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A TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0018 számú, az  „A munka és a magánélet összehangolását 
segítő helyi kezdeményezések; Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások 
létrehozásának támogatása” című pályázati programhoz kapcsolódó az „Egyéb – 

gyermeknevelést támogató  - szolgáltatásokat nyújtó családi napközi létrehozása három 
év alatti gyermekek részére Tácon, a család és a munka összehangolása érdekében” című 

projektjének a 

SZAKMAI PROGRAMJA 

I. A szolgáltatás adatai: 

A családi napközi neve: BABY PARKOLÓ CSALÁDI NAPKÖZI 
Helyszíne: 8121 Tác, Kossuth u. 71. 
Telefonszáma: 06 22-362-914 
E-mail címe: szlivia1967@freemail.hu 

A programért felelős neve: Koneczné Széll Lívia 
Címe: 8121 Tác, Kossuth u. 71. 
Telefonszám: 06 30-279-2355 
E-mail: szlivia1967@freemail.hu 

Érvényességi terület: Tác, Sárvíz (Abai) Kistérség, Fejér megye 

Nyitvatartási idő: minden hétköznap reggel 5 órától délután 18 óráig 

Létszám: 6 fő 3 éven aluli gyermek. (Azon kisgyermekek nappali ellátása, akik a 3. 
életévüket az adott nevelési évben (augusztus 31-ig) töltik be, illetve akik a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) és (2) 
bekezdése alapján bölcsődei ellátásra jogosultak.) 

Működtető: Baby Parkoló Gyermekfelügyelet Korlátolt Felelősségű Társaság; 8121 Tác, 
Kossuth utca 71.; Adószám: 14374609-1-07; képviselő: Koneczné Széll Lívia 

II. A szolgáltatás működését meghatározó jogszabályok:  
- 1991. évi LXIV. törvény a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 

20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről. 
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről 

- 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

- 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi 
napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az 
örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról 

- 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről 

- 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású 
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami 
támogatásáról 

- 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 
igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról 

- 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról 

- 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 

- 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 
alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 
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- 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

- 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek 
adatainak működési nyilvántartásáról 

III. A Baby Parkoló Családi Napközit működtető minőségpolitikája: 

Célunk a család nevelési kompetenciáját megtartva lehetőséget adni a családoknak arra, 
hogy a szülők lelkiismeret-furdalás nélkül vállalhassanak munkát, nyugodtan intézhessék 
mint hivatalos, mint magán jellegű ügyeiket, miközben a családi napköziben biztosítjuk 
gyermekeik számára a stabil, kiegyensúlyozott hátteret. 
Tudjuk, hogy a kisgyermekek idegrendszere rendkívül plasztikus, a kisgyermek jól 
fejleszthető. Azonban kutatások igazolták, hogy a nem tudatosan fejlesztett, érzelmi 
biztonságban élő gyermekek iskolás korukban gyorsabban fejlődnek, mint fejlesztett 
társaik, akiknek korai gyermekéveiben nem adatott meg a biztonság érzése. Valaha 
mindenki tudta, hogy hogyan lehet dúdolókkal, mondókákkal, göcögtetőkkel, 
lovagoltatókkal játszani egy kisgyermekkel. Ez az, ami valójában fejlesztő, játékos, 
ritmikus, miközben testi-lelki kapcsolatot hoz létre és kimunkálja az érzelmi biztonságot. 
Ezt nyújtja a Baby Parkoló. A mindennapi tevékenységek során hangsúlyozzuk a mese és 
a játék fontosságát, gondoskodunk az életkori sajátosságoknak megfelelő 
műveltségtartalmak közvetítéséről. A személyesség és biztonság érzését a Baby Parkoló 
Családi Napközi környezete tükrözi, így közvetíti a pozitív énképet, erősíti az egyéniséget, 
fenntartja az otthonosság érzetét, felkelti a társas érdeklődést. A családi napközinkben 
dolgozó gondozóink kreatívak, birtokolják az empátia, megértés képességeit, jó 
kommunikációs és problémamegoldó képességgel rendelkeznek.  

