, és a képzések elindítására: családi napközi vezető képzés, környezetünk
komplex megismerése akkreditált képzés, valamint az OKJ-s kisgyermekgondozó,
-nevelő képzés, és szükség volt egy akkreditált kommunikációs és konfliktuskezelési
tréningre is. Ezen képzések során dolgozóink magas fokú tudásra tettek szert, melyet a
mindennapi munkájuk során rendszeresen alkalmaznak. Kiemelném a szülőkkel való
kapcsolattartást, mellyel kapcsolatban nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A
felújítás és a szükséges hatósági engedélyeztetés után, a képzések bonyolításával
párhuzamosan pedig már el is indítottuk az új családi napköziket. A településen hamar
híre ment az új családi napközinek és az ott folyó magas szakmai munkának. Ennek
köszönhetően majdnem megtelt mind a két csoportunk már az első hónapokban. A
gyermekek nevelése angol és magyar nyelven folyik, amit kiegészít a zenei nevelés,
valamint a környezettudatosság fejlesztése. Az alapszolgáltatásokkal egy időben
elindultak a kiegészítő szolgáltatások is: baba-mama klub, kismama jóga, szülésre
felkészítés, baba masszázs, mama fecsegő, pszichológiai tanácsadás, bébi angol,
időszakos gyermekfelügyelet, nyitva tartáson kívüli ügyelet, játszóházak, születésnapi
zsúrok, és a szülőknek nyújtott, egyéb szolgáltatások, a nyári szünet időszakában
napközis táborok.
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