Bárka Keresztény Családi Napközi

Családi napközi neve: Bárka Keresztyén Családi Napközi
Címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28.
Telefon: 06-70/70-368-23
Email: blanka.hock@gmail.com
A programért felelős neve: Hockné Tarcali Blanka
A programért felelős címe: Budapest, 1039, József Attila u. 28.
A programért felelős telefonja: 06-70-70-368-23
A programért felelős e-mail címe: blanka.hock@gmail.com
Érvényességi terület: Budapest, 3. kerület, Csillaghegy, Békásmegyer és környéke.

A családi napközit működtető minőségpolitikája:
Családi napközink egész napos gondozást, nevelést nyújt a dolgozó szülők gyerekeinek,
főleg 2 és 6 éves kor között.

Célunk, hogy biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkörben foglalkozzunk a gyerekekkel egy
olyan nagycsaládot mintázva, ahol az anya állandóan jelen van, és minden gyerek
számíthat rá.

Ezen kívül célunk a keresztyén értékek közvetítése.

Személyre szóló, differenciált bánásmóddal szeretnénk segíteni a gyerekeket
személyiségük kibontakozásában.

A lelki egészség mellett a testi egészséget is fontosnak tartjuk - ez utóbbit egészséges
ételekkel és a gyerekek nagy mozgásigényének kielégítésével kívánjuk megvalósítani.

Családi napközi küldetése, missziója, missziós nyilatkozat:
A családi napközinket azért szeretnénk megnyitni, mivel, mint az országban szinte
mindenhol, Csillaghegyen és Békásmegyeren is szűkösek a bölcsődei és óvodai
férőhelyek. Családi napközink szülő helyettesítő szerepet tölt be, együttműködő partnerek
szeretnénk lenni. Szeretnénk segíteni azt a szülőt, aki kénytelen visszamenni dolgozni,
esetleg akinek nincs családi segítsége, vagy egyszerűen csak családon kívüli
tevékenységet szeretne biztosítani. Ezért a Bárka Keresztény Családi Napközi a 2-6 év
közötti gyerekek részére nyújt napközbeni ellátást.
Ezen kívül egy alternatíva is, ha valaki keresztyén bölcsödébe/óvodába szeretné vinni a
gyermekét.
Családi napközinkben a nevelés keresztény szellemiségben történik. A keresztény
erkölcsi értéket tartjuk fontosnak, és ezt a mindennapi életben igyekszünk életre kelteni:
szeretet, megbocsátás, engedelmesség, segítőkészség.
A gyermekek gondozását óvodapedagógus fogja végezni. 7 gyerek ellátásánál kell egy
kisegítő, aki ugyanúgy óvodapedagógus lesz.
Családi napközinket Csillaghegyen egy kertes házban alakítjuk ki. Két szoba, konyha,
fürdőszoba, előszoba, veranda áll rendelkezésünkre. Ezeken kívül van kert, benne sok
kinti játékkal.

I. A családi napközi bemutatása:
A Bárka Keresztény Családi Napközi Budapest északi részén, a 3. kerületben,
Csillaghegyen helyezkedik el. A szomszédos utcában van Csillaghegy egyik
iskolája, így a nagyobb gyermekeket vivő szülőknek is könnyebbség a gyerekek
elhelyezése.
Ugyan van a környéken bölcsőde és óvoda is, de meglehetősen zsúfoltak,
értesülésünk szerint főképp bölcsődében nehéz elhelyezni a kicsinyeket. Ezen kívül
egy hiányt is szeretnénk betölteni, ugyanis tudomásunk szerint protestáns óvoda
nincs a kerületben.

II. Kiemelt szakmai célok:
A Bárka Keresztény Családi Napköziben egyik fő feladatunknak tekintjük a 26 éves korú gyermekek napközbeni ellátását, gondozását, valamint az egészséges,
harmonikus személyiségfejlesztést családias hangulatban.
Szolgáltatásunk közé tartozik az étkeztetés, a foglalkozások, szabadidő
megtervezése, a szabad játék, a nyugodt pihenés, valamint a szabad levegőn való
mozgás biztosítása.
Napi négyszeri étkezést biztosítunk, ebből a reggelit, tízórait, uzsonnát a
saját konyhánkban oldjuk meg, az ebédet közétkeztetéssel. Igyekszünk figyelni
arra, hogy a gyerekek minél egészségesebben étkezzenek, sok vitaminhoz
jussanak, és minél változatosabb ételeket kínáljunk nekik.
Az önképzést fontosnak tartjuk. Igyekszünk szakirodalmat olvasni, ezt
egymással megosztani, továbbképzésen részt venni. Ezen kívül internetes
oldalakat szeretnénk figyelni.
A szülőkkel főleg délután - mikor a gyermekükért jönnek – tudunk értekezni.
Telefonon a nap bármely szakaszában el tudnak érni. Ezen kívül a napi aktuális
információkat

az

előszobában

oldalunkon találják meg.

elhelyezett

faliújságon,

valamint

internetes

Szeretnénk kapcsolatot kialakítani a közeli óvodával, iskolával, valamint a
védőnővel, gyermekorvossal is.

