
Emberi Erőforrások Minisztériuma 

támogatásával 

CSP-HB-18-0018 

 

Evangélikus Családi Bölcsőde nyílik 
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Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, 

mert ilyeneké az Isten országa.”  Lukács 18, 16 

 

 

Örömmel hirdetjük, hogy a Bócsai Evangélikus Egyházközség családi bölcsődéje még ebben 

az évben megnyitja kapuját 7 kisgyermekek előtt 20 hetes kortól 3 éves korig, a gyülekezet 

parókiáján. 

 

Nyitás várható ideje: 2019. november-december hó 

 

Nyitva tartás: Munkanapokon: 7,30 – 16,00 óráig 

A nyitvatartási időt (külön óradíj ellenében) ideiglenes gyermekfelügyelettel, a szülők 

igényeihez igazodva rugalmasan kezeljük. 

Éves zárva tartásunk a hivatalos munkaszüneti és ünnepnapokon kívül az óvodai és iskolai 

szünetekhez igazodik (őszi, téli, tavaszi szünet, a nyári karbantartási szünet: 2 hét). 

 

Jelentkezés: 

 

A jelentkezésre folyamatosan van lehetőség. A felvétel a jelentkezések sorrendjében, személyes 

beszélgetést követően, kiemelten a szülő/törvényes képviselő munkába állását támogatva, a 

szabad férőhelyek figyelembe vételével történik. Amennyiben nincs szabad férőhely, a 

gyermek a kérelmező kérésére várólistára kerül. 

 

Fizetendő térítési díjak: 

A szülők gyermekeik után havi rendszerességgel működési támogatást fizetnek, mely 

gondozási és étkezési térítési díjból tevődik össze. Egy családból, ha több gyermek jár az 

Evangélikus Családi Bölcsődébe, és a gyermekek teljes ellátásban részesülnek, a legidősebb 

gyermeket 10% gondozási díjkedvezmény illeti meg.  



 

 Gondozási térítési díj: 40.000,- Ft/hó/gyermek.  

FIGYELEM! A gondozási térítési díj összege a Magyar Államkincstártól (feltételek 

teljesülése esetén) visszaigényelhető!!!! 

A gondozási térítési díj állandó fizetési kötelezettséget jelent, melyet a szülő minden 

esetben – a gyermek hiányzása vagy a családi bölcsőde zárva tartásának idejére is fizet.  

A gondozási térítési díj gondozási évre számított összegét a szülők teljes év esetén 12 

hónapon keresztül, év közbeni beíratás esetén a beíratástól számítottan augusztus 31-ig 

terjedő időszakra, havi egyenlő részletekben, előre fizetnek meg szolgáltató részére.  

 

 Étkezési térítési díj: 10.000,- Ft/hó/gyermek.  

(Étkeztetés igénylése nem kötelező!) 

Az étkezési térítési díjat a gyermek tényleges étkeztetése (bölcsődei jelenléte) alapján, 

havonta előre fizetik meg a szülők. Étkezés lemondására a hiányzást megelőző nap 

délelőtt 10,00 órájáig van lehetőség. A lemondott napokra járó étkezési térítési díj a 

következő havi étkezési térítési díjból kerül jóváírásra. 

FIGYELEM! 

GINOP-5.3.11-18 – Kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) vissza nem térítendő támogatást nyújt a 

kisgyermeket nevelő szülők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása céljából.  

A projektek keretében a Kincstár azon, gyermekük után családtámogatásban már részesült 

szülők (vér szerinti, nevelő és örökbefogadó szülők; továbbiakban: szülő) számára biztosít 

támogatást, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelnek, és munkaerőpiaci visszatérésük 

érdekében gyermeküket a munkavégzés idejére családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik 

el. Támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvényben meghatározottak figyelembe vételével, a gyermek óvodai nevelésének megkezdéséig 

nyújtható 2019. szeptember 1-től a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. június 30-ig.  