A Baby Parkoló Családi Napközi küldetése, missziója, missziós nyilatkozata: 

Tácra Székesfehérvár közelsége és a falu gyors fejlődése vonzza az embereket, így 
különböző szolgáltatások – mint például a családi napközi – beindítása, illetve bővítése 
indokolttá és szükségessé vált. Tácon az elmúlt 3-4 évben közel 150 építési telek került 
eladásra, melyekre többnyire fiatal párok építettek családi házat. A Baby Parkoló Családi 
Napközi létrejöttének célja, hogy a Sárvíz Kistérségben és Tác közelében található más 
kistérségekhez tartozó településeken élő kisgyermekes szülők munkát tudjanak vállalni, 
miközben a 20 hét – 3 életév közötti gyermekük számára életkoruknak megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosít a családi 
napközink. Jelenleg a Sárvíz Kistérség mindössze három településén működik a Kistérség 
által fenntartott családi napközi, azonban ezekben a napközikben sem megoldott az egy 
évnél fiatalabb kicsik ellátása, valamint a településen élő potenciális igénybevevők és a 
Kistérségi Társulás sem tudják megoldani a kisgyermekek szállítását, melyet a Baby 
Parkoló Családi Napközi fel tud vállalni, mivel eszközparkja és humán erőforrása ezt 
lehetővé teszi. 

A Baby Parkoló Családi Napközi kiemelt szakmai céljai:  

A Baby Parkoló Családi Napközi 20 hetes – 3 éves gyermekek számára nyújt életkoruknak 
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást 9 órás 
egyénileg megállapított törzsidőben, a szülők munkaidő-beosztásához rugalmasan 
igazodva. A Baby Parkoló minden hétköznap reggel 5 órától délután 18 óráig tart nyitva.  

A Baby Parkoló Családi Napközi alapellátási feladata mellett a következő családi nevelést 
támogató szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket: 

- időszakos gyermekfelügyelet/gyermekmegőrzés 
- játszóház 
- születésnapi buli szervezés és lebonyolítás 
- kirándulás szervezés és lebonyolítás 
- gyermekszállítás 
- játékkölcsönzés 
- táboroztatás (napközis jellegű tábor, szülők, nagyszülők, nagytestvérek bevonásával) 

A gyermekek egészséges életmódjának kialakításában a család kiemelt szerepe mellett 
többek közt a családi napközink, mint egészségmegőrző színtér is fontos szerepet vállal. A 
Baby Parkoló Családi Napköziben a gyermekeknek az élettani szükségletüknek megfelelő 
minőségű és tápértékű étkezést biztosítunk. A reggelit, tízórait és uzsonnát a gondozók 
szerzik be és készítik el a napirendben meghatározott időpontokban, míg az ebédet a 
csőszi Vadrózsa Étteremből szállítják a napközibe. A konyhatechnológiai és higiénés 
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utasításokat ismerjük és betartjuk. Családi napközinkben korszerű, egészséges 
táplálkozást megvalósító kulturált étkeztetés zajlik. 

A családi napközi gondozóink gyakorló szülőként is folyamatos önképzésen esnek át. 
Emellett fontos számukra a felkészülés az információs társadalom kihívásaira, a 
könyvtárra alapozott önművelés képességének fejlesztése. Ma már az Interneten minden 
megtalálható, ami a gyermekneveléssel kapcsolatban fontos lehet. Gondozóink vallják, 
hogy a természeti és társadalmi környezethez való alkalmazkodás az emberektől 
ismereteik és képességeik folyamatos megújítását kívánja. Az emberek az egész életen át 
tartó, folyamatos tanulás révén biztosíthatják szakmai létüket. 

A Baby Parkoló Családi Napközi gondozói a gyermekek felügyeletét, gondozását, nevelését 
a szülőkkel együttműködve, családias környezetben végzik. Szem előtt tartják 
mindenekelőtt a gyermekek érdekeit, ezen kívül figyelembe veszik a szülők igényeit. 
Elismerik a szülők elsődleges szerepét és befolyását a gyermekük fejlődésére. A szülőket 
napi rendszerességgel tájékoztatják az aktuális eseményekről, telefonon elérhetőek a 
szülők számára. Emellett támogatják a szülőket abban, hogy igényeik és lehetőségeik 
szerint részt vegyenek a napközi életében. A beiratkozást követően meglátogatják a 
beíratott gyermekek családját. Rendszeresen biztosítanak fogadóórákat a szülőknek, ahol 
lehetőség van a gyermekekkel kapcsolatos információcserére, és a tervezett programok 
átbeszélésére. Szülőcsoportos beszélgetéseken irányított beszélgetés közben lehetőséget 
nyitnak arra, hogy a szülők elmondják saját problémáikat, gondjaikat, kétségeiket, 
érzéseiket egy-egy témával, illetve gyermekükkel kapcsolatban. A beszélgetések hatására 
ötvöződik a családi napközi és a szülők nevelő hatása.  