III. A családi napköziben az ellátás, a gondozás – nevelés megvalósulása:
Az egészséges életmódra kialakítására törekszünk a táplálkozás és a
mozgás terén is. Igyekszünk minél több gyümölcsöt, zöldséget adni, valamint
az ebéd rendelésénél is figyelünk a változatos táplálkozásra.
A mozgás a gyermek legalapvetőbb, természetes megnyilvánulási formája.
Ez is csak akkor lehet fejlesztő, ha biztonságos, nyugodt környezetben,
örömmel végzik. Célunk a rendszeres mozgás, a mozgás megszerettetése,
és a fizikai erőnlétük, képességük fejlesztése.

A napirend megszervezése a családi napköziben:
7.30-tól érkezés (igény szerint 7.00-tól)
8.00-9.00-ig kézmosás, reggelizés
9.00-9.45-ig kreatív óra
9.45-10.00-ig tízórai, öltözködés
10.00-11.30-ig levegőzés, szabad játék
11.30-12.00: készülődés az ebédhez (cipő levétele, kézmosás)
12.00-12.30: ebéd
12.30-12.45: készülődés a lefekvéshez
12.45-15.00: alvás
15.00-15.30: uzsonna
15.30-17.00: szabad játék, levegőzés, hazamenetel

A napi élet megszervezésében az alábbi témákat dolgozzuk fel:
Mivel keresztyén napközit szeretnénk, minden nap megjelenik a bibliai
történet, ének, mondóka.
Délutánonként játékos angol tanulás (énekek, mondókák, játékok), valamint
zeneovi is igénybe vehető.
Évszakok:
Matematika: matematikai feladatokhoz termések, termények felhasználása
Irodalom: az adott évszakhoz kapcsolódó mesék, versek, elbeszélések
Zene: az adott évszakhoz kapcsolódó énekek, mondókák, népi játékok
Vizuális nevelés: Adott évszakra jellemző termések, termények felhasználása
az ábrázolási technikákhoz.
Környezeti nevelés: Az adott évszakkal kapcsolatos dolgok (mi jellemző az
adott évszakra?, termések, növények, állatok)
Család:
Matematika: Testmagasság, életkor szerinti sorozatok, testvérek számlálása
Irodalom: A témához kapcsolódó versek, mesék, elbeszélések,
beszélgetések
Zene: A témához kapcsolódó énekek, mondókák, népi játékok
Vizuális nevelés: A családi körben szerzett tapasztalatok feldolgozása
különböző ábrázolási technikákkal
Testünk:
Matematika: Tükörkép-játékok, a pár fogalmának megismertetése
Irodalom: A témához kapcsolódó versek, mesék, élmények meghallgatása
Zene: A témához kapcsolódó énekek, mondókák
Vizuális nevelés: Emberábrázolás, a kéz használata, mint ábrázolási
technika (például ujjfestés)

Ezeken kívül még tervezzük az állatok, növények témáját (bár ez az
évszakokban is benne van), valamint a közlekedést is.
Ünnepek, jeles napok:
Minden ünnepet úgy kell megtartanunk, hogy az valóban ünneplés legyen,
azaz mélyítse el az ünnep jelentőségét, mondanivalóját. Csak így hagy
maradandó nyomot a gyermekek életében. A keresztény ünnepeken nem a
megemlékezést helyezzük a központba, hanem azt, hogy mit mind az ünnep
nekünk, mit kíván Isten személy szerint tőlünk ezen a napon. Az ünnepi
előkészületekben nem a kapás, hanem az adás dominál, hogy másoknak
örömet szerezzünk. Igyekszünk megtanulni a kis dolgok feletti és a másokkal
együttörvendezés művészetét.
Keresztény, nemzeti és egyéb ünnepeinket a családokkal együtt tervezzük
megünnepelni. A bensőséges, szeretetteljes légkör,a jól összeállított
ünnepség megszabadítja az életet a megszokott szürkeségtől, segítenek
felemelni tekintetünket a nehézségekről.
A gyerekek alapvető, természetes megnyilvánulási formái a játék és a
mozgás, a fejlesztést ezen az alapon szeretnénk megvalósítani.
A mozgás és játék biztosítása mellett szükséges az is, hogy az együttélés
alapvető szabályait és erkölcsi normáit is elsajátítsák a gyerekek.
A gyermekek jó közérzete adhat csak pozitív alapot a családi napköziben
folyó minden tevékenységhez. A gondozás során a folyamatos
odafigyeléssel, szeretettel biztosítjuk a gyermekek komfortérzetét.
A gyermekekkel való foglalkozás során úgy szeretnénk közvetíteni a kultúrát,
hogy a bölcsődés és az óvodás korú gyermekek érzelmileg, erkölcsileg,
szociálisan, és értelmileg gazdagodjanak, s eközben boldog gyermekkorukat
megőrizhessék.
Amennyiben a normál fejlődéstől eltérést észlelünk, arra a szülő figyelmét
felhívjuk és segítünk a megfelelő szakember felkutatásában.
A kultúra átadásban alapvetőnek tartjuk a nemzeti hagyományok
megőrzését, átörökítését.