A támogatás keretében a Kincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig támogatást nyújt 

a munkahelyi, illetve családi bölcsődékben elhelyezett kisgyermekek személyi térítési díjára 

vonatkozóan. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj meghaladja a 40 ezer forintot, 

akkor a különbözetet a szülőknek szükséges fedezniük.  

A Kincstár külön felhívja a figyelmet, mivel a támogatás célja a kisgyermeket nevelő szülők 

munkaerőpiaci visszatérésének ösztönzése, a támogatásban nem részesülhetnek azon szülők, 

akik a támogatási kérelem beadásakor már aktív munkaerőpiaci státusszal rendelkeznek 

(aktívan dolgoznak). 

A támogatási kérelmet 2019. július 31-től a benyújtás felfüggesztéséig, de legkésőbb 2021. 

december 31-ig lehet benyújtani.  

A támogatási kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a támogatást igénylő szülő:  

     a) rendelkezzen ügyfélkapu regisztrációval (a támogatási kérelem benyújtásának és az 

ügyintézés céljából);  

     b) rendelkezzen bankszámlával (a támogatás folyósítása céljából).  

A támogatási kérelem kizárólag elektronikus úton, a Kincstár által biztosított elektronikus 

űrlapon, ügyfélkapus (KAÜ) azonosítással nyújtható be.  

A GINOP 5.3.11-18 konstrukció keretében a kevésbé fejlett régiókban fekvő településeken 

lakhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkezők igényelhetnek támogatást, melybe Bócsa 

Község beletartozik. 

 



Küldetésünk, hitvallásunk: 

 

Számunkra minden gyermek ajándék és hálásak vagyunk, hogy életük része lehetünk. Munkánk 

egyben szolgálat is és reményeink szerint a családi nevelés kiegészítője, támogatója. 

A kis létszám miatt lehetőségünk van, hogy a gyermekeket egyéni igényeknek, 

érdeklődésüknek, fejlettségüknek megfelelően, szeretettel, szeretetben fejlesszük. 

Egyházi intézmény lévén külön gondot fordítunk a szeretetteljes, elfogadó, befogadó légkörre 

és a valódi értékek átadására. Így szolgálatunk középpontjában a kisgyermek és közvetett 

módon az őket nevelő családok állnak. Egyházi jellegünknél fogva az egész család életének 

támogatását célozzuk meg. Olyan 20. hetes korukat betöltött gyermeket várunk, akiket szüleik 

szeretnének biztonságban, jó körülmények között tudni, szerető gondoskodásban részesíteni. 

Családi bölcsődénk nevelő, gondozó intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség 

kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan 

tervezett és szervezett nevelési, gondozási helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, 

segítjük elő. 

Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, 

elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek 

kibontakoztatását jelenti. 

Működési célunk: 

- Célunk, hogy a szolgáltatást igénybe vevő szülők számára lehetővé tegyük, hogy 

gyermekük felügyeletét helyben megoldva (akár időszakosan is) munkát 

vállalhassanak, vagy olyan képzésen vehessenek részt, amely elősegíti 

elhelyezkedésüket. 

- Családias, meleg, barátságos, biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben, személyre 

szóló, differenciált bánásmóddal foglalkozzunk a gyerekekkel egy olyan nagycsaládot 

mintázva, ahol az „anya” állandóan jelen van, és minden gyermek számíthat rá. Célunk, 

hogy a bölcsődébe járó gyerekek részére biztosítsuk a harmonikus testi-lelki fejlődés 

feltételeit. 

- Lehetőséget biztosítunk a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására az alapvető 

emberi és szabadságjogok tiszteletben tartásával, családias hangulatban. A családi 

bölcsődében koruknak és személyiségüknek megfelelően gondoskodunk a 

gyermekekről, lehetőség szerint rugalmasan alkalmazkodva a szülők kéréseihez. 

Személyi feltételek: 

 

A családi bölcsődében 1 fő kisgyermekgondozó-nevelő dolgozik 1 fő segítővel és 1 fő helyettes 

nevelővel. Mindhárom foglalkoztatott rendelkezik a családi bölcsőde működtetéséhez 

szükséges végzettséggel.  

