


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszámoló  
 

az Alapszolgáltatási Központ  
 

2013. évi munkájáról 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. 01. 23. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Idősek nappali ellátása: 

 

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben 

képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek 

intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában. Az idősek klubja 

keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi 

állapotuk és, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes lakosok számára. 

 

A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a 

hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása. Célunk az igénybevevők 

részére állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatások nyújtása. 

Az intézmény egységes szakmai irányítása alatt Lengyeltótiban 1 idősek klubja működik 25 

engedélyezett férőhelyen. 2013 évben is betöltött volt minden férőhely.  

 

Rendszeresen ismétlődő programjaink: 

Kézműves foglalkozás, zenehallgatás, könyvtár, egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő 

tevékenységek /vetélkedők, társasjáték, segítő beszélgetés/. 

 

Ízelítő hagyományos szolgáltatásainkból: 

 

•  Napi 1 alkalommal étkezési lehetőség a klub éttermében elfogyasztva, vagy elvitellel. 

•  Szabadidős programok (társasjátékok, rendezvények, műveltségi vetélkedők, közös séták,                   

közös ünnepek, kirándulás, filmvetítés, hagyományőrző programok, stb.) 

•  Alapvető higiéniás szükségletek biztosítása, mosási, vasalási lehetőség 

•  Szociális célú hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás 

•  Életvitelre vonatkozó tanácsadás 

•  Önszerveződő csoportok támogatása 

 

Klubunk nyitva tartása: hétfőtől péntekig, 8-16 óráig. 

A nappali ellátásban 1 fő egészségügyi szakiskolai végzettségű szakember dolgozik. 

Kisegítőként egy rehabilitációs ellátásban részesülő foglalkoztatása történik 4 órában.   

 

Fogyatékosok nappali ellátása:  

 

Az idősek nappali ellátásától függetlenítve szerveződik meg a fogyatékosok nappali ellátása.  

2 és fél éves múltra tekint vissza, egyre nagyobb érdeklődés övezi ezt az ellátási formát.   

  

A fogyatékosok nappali intézménye 16 fő gondozására szerveződő szolgáltatással bővült 

Lengyeltóti telephely a kistérség minden településéről várja a jelentkezőket. 

2 fő gondozónő látja el a két csoportot, egyikük felnőtt szakápolói végzettségű, míg a másik 

gondozónő gyógypedagógiai asszisztens. A tavalyi év folyamán Molnár Tiborné szeptember 

1-től az óvodához került dolgozni, míg a fogyatékos nappali ellátáshoz Fűzfa Kálmánné 

Zsuzsa jött át dolgozni az iskolától.   

A gyógypedagógusok délelőtti órákban látják el a gondozottakat. A gyógytornász 

személyében változás történt az év közepén, így jelenleg megbízási szerződéssel dolgozik egy 

fiatal gyógytornász és végzi az egyéni és a csoportos tornát is. 

 



Elsősorban olyan fogyatékkal élőket lát el az intézmény: 

 akik nagykorúak, vagy indokolt esetben azok a 3 év felettiek, akik nem tanulói 

közoktatási intézménynek, vagy szünidejük idejére szorulnak ellátásra; 

 akik saját otthonukban élnek, de napközben egyedül vannak, mert családtagjaik 

dolgoznak; 

 akik nem magányosak, de közösségre vágynak; 

 akik szeretik, és vágynak a társaságra, a közös programokra; 

 akik önállóan, családtagjaik segítségével, vagy más módon, biztonságosan el tudnak 

jutni a napközibe. 

 

A fogyatékos nappali ellátás lehetőségéről, igénybevételéről a tájékoztatás a helyi tévében, 

valamint az érintettek személyes megkeresésével történik. 

Napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik 

kielégítésére szolgáló intézmény. Megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését, 

foglalkoztatását, fogyatékosságától függően a fejlesztését, egészségügyi, mentális ellátását. 

Az ellátás biztosítása érdekében, figyelembe véve a fogyatékosságok fajtáit és mértékét az 

előzetes felmérés alapján két fajta csoportba oszthatók az igénylők: mozgásukban 

korlátozottak, valamint értelmileg akadályozottak.  

A fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzése a szakemberek által javasoltak szerint történt. 

2013 év végén a sikerült beszereznünk egy Bobath ágyat, ami a gyógytornász munkáját 

könnyíti meg. 

