Csibészke- és Zöldliget Családi Bölcsőde
A Csibészke-és Zöldliget Családi Bölcsőde 2016. január 4-én nyitotta meg csoportjait
Székesfehérváron, a Bőrgyár utca 2. szám alatt, ahol 6 hónapos kortól 3 éves korig tudunk
gyermekeket fogadni.
Egy épületen belül található a két bölcsőde: két csoportszoba, egy közös öltöző, mosdó helyiség, és
konyhai előkészítő, melyek a gyermekek mindennapjainak színterei.

A két bölcsi 5-5 fő befogadására képes. Járnak hozzánk minden napos, napközis ellátást kapó
gyerekek (akik itt is alszanak), valamint időszakos gyermekfelügyeletet igénylő gyerekek is, akik egy
héten 2-3 alkalommal jönnek hozzánk.
Lehetőségeink tára hatalmas, rugalmasak vagyunk, igény szerint lehet hozzánk hozni a gyerekeket,
megbeszélés alapján igyekszünk mindenkinek segítségére lenni.

A bölcsődék jelenleg 7:30-16:30-ig tartanak nyitva, de igény szerint nyitvatartási időn túl is lehet
gyermekfelügyeletet kérni.
Összesen 2 bölcsőde vezető foglalkozik a gyerekekkel, akik munkáját szükség szerint 2 kisegítő segíti,
és támogatja.
A külön foglalkozásokat a gondozó nénik tartják a gyerekeknek, minden héten az adott tematika
alapján. Minden nap más és más, zenés, mondókás, mesés, bábjátékos vagy mozgásos foglalkozásokat
vezetünk le a gyerekeknek (a korosztálynak megfelelően).

A bölcsődék mindennapjaiba betekintést nyerhetnek
a www.Facebook.com/csibeszkeeszoldliget oldalunkon

Családi Bölcsőde férőhely-foglalás munkáltatók részére
A munkáltatók részére lehetőség van a Családi Bölcsődékben férőhely vásárlására.
A megvásárolt férőhelyre kizárólag a munkáltató alkalmazásában álló munkavállaló gyermeke íratható
be.
Az igénybevevőknek a megállapodásban meghatározott időszakban nem kell térítési díjat fizetnie,
kizárólag az étkezési díjak megfizetésére kötelezett.
Előnye a munkáltató és a munkavállaló részére:
A Családi Bölcsőde segítséget nyújt abban, hogy a szülők előbb vissza tudjanak menni dolgozni. A kis
létszámú elhelyezés miatt viszonylag gyors a beszoktatás. Szintén a kis létszámnak köszönhetően
kevesebb a megbetegedés. Rugalmas, könnyen alkalmazkodik a munkáltató és a szülő igényeihez.
Díjszabás:
1 férőhely megvásárlása 1 éves időtartamra: 960.000 Ft (a megállapodást követő 2 éven belül
használható fel)
1 férőhely megvásárlása 2 éves időtartamra: 1.800.000 Ft (a megállapodást követő 3 éven belül
használható fel)
1 férőhely megvásárlása 3 éves időtartamra: 2.700.000 Ft (a megállapodást követő 4 éven belül
használható fel)

A megvásárolt férőhelyet a megállapodás szerinti időtartam alatt több munkavállaló is felhasználhatja
egymást követő időszakban (Pl: 1. munkavállaló 1-6 hónap, 2. munkavállaló 7-12 hónap).
Akik legalább 2 évre foglal férőhelyet, azoknak a céges családi- vagy gyereknap alakalmával
ingyenesen biztosítjuk a lenti szolgáltatásokat (évente 1 alkalommal, maximum 4 órás időtartamra
200.000Ft értékben).
A Családi Bölcsődékről bővebb információ a www.szena.hu/csana weboldalon található.
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