A Baby Parkolóban mindig megemlékeznek a gyermekek születésnapjáról, a 
csöppségekkel együtt készülnek a Mikulásra, a Karácsonyra, a Húsvétra és a Pünkösdre, 
rendeznek Farsangi mulatságot, valamint Anyák napján megünneplik az édesanyákat.  

A Baby Parkoló Családi Napközi élő, egymást segítő kapcsolatot tart a Sárvíz Családi 
Napközi Hálózat valamennyi családi napközijével, a Kistérségi Társulás szociális irodájával, 
jó kapcsolatban van a települések óvodáival, iskoláival, az ellátás területén működő 
védőnőkkel, a Székesfehérvári Csemete Alapítvánnyal, valamint az ÁNTSZ területileg 
illetékes munkatársaival. A Baby Parkoló Családi Napköziben a jogszabályban előírtaknak 
megfelelően érdekképviseleti fórum működik. 

IV. A Baby Parkoló Családi Napköziben az ellátás, a gondozás – nevelés 
rendszere, megvalósulása: 

Családi napközink, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 
gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végzi. 
A családi napköziben a kis létszám (maximum 7 fő) és az egyéni szükségletek maximális 
figyelembevétele lehetővé teszi, hogy gyermek és gondozója között szoros érzelmi 
kapcsolat alakuljon ki. 
A Baby Parkoló Alapelve: fogadjuk el a gyereket olyannak, amilyen. Célja megteremteni a 
gyermekek számára az érzelmi biztonságot, hiszen – kutatások szerint – nagyobbrészt az 
érzelmi intelligencián múlik, hogy boldogul valaki az életben, a későbbi iskolai eredmények 
szerepe jóval kisebb. Az érzelmi intelligenciát az érzelmi biztonság megadása alapozza 
meg, és a szabad játéktevékenység, a rendszeres mesehallgatás és a művészetek 
fejlesztik. A gyermekeknek mozgásra, kiabálásra van szükségük, ez a hasznos és a 
természetes. A derű az alapállapota minden gyermeknek. A Baby Parkoló feladata ezt 
megtartani. A kisgyermekeket ellátó családi napközikben a nevelés alapfeladata a 
gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, az egészséges életmód alakítása, az 
érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása, az értelmi fejlesztés megvalósítása. A Baby 
Parkolóban a gondozás – nevelés vállalt feladatai szigorúan alkalmazkodnak a 3 éven aluli 
gyermekek életkori sajátosságaihoz, miközben nagy figyelmet fordítanak a gyermekek 
sajátos, egyéni vonásaira. A gondozók tudják, hogy az azonos életkorban levő gyermekek 
hasonlítanak egymáshoz életkori sajátosságaikban, de különbözhetnek egymástól, 
nemcsak a fejlődés tempója, egyenetlensége folytán, hanem azért is, mert a külső 
hatások egyes gyermekeknél más belső állapotot találnak. A személyiségfejlesztés 
eredményességét alapvetően a gyermek életkori és egyéni sajátosságai szabják meg. 

- Az érzelmi intelligencia fejlesztése minden életkorban az érzelmi biztonság 
megteremtésével és fenntartásával lehetséges. A szocializáció során a gyermekek 
megtanulják megismerni önmagukat és környezetüket, elsajátítják az együttélés 
szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat. A baby Parkolóban az egyéni 
szükségletek kielégítése családias, derűs légkörben, ugyanakkor a csoportban-élés 
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helyzetében történik. Fontos az éntudat egészséges fejlődésének segítése mellett a 
társas kapcsolatok alakulásának, az együttélési szabályok elfogadásának, a másik 
iránti nyitottság, empátia és tolerancia fejlődésének segítése, természetesen itt is 
hangsúlyozva a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembe vételét. A baby 
Parkoló családi Napköziben naponta nyílik lehetőség a gondozókkal és a társakkal 
közös élmények szerzésére, melyek szintén elősegítik a szocializációt, miközben az 
érzelmi fejlődés elengedhetetlen hozzátartozói. 