 

Fogyatékosok nappali ellátásának igénybevétele igény szerint hétköznapokon 7.45-16 óra 

között. 

Engedélyezett férőhelyek száma Lengyeltóti: 16 fő fogyatékos nappali ellátásra, mely jelenleg 

betöltött.  

Az épület akadálymentesítése teljes egészében megtörtént. 

A fogyatékos nappali ellátás kihasználtsága is 100%-os.  

 

Étkeztetés: 

 

Intézményünk az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri 

meleg étkezéséről gondoskodik, akik önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi 

állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk 

miatt. Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg. 

 

A szolgáltatás a szociális szempontból rászorult személyek részére a hét munkanapjain napi 

egyszeri meleg ételt biztosít, térítési díj ellenében. 

 

A szociális étkeztetés igénybevételének módja: 

 

o A kérelmező jelzi az igényét az Alapszolgáltatási Központ intézmény vezetőjénél ill. 

az Idősek Klubjánál. 

o A részletes tájékoztatás után a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás 

igénybevételéhez tartozó kérelem kitöltésére kerül sor. 

o A jövedelemnyilatkozat és a becsatolt igazolások alapján az intézményvezető 

megállapítja a kérelmező egyéni jövedelmét, ez alapján történik a térítési díj 

megállapítása. 

o Megállapodás kötése az intézménnyel. 



 

A fizetendő térítési díj a jövedelemvizsgálat (egyéni jövedelemszámítás) alapján történik. 

 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel: 

 

 kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, 

 elvitelének lehetővé tételével, 

 lakásra szállításával. 

 

2013 év folyamán Lengyeltótiban 105 fő részesül szociális étkeztetésben a településen, 

Kisberényben 11 fő részesül szociális étkezésben. Mindkét településre az ebédszállító autó 

juttatja el az ebédet. 

A szociális étkezés biztosításához a jogszabály szerint 1 fő szakképzett dolgozó szükséges. 

Nálunk 1 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő dolgozó látta el 4 órában. Az 

adminisztrációs és pénz szedési része továbbra is idősek klubjában dolgozó gondozónő 

feladata. 

2013 évben új szállító autót kapott az intézmény, az autó belső szállító terének burkolására 

januárban került sor, de jelenleg már ez az autó szállítja az ebédeket. 

 

Házi segítségnyújtás: 

 

A házi segítségnyújtás célja: segítséget nyújtani a városban élő idős, kevés jövedelemmel 

rendelkező, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére 

saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint 

egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik 

megoldásában.  

Azon egyének igényeit elégíti ki, akik az idősek klubjába már nem tudnak bejárni, de 

szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni.  

Segítséget kap minden olyan igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi 

állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartása mellett rászorulnak, s 

ragaszkodnak megszokott környezetükhöz. 

A gondozó szolgálat segítséget nyújt életvitelükhöz személyi és szűkebb környezeti 

tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez, kulturális igényeik kielégítéséhez, társas 

kapcsolataik ápolásához. 

 

A leggyakoribb ellátandó tevékenységek: 

 

 segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, 

 személyi higiéné biztosítása (mosdatás, öltöztetés), 

 bevásárlás, 

 takarítás (szűkebb környezet), 

 ágyazás, mosás, 

 mosogatás, 

 étkezésnél segítségnyújtás, gyógyszerbeadás, 

 környezetével kapcsolattartás, 

 gyógyszerek felíratása, kiváltása, 

 orvos lakásra hívása, háziorvossal konzultáció, 

 felügyelet, beszélgetés, 

 postai ügy intézése, 

 adminisztráció, 



 kapcsolattartás elősegítése külső intézményekkel. 

 

 Jelenleg 69 fő házi gondozottunk van, ennyi gondozottat 7 gondozónő lát el. Ebből 6 fő  8 

órás foglakoztatásban dolgozik, 1 gondozónő közmunka programban foglalkoztatott volt az 

év második felében. 

2 fő gondozónő béréhez kaptunk a munkaügyi központtól bér és járuléktámogatást. 

 

Tanyagondnoki szolgálat:  

 

Célja: 

A település hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő 

szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása. Biztosítja a helyi 

adottságokhoz, és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is. 

 

 a település társadalmi hanyatlásának megállítása, e folyamat visszafordítása, 

 a településen az életfeltételek javítása, 

 az önkormányzat által nyújtandó szociális alapellátások kiépítésének és működésének 

elősegítése, 

 a településre nézve kedvező gazdasági folyamatok elindítása, 

 a települési funkciók bővítése, 

 közösségfejlesztés, a helyi társadalom és a civil szféra erősítése, 

 a településen a jobb a jobb életminőség elérése. 

