Településünkön 2006 októberében nyitotta meg kapuit a Biztos Kezdet Klub, melynek
általunk készített szakmai programját a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2006
szeptemberében fogadta be.
A program eredeti célkitűzése a településen élő hátrányos helyzetű 0 – 6 év közötti
gyermekek és szüleik, valamint a várandós édesanyák hátrányos helyzetének csökkentése, a
mindezek következtében megjelenő beilleszkedési, szocializációs nehézségek fejlesztése,
felzárkóztatása, elősegítve a gyermekek minél könnyebb intézményes beilleszkedését,
valamint a hátrányos életkörülmények csökkentését. Kiemelt cél még a szociális és érzelmi
fejlődés elősegítése, egészségkultúra kialakítása, fejlesztése és a közösségi erő kiépítése,
erősítése.
A helyi Biztos Kezdet Klub az Idősek Klubjában található, heti három alkalommal 4 – 4
órára várja az anyukákat és a gyerekeket.
Nyitvatartási idő:
hétfő
9.00-13.00
klubvezető: Zrupkó Lászlóné Gizike néni
szerda
12.00-16.00
klubvezető: Mahovics Tímea
csütörtök 13.00-15.00
klubvezető: Mahovics Tímea
Programvezető: Molnár Rita, Béresné Szénási Ildikó
Programban folyamatosan résztvevő szakemberek: Tóthné Répási Anett, Szöllősi Albertné

Programunk indulása óta 20 – 25 család kapcsolódott be a klub életébe, akik legalább heti egy
alkalommal részt vesznek a foglalkozásokon. Az előző évben a résztvevők száma a
következőképen alakult:
 Egész évben résztvevők száma: 483 fő
 Ebből gyermek: 272 fő
 Felnőtt: 211 fő
 Rendszeresen résztvevők száma (heti legalább egy alkalommal): 12 fő gyermek és 12
felnőtt
 Alkalomszerűen résztvevők száma (havi egy alkalommal): 5 – 6 gyermek és szülő

A klub két alkalommal nyert anyagi támogatást a működtetéséhez a Szociális és Munkaügyi
Minisztériumtól, melynek köszönhetően tárgyi eszközeinket jelentősen bővíteni tudtuk:
 a résztvevő gyermekek életkorának megfelelő, jó minőségű fejlesztő játékokkal,
 kerti játékokkal, melyek a nagymozgások fejlődéséhez elengedhetetlenek,
 esztétikus és praktikus bútorral, mely a játékok tárolásához és a szép környezet
kialakításához nélkülözhetetlen,
 szőnyegek, függönyök vásárlásával a barátságosabb környezetért.
A pályázatokból számos programot szerveztünk az előző évben a klub tagjai számára:
 kirándulás három alkalommal történt: tavasszal az abonyi Vadasparkban, ősszel pedig
Tiszakürtön az Arborétumban, valamint Budapesten a Kalandpark játszóházban
jártunk,
 októberben születésnapi partit rendeztünk, melyen arcfestéssel valamint légvárakkal
kedveskedtünk a gyerekeknek,
 decemberben Mikulás és karácsonyi ünnepséget szerveztünk, ahol átadásra kerültek a
vásárolt játékok.

Minden foglalkozáson szerepel a gyermekek képességeinek fejlesztése játékos formában.
Számos alkalommal kézműves foglalkozás zajlik a klubban. A gyermekek képességeinek
fejlesztése közben a szülők tapasztalatot cserélnek a gyermekeket érintő témákban.
Programunk nagy hangsúlyt fektet a résztvevő gyermekek fejlődésbeli lemaradásainak
szakértők által történő fejlesztésére is, mely az előző évben az óvoda és iskola fejlesztő- és
gyógypedagógusai bevonásával, havonta minimum két-három alkalommal történt. A partneri
együttműködésnek köszönhetően megvalósulhatott a rendszeres szakmai segítség mindazon
szülők és gyermekeik számára, akik mindezeket igényelték. Emellett bekapcsolódott még a
programban egy pszicho- és szociálpedagógus is.
Annak érdekében, hogy a klub eredményesen tudjon működni, szükséges a település
szakembereinek bevonása, a partneri együttműködés. Az előző évben partnereink voltak:
 Gyermekjóléti Szolgálat
 Családsegítő Szolgálat
 védőnő
 óvoda
 iskola
 Polgármesteri Hivatal
Klubunk elért eredményei:
 Olyan programok kínálata, melyek illeszkednek a gyermekvédelem prevenciós
célkitűzései közé
 Megfelelő együttműködés megvalósulása a település intézményei között a klub
működtetése érdekében
 A már részt vevő gyermekek és szüleik elégedettsége, hiszen akik a klubba járnak,
szeretik, és igénylik a részvételt
 Olyan eszköztár biztosítása, mely megfelel a részt vevő gyermekek életkorának,
valamint képességeik kibontakoztatásának elősegítéséhez.
 Szakértő személyek részvétele a klub működtetésében – klubvezető, fejlesztő
pedagógusok.
 a korai fejlesztéssel elérhető a gyermekek fejlődésbeli lemaradásainak minél korábbi
csökkentése, az állapot felmérése, és amennyiben szükséges, más szakemberekhez
történő továbbirányítása is.
 A klubból óvodába kerülő gyermekek sokkal könnyebben illeszkednek be a közösségi
életbe

Terveink a 2009. évre:
 a klub helységének átköltöztetése, ezáltal nagyobb tér biztosítása a résztvevőknek,
 TÁMOP 5.2.2 pályázaton uniós támogatás elérése a klub gyermekházzá történő
átalakításához,
 szükségletfelmérés a település kisgyermeket nevelő családjai között a klub adekvát
működtetéséhez,
 minél több hátrányos körülmények között élő család bevonása,
 a már kialakult partneri kapcsolat megtartása és továbbfejlesztése a település
intézményei, szakemberei, valamint a Biztos Kezdet Klub között.

