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A Petneháza községben kialakítandó Biztos Kezdet Gyerekház elsősorban a településen élő 3 
év alatti intézménybe nem járó gyerekek és szüleik számára kínál olyan programokat és 
szolgáltatásokat, melyek elősegítik a koragyerekkori esélyteremtést, valamint hozzájárulnak a 
szegénységből kivezető esélyek megteremtéséhez. A munkanapokon 08.00–12.00 
nyitvatartási idővel, valamint előre megtervezett munkahéttel működő gyerekház az alábbi 
programokat és szolgáltatásokat kívánja biztosítani: 

A Biztos Kezdet Program esélyt ad a programban részt vevő 0-3 éves korú gyermekek, 

valamint családjaik számára, hogy a gyermekek életének legkorábbi időszakában segítséget 

kapjanak a testi, értelmi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz. A problémák korai felismerése, a 



programhoz kapcsolódó szakemberek folyamatos támogatása, a gyermekekkel és a szülőkkel 

való közvetlen foglalkozás hozzájárul a programban részt vevő gyermekek sikeres óvoda-, 

majd iskolakezdéséhez, az esetleges iskolai kudarcok csökkentéséhez. 

 

A gyerekekre irányuló szolgáltatások 

Gyermekek komplex képességfejlesztése életkoruknak megfelelő játéklehetőségek, különféle 

foglalkozások révén, ezzel elősegítve a későbbi lemorzsolódás elkerülését. 

A különbféle fejlesztési tevékenységekkel segít a gyerekek későbbi beilleszkedését a nevelési 

intézményekbe, mint például bölcsőde, óvoda. 

A gyerekek napirenddel való megismertetése, alapvető illemszabályokkal történő ismertetése. 

Nagyon fontos a higiéniai és étkezési szokások bevezetése. Nagyon sok gyerek nem tudja 

megfelelően használni az evőeszközöket. 

Fontos a gyerekek egészséges táplálkozáshoz szokatása.  A Gyerekház mindennap tízórait 

biztosít a résztvevők számára (tejtermék, gyümölcs, bébiétel), amellyel segíteni szeretné a 

gyerekek egészséges életmódra nevelését. A megfelelő szülő – gyerek kapcsolat 

kialakításának segítése játékos formában. 

Ünnepekhez, jeles napokhoz történő készülődés, ahol fejlődhet a gyerek kézügyessége, 

kreativitása, illetve megtanulnak a gyerekek együttműködni egymással és segíteni egymáson. 

 

A Gyerekház alaptevékenysége a gyerekekkel és szüleikkel való rendszeres foglalkozás. 

Célja a gyermek fejlettségéhez igazodó, komplex fejlődés elősegítése, a szülők 

bevonásával.  

Ezen célok elérése különböző csatornákon keresztül valósul meg. 

 

Gyermekekkel való rendszeres foglalkozás a szülő bevonásával 

Hétfő: Mese, vers, dramatikus játékok és irodalmi élmények lehetősége 

Célja: Képességek gondozása, gyermek és szülő közös tevékenységének biztosításával a 

szülői szerep erősítése. 

Kedd: Mondókázó baba-mama torna 

Célja: A közös mozgás, testi fejlesztés közben szókincs fejlesztés, feszültség levezetés. A 

mozgás örömének biztosítása, nagymozgások lehetőségének megteremtése. Lehetőségekhez 

mérten a szabadban történő mozgás. Különböző izmok megmozgatása játékos formában. 

Szerda: Rajzolás, kézimunka. 

Célja: Az alkotási vágy elősegítése. Ismerkedés a különböző technikákkal, anyagokkal.  

Finommotorika fejlődésének elősegítése. A közös alkotás öröme. Helyes ceruza, ecset, olló 

fogás használatának elősegítése. 

Csütörtök: Daloló ölbeli játékok; ének, énekes játékok, zenehallgatás, zenei élmények 

lehetősége. 

Célja, hogy a szülők ismerkedjenek meg magyar mondókákkal, mozgásos, ölbeli játékokkal, 

továbbá, hogy a foglalkozások oldott légkörében jó mintát kapjanak az anyukák a legkisebb 

gyerekek zenei nevelésének a lehetőségeire. 

Péntek: A környezet megismerése és megszerettetése 

Célja: A szűk környezet megismerése, nyitottság a természet változásai iránt. Új 

 ismeretek és tapasztalatok szerzése. A természet védelme, a szelektív hulladékgyűjtéssel való 

ismerkedés. 



Igénybe vevők tervezett átlagos száma: 4 fő. 

 

A gyermekek fejlődésének nyomon követése és fejlődésük (állapotuk) felmérése 

Célja: A fejlődési elmaradás, zavar időben történő észlelésével, kezelésével prevenció, adott 

esetben szakemberhez történő irányítás. 

Tartalma: Állapotfelmérés végzése a dokumentációs rendszer útmutatása alapján. 

Spontán játékmegfigyelés és állapotfelmérés, fejlődési ütem rögzítése értékelése a 

dokumentációs rendszerben. A gyermekek adatait és bementi státuszukat a Biztos Kezdet 

Dokumentációs lapjain kell rögzíteni. 

 

A gyermekek fejlődési elmaradásának, zavarainak szűrése 

Célja: A fejlődési elmaradás, zavar kezelése, megszüntetése. 