 

A tanyagondnoki szolgálat működési területe: 

 

 Lengyeltóti külterületi lakott részei: Nagytatárvár, Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy, 

Mohácsi szőlő, Mamocspuszta) 

 Lengyeltóti egyéb belterületi településrészei: Pusztaberény, Pusztaszentgyörgy. 

 

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. 

 

A szolgálat által ellátott feladatok: 

 

 Házi segítségnyújtásban való közreműködés: házi gondozó ellátotthoz szállítása, 

gyógyszer beszerzés, rászorulók látogatása, segítése (nem a házi segítségnyújtás 

szakmai munkáit végzi). Jelenleg is van nagyon rászoruló gondozottunk külterületen, 

akihez a gondozónő csak a tanyagondnoki busszal tud közlekedni. 

 

 Egyéb szolgáltatások: személyszállítás, rendezvényekkel összefüggő feladatok, 

kapcsolattartás az intézmények és a lakosság között, anyag és árubeszerzés az 

önkormányzat számára, közösségi rendezvények szervezésében és lebonyolításában 

való részvétel, hirdetések. 

 

 

 Személyszállítási feladatok: az ellátási területen élő óvodás és iskolás korú gyermekek 

szállítása (úszásra, szakkörre, stb.), betegek szállítása háziorvoshoz, szakellátásra 

Fonyódra, kórházi, szociális otthoni látogatás céljára történő szállítás, személyes 

közreműködést igénylő ügyek intézése miatti szállítás. 

 



 Óvodások, iskolások nevelési, oktatási intézménybe szállítása: alkalmanként 

polgármesteri utasításra végezheti. 

 

Családsegítő szolgálat: 

 

A családsegítő szolgáltatás célja, feladata: 

 

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet 

miatt segítségre szoruló személyek, családok számára, az ilyen helyzethez vezető okok 

megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 

céljából nyújtott szociális alapszolgáltatás. 

 

Az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a 

család életében jelentkező probléma megszüntetése érdekében: 

 szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; 

 segítséget nyújt az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, 

természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális, gyermekvédelmi, foglalkoztatási 

szolgáltatásokhoz való hozzájutásban, 

 családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, 

illetve konfliktusok megoldását; 

 együttműködik a rendszeres szociális segélyezettekkel, 

 tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az 

adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a 

krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-

problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és 

családtagjaik részére; 

 a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő szolgáltatásokat 

működtet; 

 környezettanulmányt végez 

 elősegít civil kezdeményezéseket  

A feladat ellátás szakmai tartalma, módja: 

 

Az intézmény ügyeleti rendszerben látja el  a központot felkereső egyéneket, családokat. 

 

    Információnyújtással segíti a lakosokat a szociális, foglalkoztatási és 

társadalombiztosítási területen való tájékozódásban. 

    A krízisben levő kliensek helyzetének átmeneti rendezése. 

    Egyéni esetkezelés, ennek során a szolgáltatást igénylő problémájának 

meghatározásával, a helyzet felmérése és az okok feltárása után kerül sor a 

változás irányát és célját kijelölő megállapodásra, amely rögzíti, hogy a 

problémamegoldó folyamatban az ügyfél is felelősséget és aktív cselekvést vállal. 

A probléma megoldásában az intézmény munkatársai információadással, 

családgondozással, jogi, pszichológiai, mentálhigiénés tanácsadással segítik a 

szolgáltatást igénybevevőket.   

    Szociális és mentálhigiénés csoportok szervezése 



    Közreműködik a társadalmi szervezetek, egyesületek és egyházi szervezetek 

tevékenységének összehangolásában, adományok közvetítésében 

     A rendszeres szociális segélyben részesülők számára beilleszkedést segítő 

programokat biztosít. 

  

A szolgáltatások igénybevételének módja, a Családsegítő Központ és az igénybe vevők 

közötti kapcsolattartás módja: 

 

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes, kivéve azon eseteket, ahol a jogszabály az 

intézménnyel történő kötelező együttműködést írja elő. A szolgáltatásokért térítési díjat 

nem kell fizetni. A központot felkereső lakosokat ügyeleti rendben fogadják a 

családgondozók.  

