BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ
1083 Bp. Szigetvári u. 1.
T: 06-1-210-9188
budapest.jozsefvaros@biztoskezdet.eu
Gyerekház vezető: Vargáné Pozderka Terézia
Megközelíthetőség:
BKV járművekkel
• 9 busszal
Megálló: Muzsikus cigányok parkja
• 83 trolival
Megálló: Muzsikus cigányok parkja
• 24 villamossal
Megálló: Magdolna utca
Személygépkocsival
Az intézmény előtt a Szigetvár és a Magdolna utcában fizetős parkolási lehetőség van.
A Biztos Kezdet Gyerekház biztosítja a gyermekek számára képesség-kibontakoztató
foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést. A szülőknek a gyermekkel együtt történő
részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó,
valamint egyéb preventív célú programokat, közösségi rendezvényeket. A helyi
szükségleteknek megfelelően a szülők részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős
meghívott szakemberek általi tanácsadásokat biztosít. Szülői csoportos beszélgetéseket
szervez, illetve konzultációs lehetőséget biztosít. Különböző módszerek alkalmazásával segíti
a szülőket, hogy visszajelzéseket kapjanak a gyermekkel való kommunikációjukról, nevelési
módszereikről.
A Biztos Kezdet Gyerekház nyitva tartása:
08.00 – 18.00, a családok fogadása 08.00 – 13.00
Hétfő:
Kedd:
08.00 – 16.00, a családok fogadása 08.00 – 13.00
Szerda:
08.00 – 16.00, a családok fogadása 08.00 – 13.00
Csütörtök:
08.00 – 16.00, a családok fogadása 08.00 – 13.00
Péntek:
08.00 – 14.00, a családok fogadása 08.00 – 13.00
Igénybevétel feltétele, hogy a család Budapest,VIII. kerület közigazgatási területén éljen. A
Gyerekházat 0-5 éves korú, intézménybe nem járó gyermek és szülője, vagy nagykorú
kísérője látogathatja. A megjelenés önkéntes.
A családok a Biztos Kezdet Gyerekház minden programját, szolgáltatását térítésmentesen
vehetik igénybe.
A gyerekekre irányuló szolgáltatások kidolgozása során figyelembe vesszük a gyermekek
erősségeit, esetleges fejlesztendő területeit és a csoport összetételét.
Minden hétnek előre megtervezett menete van. A heti terv fő vezérfonala, hogy a gyermekek
testi és szellemi fejlődésének minden szegmensét érintsük a mindennapi foglalkozások során.
Igyekszünk úgy szervezni, hogy a hasonló területeket érintő tevékenységek azonos napokra
kerüljenek, ezzel is erősítve a gyermekekben a rendszerességet, a szülőkben pedig a
kiszámíthatóságot.

Szabad játéktevékenység: Gyermekházunkban 8,30-10.00-ig szabad játéktevékenység zajlik,
mely során a gyerekek a szülőkkel együtt fedezik fel a világot, gyakorolják a már elsajátított
mozgásformákat, cselekvéseket, tapasztalják meg az alkotás örömét.
Tízórai biztosítása:10.00-10.30-ig tart a tízórai étkeztetés. A tízórait a szülőkkel együtt
készítjük el, figyelembe véve a korszerű, egészséges étkezési alapelveket, a gyerekek életkori
összetételét. Törekszünk a változatosságra, a szép tálalásra, a zöldség, gyümölcs arányok
növelésére. A gyerekek elsajátíthatják és gyakorolhatják az étkezési kultúrát: kézmosás,
terítés, evőeszköz, szalvéta használat, pohárból ivás, asztalnál ülve evés, az étel megosztása a
társakkal.
Irányított foglalkozás: Hétfőn a hagyományos kisgyermek dalokat énekeljük és az azt kísérő
mozgásformákat gyakoroljuk, ezzel fejlesztve a gyerekek ritmus érzékét, hallását,
egyensúlyérzékét. A gyerekek kezébe hangszereket adunk, hogy még inkább alkotóivá
váljanak a foglalkozásnak. Igyekszünk önkéntes szakembereket bevonni, így gyakran gitár-,
hegedűkíséret gazdagítja a programot.
Keddenként irányított tevékenység formájában zajlanak a nagymozgásos foglalkozások.
Gyerekházunk rendelkezik a beltéren használható fejlesztő eszközökkel, melyek szakszerű,
egyéni fejlesztést is segítő alkalmazásához a konduktor nyújt segítséget. Udvarunk nincs,
ezért rendszeresen szervezünk kirándulásokat a szomszédos parkokba és a közösségi kertbe,
ahol saját kertecskét is gondozunk.
Szerdánként mondókázunk, mesét mondunk. Az ölbeli játékok, lovagoltatók, höcögtetők,
mondókával kísért mozgásformák serkentik a gyermek testséma tudatát, értelmi és érzelmi
fejlődését, az anya-gyermek kapcsolatot, a kötődést.
Csütörtökön és pénteken kreatív, manuális
foglalkozásokat tartunk, és ápoljuk a népi
hagyományokat.
A
finommotorikát
érintő
tevékenységek az alkotás örömén túl élményt és
tapasztalatot nyújtanak a különböző textúrájú és
színű anyagok használatával a kisgyermekek
számára. A foglalkozások tartalmazzák a pracli
festést, ecset és nyomda használatot, a főzött
gyurmával történő alkotást, tépést, ragasztást,
gyerekolló használatot, színezést, fűzést stb. A
családokkal felelevenítjük a néphagyományokat,
ünnepekhez köthető játékokat, díszek elkészítését.
Különösen odafigyelünk az újrahasznosításra, környezettudatosságra, rámutatva arra, hogy a
régi dolgokból kreatívan készült játékok többlet értéket jelentenek a gyerekeknek, és
pénztárca kímélők is.
Megünnepeljük a születésnapokat, megtartjuk az aktuális
ünnepnapokat, megemlékezünk a jeles eseményekről. A
hétköznapok biztonságot nyújtó, ám hosszú távon monoton
ritmusát az ünnepek megtörik. Az egyedi dekorációk, kellékek,
rituálék emelkedetté teszik a hangulatot, a gyerekek átérzik a
különlegesség élményét, a túláradó érzelmek megélésének
lehetőségét.
A szülők számára szervezett tevékenységek szakmailag alapvető
fontosságúkat, hiszen a korai gyermekkorban a szülői minta
meghatározó hatású, elsődleges forrás. Törekszünk a szülői

