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Egyszerûen jó itt lenni!

Kölyökház Szekszárdon, a város szívében
Bölcsõdés, óvódás és kisiskolás korú gyermekeket várnak…

S

zép átváltozás: Szekszárdon, a Bezerédj u. 19. szám alatt egy teljesen újjáépített ingatlanban nyitja meg kapuit a Kölyökház Alapítvány, mely családi napközis csoportokat és játszóházat fog mûködtetni. Három különbözõ korosztályt – természetesen más-más csoportokban fogadnak itt a szakemberek modern és barátságos, valóban gyermekekre szabott környezetben. SZABÓ MÓNIKÁT, a Kölyökház Alapítvány vezetõjét céljaikról faggattuk és a szülõknek, családoknak fontos
információkat vettük számba.
– Három családi napközis csoportunk
közül a legkisebbeket a Mesélõ csoport
várja, itt 1–3 éves korig fogadjuk a
gyermekeket. Az óvodás, 3–6 éves korosztálynak szól a Fürkészõ csoport, míg
a Felfedezõ csoport azoknak az iskolásoknak kínál lehetõséget, akiket a szülõk gondoskodó környezetben szeretnének tudni, s ehhez nem a napközit választják. Elsõsorban a kisiskolásokra
gondolok, de azokra az 5. osztályosokra
is, akiket a szülõk szeretnének felügyelet alatt tudni a tanórán kívüli idõben, s
akik számára a kiscsoportban történõ
foglalkozást fontosnak tartják.
– Teljesen eltérõ igényû mindegyik
korcsoport, ez tükrözõdik az elhelyezésben is…
– A csoportszobákat, kapcsolódó helyiségeket is úgy alakítottuk ki, hogy
megfeleljenek a gyerekek életkori sajátosságainak, ne zavarják egymást a
csoportok, ugyanakkor a közösségi tereket maximálisan kihasználjuk. Az alsó szint udvarra nézõ, nagy ablakokkal
rendelkezõ foglalkoztatóiban a kicsik
kapnak helyet, az iskolások teljesen
külön feljárón juthatnak el a tanulást és
kikapcsolódást jelentõ tetõtéri saját termükbe. Csoportonként maximum hét
fõvel számolunk, ami megfelelõ gon-

– Jól értem, hogy az alapítvány egy
emberhez kötõdik?
– Így van. Geiger urat szekszárdi
üzleti kötõdése, itteni baráti kapcsolatai és elsõsorban az a vágy vezérelte,
hogy bõvüljön Szekszárdon azoknak a
helyeknek a száma, ahol a gyerekek
nyugodt és igényes körülmények
között
tölthetik minden napjaikat.
Mindezt úgy
képzelte el,
hogy az itt dolgozó szakemberek és a
szülõk valódi közösséget alkotva tesznek meg mindent azért, hogy a gyerekek fejlõdéséhez szükséges lehetõségeket és pozitív élményeket biztosítsák. Geiger úr néhány éve a szüreti napok alatt a Bezerédj utcán sétálgatva
megtalálta ezt az eladó épületet és
megvásárolta, teljesen átalakíttatta a
nemes cél érdekében és az alapítvány

A Szekszárdi Szüreti
Napok idején nyílt napot
tartunk játszóházzal,
gyermekfelügyelettel

doskodást, teljes odafigyelést, egyéni
fejlesztést tesz lehetõvé, hiszen két nevelõ foglalkozik egy-egy csoporttal, a
törvényi elõírásoknak megfelelõen.
– Kit fogadnak a családi napköziben?

Szeretettel várjuk a
szülõket és gyermekeiket
személyesen is a Kölyökházban, hogy megtapasztalják,
amit mi egyre inkább érzünk,
egyszerûen jó itt lenni!
– Szekszárdon, vagy a városkörnyéken élõk is jelentkezhetnek, ellátási területként Tolna megyére kértük meg az engedélyeket családi napközis tevékenységünkhöz. Tervezzük, hogy az állandó
nyitva tartást követõen játszóházakat
szervezünk, gyermekfelügyeletet vállalunk, egyéb foglalkozásoknak adunk helyet. E programjainkra mindenkit szeretettel várunk. Az egész intézmény szellemiségét a gyermekközpontúság határozza meg, ami az alapítványt létrehozó német üzletember Karl-Hermann Geiger
úr számára a legfontosabb szempont volt
az épület megvásárlása, kialakítása és a
szakmai program elkészítése során.

A csoportonkénti maximum 7 fõs létszám a teljes odafigyelést teszi lehetõvé

elárul az is, hogy a felsõ kertben nem
vágtuk ki az öreg szõlõket, késõbb veteményes kertet alakítunk ki itt, amit a
gyerekekkel együtt gondozunk majd.
– Emberléptékû és megnyugtató a
Kölyökház egésze. Ön pedagógusként
vesz részt a munkában?
– Eredeti szakmám szerint pedagógus
vagyok, azonban hosszú ideje másik végzettségemnek megfelelõen képzésekkel, tréningekkel és
humán erõforrás-menedzsementtel foglalkozom. Ahogy Geiger úr szemléletébõl
fakadóan korábbi munkahelyemen – innen az ismeretség – is értékes célokhoz
kapcsolódó izgalmas feladatokon dolgozhattam. Úgy gondolom, most is egy
igen értékes cél megvalósításának lehetek részese, aminek nagyon örülök. Az
én feladatom Kölyökház Alapítványban
annak fenntartása és mûködtetése, ami
bõven rejt kihívásokat.

Szabó Mónika,
a Kölyökház Alapítvány vezetõje

használatára bocsátja az ingatlant.
Amit teljesen e funkcióra tervezett
meg Bihari Zoltán építész, s valósított
meg a kivitelezéssel megbízott Korall
Építõipari Szövetkezet. Fontos szempont volt az építkezés során a fenntarthatóság, a megújuló energiaforrások
felhasználása, hõszivattyú, napkollektor, napelemek biztosítják majd a meleg vizet és az áramot. De talán sokat

A Szekszárdi Szüreti Napok idején játszóházi programokat tartunk és gyermekfelügyelettel is az érdeklõdõk rendelkezésére állunk. Úgy gondoljuk, amíg a
szülõk élvezik a Borudvar ízeit és programjait, a gyerekek tartalmasan és kellemesen tölthetik az idõt a Kölyökházban.
Játszóházunk 2011. szeptember 15–16án 17.30–19.00 között, valamint szeptember 17-én, szombaton 9.30–11.00,
17.00–18.30 között várja a gyerekeket.
Gyermekfelügyelettel szeptember
15–17-én 19.00–22.00 óráig állunk az
érdeklõdõk rendelkezésére. Elõzetes
egyeztetés esetén a felsoroltakon kívüli idõpontokban is megszervezzük a
fenti programokat.

ELÉRHETÕSÉGEINK:
Szekszárd, Bezerédj u. 19.
+36 20/293-22-02
+36 30/277-3003.

Az egész intézményt a gyermekközpontúság határozza meg