A jelzőrendszer által közvetített ügyfeleket levélben, illetve személyesen megkeressük, 

tájékoztatjuk a szolgáltatás tartalmáról, a probléma megoldás közös menetéről. A helyzet-

és problémafelmérést követően történik a megfelelő szolgáltatások felajánlása, a 

szükséges szakemberek bevonása.  

A szerződésben rögzítjük a probléma megfogalmazást, a rövid és hosszú távú célokat, a 

segítő munka várható időtartamát, a kapcsolattartás formáit és a célok eléréséhez 

megtervezett lépéseket, feladatokat.  

A segítő munka során a kapcsolattartás előre megbeszélt időpontokban történik, akár a 

központban, akár a kliens lakásán. A segítő kapcsolat szükség szerint kiterjed az ügyfél 

családtagjaira, közvetlen környezetére is. 

 

Ügyfélfogadás a lengyeltóti irodában: 

           Hétfő:   8-12      12:30-16 

           Kedd:   8-12 

           Szerda: 8-12       12:30-16 

           Csüt.:    8-10 

           Péntek: 8-11 

A 2013-as év forgalmi adatai: 

 

A forgalmi napló alapján a családsegítő szolgáltatást igénybevevő ügyfelek száma: 231fő  

Kapcsolatfelvételek száma: 517 

 

Ebből: 

 

 Anyagi nehézségek (pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, szociális szolgáltatásokhoz 

való hozzájutás): 341 

 

 Családon belüli ( közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő) szolgáltatások: 105 

 

 Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás: 71 

 

 Tartós munkanélküliek, adósságterhekkel, lakhatási problémákkal küzdők, szenvedély 

–és pszichiátriai betegek számára segítségnyújtás: 63 



 

 

 

 

Gyermekjóléti szolgálat: 

 

1) Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak gyermekek száma: 51 (családok száma: 32) 

 

- Önkéntes együttműködésen alapuló ellátás: 32 (családok száma: 16) 

- Védelembe vétel: 12 (családok száma 11) 

- Utógondozás: 1  

- Ideiglenes hatályú elhelyezés: 1  

- Átmeneti nevelésben levő gyermek: 3 (családok száma: 2) 

- Tartós nevelésben levő gyermek: 2 (családok száma: 1) 

 

    50 tanórát meghaladó hiányzás miatt 6 gyermek esetében került sor iskoláztatási támogatás 

megszűntetésére. Ebből 3 általános iskolai, 3 középiskolai tanuló. Akik a Gyermekjóléti 

Szolgálat látókörében vannak, tudomása szerint 10 tanuló fejezte be a 16. életévének 

betöltésekor tanulmányait. Jövőképük nincs. Napjaikat semmittevéssel töltik, gyermeket 

szültek/szülnek, esetleg a Munkaügyi Központban regisztráltattak.  

 

    Ideiglenes hatályú elhelyezésre eltitkolt terhességből születtet újszülött esetében került sor. 

A csecsemő tartós betegégben szenved, születése óta is kórházban van. 

 

    A tavalyi évben 1 gyermek került ki a szakellátás rendszeréből, ő utógondozás alatt áll. 

 

2) A tavalyi évben 10 gyermek került felvételre Gyermekjóléti Szolgálatunkhoz. Okai: magas 

számú iskolai hiányzás, családon belüli konfliktus, szülői elhanyagolás, eltitkolt terhesség. 

A 10 gyermek felvételre kerülését az alábbi jelzőrendszeri tagok jelezték:   

- 5 gyermek (iskola, rendőrség) 

- 3 gyermek (Gyermekjóléti Szolgálatunk) 

- 2 gyermek (szülő) 

 

 

3) Megszűnt gondozások száma: 20  

- Eredményesség miatt: 9 

- Nagykorúvá válás miatt: 6 

- Házasságkötés miatt: 3 

- Illetékesség hiánya (elköltözés) miatt: 2 

 

 

4) 2013-as évben a jelzőrendszeri tagok által küldött jelzések száma:        

 

Védőnő 5 

Közoktatási intézmény 66 

Rendőrség 12 

Bíróság 1 

Párfogó felügyelő 1 

Járási Gyámhivatal 9 



 

 

 

 

5) Szabálysértés, bűncselekmény elkövetése gyermekkorú, fiatalkorú által: 

 

- Gyermekkorú által elkövetett szabálysértés: 1 

- Gyermekkorú által elkövettet bűncselekmény: 3 

- Fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény: 6 

 

Pártfogó felügyelet alatt 2 fő áll. 