szerep megerősítésére, a szakmailag megfelelő minta nyújtására. A Gyerekház segítséget tud
nyújtani a rokoni, családi támaszt, pozitív megerősítést nélkülöző édesanyáknak, akik a
mindennapi feladatokkal, a gyermekneveléssel magányosan, elbizonytalanodva küzdenek.
A szülői fórumok, rendszeres beszélgetések alkalmat teremtenek az aktuális problémák,
kérdések, nehézségek, örömök és sikerek megosztására, feldolgozására. Rendszeres téma a
gyermek fejlődésével együtt járó életkori sajátosságok, a fejlesztési lehetőségek, szülői
szerepek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési alapelvek és szokások, higiéniai normák,
testvérféltékenység, kötődés-leválás stb.
Szakemberek meghívásával segítjük a szülők
képzését, a gyermekek elmaradásának feltárását, a
szakszerű fejlesztési lehetőségek megismerését. A
védőnő, a gyermekorvos, a pszichológus, a konduktor
és a dietetikus az általános tájékoztatáson túl egyéni
tanácsadást is tart, szükség szerint felméri a gyerekek
állapotát, és megfelelő szakemberhez irányítja a
családot.

A háztartási ismeretek keretében az édesanyák megtanulják a kézi és gépi varrás, javítás, játék
készítés fortélyait. Szerdánként a szülőkkel sütünk-főzünk, elsajátítva ezzel a különböző
konyhai technikákat, tartósítási eljárásokat. Célunk, hogy az édesanyák egészséges, olcsó,
változatos, könnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család
táplálkozási szokásai közé. A Gyerekház rendelkezik mosó- és szárítógéppel, gyermek
fürdőkáddal, amit a szülők igény szerint használhatnak.
A családi nyaralás Magyarkúton már hagyománya a józsefvárosi Biztos Kezdet
Gyerekháznak. A rendszeresen járó családok kiegészülve a nagyobb testvérrel, az apákkal
vehetnek részt a programon. Ez az intenzív együttlét módot ad a családok fokozottabb
megismerésre, jelentős a közösség építő ereje, és hatalmas élményt nyújt minden
résztvevőnek.
Számítógép, internet használat, és ügyintézés is gazdagítja a szülőknek nyújtott szolgáltatást.
Amennyiben ez nehézséget okoz, segítünk az önéletrajz megírásban, állásajánlat beadásában,
albérlet keresésben, bármilyen hivatalos levél elkészítésében.
Könyv, eszköz kölcsönzéssel is támogatjuk a családokat. A gyermekneveléssel kapcsolatos
szakkönyvek, légzésfigyelők, babakocsik, különböző eszközök kölcsönzésére nem csak a
regisztrált Gyerekházat látogatóknak van lehetőségük, hanem a kerület más rászoruló
családjainak is.
A közösségi rendezvények is fontos pillérei a Gyerekház működésének. A helyi közösséget is
építő programok lehetőséget adnak a Gyerekház megismertetésére, a helyi lakosság
megszólítására, elérésére.
Csere-Bere Nap alkalmával lehetőséget adunk a környékbeli családoknak, hogy a már kinőtt
vagy megunt ruhákat, játékokat elhozzák, és helyette a számukra megfelelőket kiválogassák
és hazavigyék. Ezt a rendezvény egy közeli bölcsőde udvarán rendezzük meg, ahol megfelelő
tér áll rendelkezésre a kipakoláshoz és válogatáshoz.

A Palánta Játszóház a téli időszakban szombat délutánonként a környező bölcsődékben zajló
nyitott program, ahol a családok megismerkedhetnek a bölcsődei élettel, a játékokkal,
tanácsokat kapnak gyermeknevelési kérdésekben. A szabadjáték mellett az évszaknak és
ünnepeknek megfelelő manuális tevékenység folyik.
A Gyereknapi rendezvényünk is nyitott, egy kerületi parkban tartjuk. Igyekszünk zenével
kísért gazdag programot összeállítani, hogy a környező lakosság bepillantást kapjon a
Gyerekház tartalmas életébe, és megismerhessen egy összetartó közösséget.
Szakmai együttműködés keretében folyamatosan kapcsolatot tartunk a helyi kisgyermekes
családokkal foglalkozó intézményekkel, szakemberekkel:
- Biztos Kezdet program által kijelölt mentorral,
- Józsefvárosi Egyesített Bölcsődével,
- Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központtal,
- Józsefvárosi Pedagógiai Szakszolgálattal,
- Józsefvárosi Védőnői Szolgálattal.
Havi rendszerességgel tartunk teameket, ahol a szakmai és működési kérdéseket tervezzük,
vitatjuk meg, aktuálisan külső szakemberek bevonásával. Szükség szerint
esetmegbeszéléseken veszünk részt a gyerekek és a családok minél hatékonyabb segítése
érdekében.