- Az egészséges életmód iránti igény kialakítása érdekében minden nap biztosított az 
egészséges és kulturált étkezés, a rendszeres tisztálkodás, a rendszeres pihenés, 
nyugalom, és mozgás, az élményszerű ismeretszerzés, a derűs légkör, valamint a 
szabad-játékhoz a biztonságos és igényes eszközök és helyszínek. A napköziben a 
reggelit, tízórait és uzsonnát a gondozók szerzik be, készítik el és szolgálják fel a 
gyermekeknek a napirendben meghatározott időpontokban, míg az ebéd készen 
érkezik a Vadrózsa Étteremből. A gyermekek egyéni fejlettségi szintjüknek 
megfelelően kapnak segítséget az étkezésekhez. Fontos, hogy minden évszakban a 
lehető legtöbb időt töltsék a gyermekek a szabad levegőn, hiszen a gyermekek - 
legyen szó totyogó apróságokról, fékezhetetlenül rohangáló 3 évesekről - mindannyian 
vágynak a szabadba, a levegőre. A Baby Parkoló Családi Napközi biztonságosan 
kialakított udvara kitűnő lehetőséget nyújt a gyermekek egészséges fejlődéséhez 
elengedhetetlen mozgás különböző formáinak gyakorlására, a levegőzésre, 
napfürdőzésre, hűsölésre, örömteli időtöltésre és játékra. A napközin kívüli sétáink, 
családos kirándulásaink a gyermekek élményszerzését, mozgásigényének kielégítését, 
állóképességük fejlesztését és edzettségét szolgálják. A napközi fedett terasza remek 
lehetőség a szabad levegőn történő altatás mellett rossz idő esetén a szabadtéri 
játékok biztosítására is. 

- A szobatisztaságra nevelést a Baby Parkoló alapelvének megfelelően a gyermekek 
fejlettségi szintje szerint, fokozatosan kezdik meg, a szülőkkel egyeztetett módon. A 
napköziben a használatukra érett gyermekek rendelkezésére áll gyermek-WC és bili is. 
A mosakodások, öltözködések folyamatában a gondozó mindig az önállóságra való 
törekvés támogatásával vesz részt.   

- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése a Baby Parkolóban a következő 
tevékenységek területein keresztül valósul meg: játék, vers, mese, ének, 
zenehallgatás, rajzolás, festés, kézműveskedés, mozgás, a külső világ tevékeny 
megismerése, munka jellegű tevékenységek. A Baby Parkoló Családi Napközi 
felszereltsége és szakemberei maximálisan biztosítják a 3 éven aluli gyermekek 
számára a fejlődéshez szükséges optimálisan inger-gazdag környezetet.  

A Baby Parkoló Családi Napköziben a gondozás – nevelés alapelvei: 
- A gondozás és nevelés egységének elve 
- Az egyéni bánásmód elve 
- Az állandóság elve 
- Az aktivitás, az önállóság segítésének elve 
- A pozitívumokra támaszkodás elve 
- Az egységes nevelő hatások elve 
- A rendszeresség elve 
- A fokozatosság elve 