 

 

Bölcsődei ellátás: 
  

 

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni 

ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes-3 éves 

egészséges és a 20 hetes-6 éves sajátos nevelésű igényű gyermek testi- és pszichés 

szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A hátrányos helyzetű 

gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési 

igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az 

egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján. 

 

A bölcsőde a város központjában helyezkedik el.  A működése 60 éves múltra tekint vissza. 

Az intézményünk a bölcsődei ellátás céljára átalakított, majd pályázat útján bővített épületben 

működik. 

Férőhelyszám:  40 fő. (2013. 07. 01-től) 

 

Csoportok: 

   
- Katica          (12fő) 

- Csiga-biga   (14fő) 

- Csőrike        (14fő) 

A bölcsőde életét házirend szabályozza. A házirend tartalmazz a bölcsődei felvétel rendjét.  A 

házirend bárki számára hozzáférhető,a bölcsődében nyitvatartási időben megtekinthető. 

A bölcsődében Érdekképviseleti Fórum működik. Az ÉF száma 4fő, tagjai: 

 
- az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy más törvényes képviselői közül 2fő, 

- az intézmény közalkalmazottai közül 2fő, 

- az intézmény fenntartó önkormányzat képviseletében 1fő. 

Az ÉF- az 1997.évi törvényszabályainak alkalmazásával- megvizsgálja a hozzá benyújtott 

panaszokat és a hatáskörébe tartozó ügyekben dönt, intézkedéseket kezdeményezhet a 

fenntartó önkormányzatnál, a gyermekjogi képviselőnél,illetve más hatáskörrel rendelkező 

szervnél. 
 

A nevelés-gondozás tárgyi feltételei 



 

A bölcsőde a funkciónak megfelelően kialakított, akadálymentes épület. Három 

csoportszobával rendelkezik, jellege napos bölcsőde, a gyermekek napközbeni elhelyezésére 

szolgál. 

Az udvar a gyermekek szabad levegőn történő játékához szükséges mozgásteret biztosítja. 

A füves és betonozott részek megfelelő arányával,pedál nélküli motorok,mászásra alkalmas 

eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére (bújócska,mászóka,csúszda) . A homokozás 

feltételei biztosítottak.  

 

A bölcsőde személyi feltételei: 

 

6 fő gondozónő, ebből 1 fő bölcsődei szakgondozó, egyben az intézmény szakmai vezetője is, 

1 fő szakácsnő, 2 fő kisegítő személy. (ebből 1 fő közmunkaprogramban foglalkoztatott) 

 

A bölcsőde nyitvatartási ideje:  Hétfő-Péntek : 6.00-16.30óráig 

A napi nyitva tartás és zárás igazodik a családok igényeihez. 

 

Beíratott gyermekek száma:  

 

2013. 06. 30-án : 28 fő (férőhely 26) 

 

2013. augusztus 31-én: 31 fő  

Óvodába ment:  13 gyermek 

 

2013. december 31: 33 fő 

 

 

Intézményünk azt tűzte ki célul, hogy a gondozott gyermekek jól és biztonságban érezzék 

magukat, a szülők pedig elégedettek legyenek az ellátással. 

Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias légkört, melyben a gyermeket egyéni 

képességei szerint neveljük, fejlesztjük. 

Hangsúlyozzuk a gyermek testi- lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését, és a 

szocializáció minél teljesebb kibontakozását családi neveléssel együtt. 

Fontosnak tartjuk a gyermek – felnőtt pozitív kapcsolatára, a kellemes, nyugodt légkörre 

alapozva a gyermekek komfortérzetének biztosítását, mely minden tevékenységhez 

szükséges. 

Ezzel megalapozzuk a gyermek önállóságát, alkalmazkodóképességét, együttműködését. 

Mindezekkel hozzájárulunk az én tudat fejlesztéséhez. 

Valljuk, hogy egy egészségesen felnövekvő gyermek erős motiváló hatással van környezetére 

is. A pozitív példákat általában a társadalom minden tagja szívesen veszi követendőnek. 

A kisgyermekkor meghatározója a személyes törődés, az emberi értékek, a személyre szabott 

nevelés. Mint mindenhol itt is az alapokon múlik a jövő. 

 

 

Lengyeltóti, 2014. 01. 23. 

 

 

 

 

        Nyers Györgyi 



        Intézményvezető 

 

 

 