Tartalma: Fejlődési elmaradás észlelése, védőnői szűrővizsgálat lehetősége (elemzés, 

értékelés, megbeszélés), további részletes szakvizsgálat külső szakember bevonásával azoknál 

a gyerekeknél, akiknél a szűrés, állapotfelmérés rendellenességet, lemaradást mutat. 

Rendszeressége: szükség esetén. 

 

Azonosított fejlődési zavar, elmaradás, vagy annak gyanúja esetén a gyermeknek és szüleinek 

fejlesztő szakemberhez (gyógytornász, logopédus, gyógypedagógus, gyerekorvos, védőnő, 

pszichológus) történő eljuttatása vagy a hozzáférés 

Gyerekházban történő biztosítása, valamint a kezelés nyomon követése a dokumentációs 

rendszerben. 

 

Rendszeres team-megbeszélések a helyi szakemberek között 

 

A szülőkre irányuló szolgáltatások 

• Gyermekek és szülők közös együttes tevékenységei, szülői kompetenciák fejlesztése. 

• Gyermekek egészségével kapcsolatos tanácsadás, gondozás, szűrés szervezése, stb. 

• A szülők életvezetési beszélgetésen vehetnek részt, mely segíti a szemléletváltásukat, 

illetve gazdálkodási és háztartástani ismeretekkel is gazdagodhatnak. 

• A szülők számára különböző szakemberek nyújtanak segítséget, amely elősegíti a 

gyermekek fejlődését is. 

• Speciális nevelést igénylő gyermekek és családjuk támogatása, beleértve a szakosított 

szolgáltatásokhoz való hozzáférés megszervezését is. 

• Családok és szülők szolgáltatásokkal, tanácsadással történő támogatása, a szülők 

foglalkoztathatóságának javításával kapcsolatos tevékenységek működtetése, mint például 

a szülők bevonása pl. laikus segítőként, önkéntesként a program működtetésébe. 

• Tájékoztató anyagok, információk biztosítása pl. családi ellátásokról, továbbtanulási 

lehetőségekről, stb. 

• A segítő szakmák koordinációja, a gyermekekre és családjukra irányuló programok, 

szolgáltatások összehangolása.  

 

A közösségre irányuló szolgáltatások 

A Gyerekház szervezhet a településhez kapcsolódó közösségi programokat, illetve részt vehet 

a település közösségi rendezvényein, pl. Gyereknap, sportrendezvények, részvétel a 



Falunapon, illetve kitalálhatók más hagyományteremtő rendezvények is. A Gyerekház 3 

rendezvényt tervez megvalósítani, mely bárki számára nyitottak lesznek. Ezek a 

gyereknaphoz fognak kapcsolódni. 

Az aktuális ünnepek alkalmából rendezvényt, programokat szervezünk egyrészt a 

gyerekházba járók részére közösségszervezési céllal, másrészt a gyerekház látogatottságának, 

elismertségének növelése céljából. A rendezvények a gyerekházat látogató családokat 

célozzák meg. 

Megünnepeljük a születésnapokat, jeles eseményekről megemlékezünk. Mindezek alkalmat 

teremtenek arra, hogy a szülőkkel beszélgessünk hagyományaikról, szokásaikról, melyeket 

megismerve még pontosabb képet kaphatunk a családokról. 

 A Gyerekház települések közötti rendezvények létrejöttét is ösztönözheti a település civil 

szervezetei, szülői közösségei számára, akik a jó gyakorlatok megismerése érdekében utaznak 

el más településre, más szervezet meglátogatása érdekében, más szülőkkel, közösségekkel 

való kapcsolatfelvétel céljából. 

 

A szakemberekre irányuló szolgáltatások 

Kiemelkedő jelentősége van a partnerekkel, a különböző területek szakemberivel (védőnő, 

gyermekorvos, gyermekjóléti szolgálat vezetője, pedagógus, óvónő, fejlesztőpedagógus) való 

jó kapcsolat, a folyamatos együttműködés megteremtése. 

A Biztos Kezdet projekt a településen jelenlévő önkormányzati, illetve kistérségi fenntartású 

intézményekkel, mint együttműködő partnerekkel valósul meg. 

• A Gyerekház vezető havi - team megbeszélések keretében próbálja a felmerülő esetleges 

problémákat, adminisztrációs feladatokat megoldani, ahol részt vesz a projektvezető, 

pénzügyi vezető, a gyerekház vezető és a megvalósításban résztvevő szakemberek. 

• Szükség szerint, de legalább 3 havonta szakmai műhelyt tartunk a vállalt feladatok 

megvalósításának érdekében. Résztvevői a megvalósítók, a bevont szakemberek, mivel 

elsősorban nekik nyújt segítséget a műhelymunka, de alkalmanként csatlakozhatnak a 

célcsoport tagok közül azok is, akik az adott tevékenységben részt vettek. 

A támogatás időtartama 48 hónap. A pályázat keretében a szolgáltatások folyamatos 
elérhetősége érdekében 1 fő heti 40 órás és egy fő heti 30 órás munkaviszonyban kerül 
foglalkoztatásra. Az igényelt támogatás: 39.999.999,- Ft. 
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