A DÁMK Bölcsődei Intézményegység külön szolgáltatásai

A dévaványai Bölcsőde intézményegységében 2012. május 1. napjától kezdődően
alapszolgáltatáson túl, térítési díj ellenében időszakos gyermekfelügyelet és térítésmentes segítő
tanácsadás vehető igénybe.
A szolgáltatás célja:
a.)alternatív, rugalmas napközbeni gyermekfelügyelet létrehozása, melynek segítségével a
Dévaványán és környékén élő anyukák könnyebben tudnak
majd visszatérni a munkaerőpiacra,
b.)a gyermeknevelést segítő tanácsadás célja a szülők mindennapi gyermeknevelésben való
aktív segítségnyújtás.

A szolgáltatást igénybe vehetik:

* akik részmunkaidőben dolgoznak,
* akik munkát keresnek,
* nyelvet tanulnak,
* akik átképzésen, iskolarendszerű képzésben vesznek részt, és nem tudják kire bízni gyermekük
felügyeletét.
* kisgyermekes anyák, akik (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, valamint a végrehajtása céljából kiadott
kormány- és szociális ágazati miniszteri rendeletek szabályzatában megfogalmazott
rendelkezések alapján), nem vehetik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy
* egyéb elfoglaltság miatt a gyermek felügyeletéről időszakosan gondoskodni nem tudnak.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló módosított 15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 44. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a (3) bekezdése alapján, a bölcsőde alapfeladatát
nem veszélyeztető, bölcsőde térítési díj ellenében külön szolgáltatásként időszakos
gyermekfelügyeletet működtet. Az időszakos gyermekfelügyelet keretében a gyermek számára a
szülő (gondozó) által igényelt alkalommal és időtartamban bölcsődei ellátás nyújt a normál
bölcsődei csoport üres férőhelyein.
Az időszakos gyermekfelügyelet lehetőséget nyújt arra, hogy bölcsődei felvétel nélkül - a szülők
igényeinek megfelelően - a gyermek néhány órát a kortársai között töltsön. A szolgáltatás

hétköznapokon, bölcsődei nyitvatartási időben 600 - 1730 kérhető. Az időszakos gyermekfelügyelet
252-Ft/óra térítési díjért vehető igénybe, minden megkezdett óra egész órának számít.
A szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolításáért, annak megszervezéséért a bölcsőde szakmai
koordinátora a felelős. Az ideiglenes gyermekfelügyelet térítési díját az ÁMK Pénzkezelési
szabályzatának megfelelően köteles a bölcsőde szakmai koordinátora elszámolni.

A szolgáltatás igénybevételének feltételei:
A szolgáltatást kizárólag egészséges gyermekek vehetik igénybe. A szülő bemutatja a kötelező
védőoltásokról szóló igazolást, illetve a Gyermek egészségügyi kiskönyvet. A szolgáltatásokat a 4
éves kor alatti gyermekeknek és szüleiknek kínáljuk. A szolgáltatást előzetes telefonos
bejelentkezéssel lehet igénybe venni a 66/483-352 és 06/20/770-7305 telefonszámokon.

Amit a szolgáltatás igénybevétele előtt tudni kell:

* Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyerekek vehetik igénybe.
* A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít. Étkezést igény szerint külön díjazás
ellenében biztosítunk.
* A szolgáltatási díj fizetése előre történik.
* A befizetésről az intézmény nyugtát/számlát állít ki.
* Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az igényét
legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely
korlátozott, ezért a jelentkezőket a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.
* Csak bölcsődés korú, 20 hetestől – 4 éves korú gyermekek számára vehető igénybe.
* Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt (illetve a szülő által megjelölt személyt) telefonon azonnal
értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást
biztosítunk!
* A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő használatát és
amennyiben nem szobatiszta a szülő
köteles gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, popsitörlő, kenőcs stb.)!
* A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért felelősséget nem
vállalunk!
* A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos!

* Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, kérjük jelezni!