 

Tárgyi feltételek: 

 

- A családi bölcsőde a Bócsai Evangélikus Egyházközség ingatlanában, közvetlenül az újonnan 

épített templom mellett, a volt parokiából kerül kialakításra. A felújított épületrészben helyet 

kap egy öltöző/előtér, egy konyha, egy fürdőszoba, egy WC, egy 23 m2-es és egy 20 m2-es 

csoportszoba, valamint egy raktár/kamra. A 2 csoportszoba és a konyha szép világos és meleg. 

A csoportszobákban gyermekek játéka és pihenése zavartalan. A csoportszobákban laminált 

padló található, a többi helyiség könnyen tisztítható járólap burkolatot kapott. A fürdőszoba 



csempézett, szerelvényei szabvány méretűek. A használatukat fellépővel és WC-szűkítővel 

segítjük. 

- A belső berendezés teljesen új, a gyermekek méretének, szükségleteinek megfelelő, könnyen 

tisztítható, esztétikus. Játékok – nemeknek és életkornak megfelelően - kellő számban 

rendelkezésre állnak. 

- A bölcsőde egy biztonságos, teljesen zárt ingatlanon (templomudvarban külön elkülönítetten) 

kap helyet, ahol füves, és kövezett részek váltják egymást. A templom udvarában található egy 

60 m2-es fedett pavilon is kültéri mosdókkal, ahol esetleg esősebb, hűvösebb időben is levegőn 

lehetnek a gyerekek. A udvar füves részén kültéri játékok kellő számban és pihenőpadok 

találhatók. 

 
Étkeztetés: 

 

Napi négyszeri étkeztetést biztosítunk a szolgáltatást egész napra igénybe vevő gyermekek 

számára. A tízórairól magunk gondoskodunk a bölcsőde konyhájában (mely felszereltsége 

minden előírásnak megfelel), reggelit, ebédet és uzsonnát pedig házhoz szállítással az 

önkormányzat gyermekétkeztetési konyhájáról kívánjuk megrendelni. Ez a konyha látja el az 

önkormányzati óvoda és az általános iskola élelmezési szükségleteit is. Az élelmezési vezetőjük 

segítségével biztosítani tudjuk a 3 év alatti korosztály igényeit és tápanyagszükségletét. 

Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek sok vitaminhoz és egészséges ételekhez jussanak. A 

konyhatechnológiai és higiénés utasításokat ismerjük és maradéktalanul betartjuk.  

 

A családi bölcsőde alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatásai (külön 

szolgáltatási díj ellenében): 

 

 Ideiglenes gyermekfelügyelet (bölcsődei nyitva tartás alatt 6 éves korig a szabad férőhelyeken) 

 Nyitvatartási időn túli és szünidei gyermekfelügyelet (12 éves korig) 

 Egyéni fejlesztés, korrepetálás 

 Játszóház 

 Nyári táborok, napközis táborok szervezése 

 Születésnapi zsúrok szervezése 

 Kézműves-és sportfoglalkozások. 

 

Előzetes igényfelmérés: 
A bölcsőde beindítását megelőzően előzetes igényfelmérést végzünk a szolgáltatást igénybe 

vevők létszámáról, életkoráról. 12 fő jelentkezés esetén 2 bölcsődei csoportot indítunk. 

Amennyiben érdeklődik a szolgáltatásunk iránt, kérjük, hogy az igényfelmérő-lapunkat 2019. 

augusztus 31-ig kitölteni és részünkre személyesen vagy e-mail formájában eljuttatni 

szíveskedjenek! (Az igénylőlapot kérésére online küldünk.) 

 

- László Lajos lelkész: 6235 Bócsa, Kecskeméti u. 35. (telefon: +36 20 622 2001) 

E-mail: laszlolajosgergely@gmail.com 

- Tóth Márta szolgáltató részéről: 6235 Bócsa, Mező I, u. 20. (telefon: +36 30 519 6372) 

E-mail: toth.marta729908@gmail.com 

mailto:laszlolajosgergely@gmail.com