V. A Baby Parkoló Családi Napközi személyi és tárgyi feltételeinek a 
bemutatása:  

A Sárvíz völgy mentén helyezkedik el az a kilenc faluból álló településfüzér, melynek 
központja Aba. A Sárvíz Kistérségben hozzávetőlegesen 24000 ember él. Tác 
Székesfehérvártól délkeletre, az ország egyik legnagyobb római kori ásatása mellett 
található község. Az idegenforgalom növekedésével a falu életében nagy változások 
mentek végbe. Mára saját vízművel, szennyvíz-teleppel, kábeltelevízióval és szélessávú 
Internettel rendelkezik a falu. A településről a városba gépkocsival negyed, autóbusszal 
pedig fél óra az út. A Baby Parkoló Családi Napközi a település központjában, a 
Polgármesteri Hivatal, Iskola, óvoda, orvosi rendelő és bolt környékén, autóval, 
kerékpárral és gyalogosan is jól megközelíthető helyen található. A buszmegálló 8 percnyi 
sétával elérhető. 
A Baby Parkoló Családi Napközi 44 m2 alapterületen működik egy családi házban. 
Ugyanezen családi ház ad otthon jelenleg még a Sárvíz Családi Napközi Hálózat egyik 
napközijének. A Baby Parkoló Családi Napközi a kistérségi családi napközitől, a 
gyermekfelügyelet szobájától és a család életterét alkotó lakrészektől elkülönülten 
helyezkedik el az épületben. A Baby Parkoló egy 18 m2-es játszószobából, egy öltöző-
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szobából, egy pelenkázó részleget is befogadó fürdőszobából, egy WC helységből és egy 
12 m2-es teraszból áll, valamint egy közel 200 m2-es füves játszóudvar fele áll a 
gyermekek rendelkezésére. A Baby Parkolóban kettő családi napközi szakgondozó egy 
kisegítő gondozó segítségével biztosítja a szolgáltatást, közülük egy csecsemő- és 
kisgyermeknevelő- gondozó felsőfokú képzést végez, egy pedig házi időszakos 
gyermekgondozó képzést és egy választott képzést. A családi napközi 40 órás 
szakgondozója férfi, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a kicsi gyermekek nevelése, 
gondozása terén, hiszen több éve egy családi napközi öleli át hétköznapjait. A Baby 
Parkoló Családi Napközi 30 órás szakgondozója a megyében elsők között végezte el a 40 
órás családi napközi működtetésére felkészítő tanfolyamot, és közel 5 éve főállású családi 
napközi gondozóként dolgozik. A kisegítő személy egy Tácon élő jelenleg lehetőleg 
munkanélküli lesz, aki saját gyermeke melletti és/vagy intézményi pedagógiai tapasztalata 
alapján kerül kiválasztásra. A családi napköziben dolgozó gondozók a munkaköri 
leírásuknak megfelelően a helyettesítést maguk között oldják meg. 

VI. A Baby Parkoló Családi Napközi napirendje: 

   5,00 Korai érkezés esetén további szundikálás, vagy csendes,   
                                            megnyugtató  tevékenység. 

   7,00 Folyamatos érkezés, kézmosás, szabad játék. 

   7,15 Szükség szerint pelenkacsere, bilizés, kézmosás. 

   7,45 Reggeli. Játék. Játékos foglalkozás. 

   9,45 Tízórai fogyasztása. Fürdőszobai teendők végzése. 

10,00 Játék a szabadban, rossz idő esetén a szobában.  

11,15 Készülődés az ebédeléshez: pelenkacsere, bilizés,   
                                            kézmosás. 

11,45 Ebédeltetés, fogmosás, mese, alvás. 

14,00 Ébredési sorrendbe öltöztetés, fésülködés, játék,   
                                            zenehallgatás. 

15,00 Uzsonna. Játék a szabadban, rossz idő esetén foglalkozás a  
                                            szobában. 

                                            Távozás a szülők érkezése szerint folyamatosan, 18 óráig. 

VII. A Baby Parkoló Családi Napköziben külön térítés ellenében igénybe vehető 
szolgáltatások: 

A Baby Parkoló Családi Napközi alapellátási feladata mellett a következő családi nevelést 
támogató szolgáltatásokkal várja az érdeklődőket: 

- időszakos gyermekfelügyelet/gyermekmegőrzés 
- játszóház 
- születésnapi buli szervezés és lebonyolítás 
- kirándulás szervezés és lebonyolítás 
- gyermekszállítás 
- játékkölcsönzés 
- táboroztatás (napközis jellegű tábor, szülők, nagyszülők, nagytestvérek bevonásával) 

Ezen szolgáltatások a családi napközibe beíratott gyermekek számára a gyermekszállítást 
kivéve ingyenesek. A gyermekszállítás is ingyenes a családi napközibe beíratott gyermek 
számára a gyermek lakcíme és a családi napközi helyszíne közötti szállítás esetében, ha 
ezt a szülő más módon biztosítani nem tudja. A családi napközibe nem beíratott 
gyermekek számára valamennyi szolgáltatás térítési díj, illetve szülői hozzájárulás 
ellenében vehető igénybe. 


