A Pitypang bölcsőde
szolgáltatásai
Pitypang Játszócsoport

Külső étkezők ellátása

Lehetőség a közös játékra a gyermekeknek szüleikkel,

Gyermekek, felnőttek részére ebéd biztosítása. Helyben

szakemberek segítségének igénybevételével. Cél a társas

étkezés, vagy elvitelre. Családi napközik gyermekei részé-

kapcsolatok alakulásának elősegítése. A szülők segítsé-

re ebéd biztosítása.

gondjaik megoldásához.

Sószoba

Nyitva tartás: munkanapokon 9-15 óráig.

A sószoba használatakor a Himalája kristály só gyógyító
hatását élvezhetik a gyermekek. A légúti betegségben szenvedők közérzetét teszi jobbá,

A szülő eseti elfoglaltsága idejére, egy-

életminőségüket javítja jelentősen.

egy órára, de néhány napra is kérheti
gyermeke felügyeletét. Az időszakosan

„Tér-játszó”

gondozott kisgyermekek felvehetők a

Főleg a nagymozgásos játéktevé-

normál bölcsődei csoport üres férőhe-

kenységhez kötődő, egyéni készsége-

lyeire is. Az ellátás idejére étkezés is

ket és képességeket fejlesztő, családi

igénybe vehető.

a Pitypang

Bölcsőde

get, támogatást, megerősítést kapnak gyermeknevelési

Időszakos gyermekfelügyelet

Megújult

Az alapterület
másfélszeresére,
a férőhelyek száma
duplájára nőtt

nevelést segítő, illetve a szülő-gyermek kapcsolatot erősítő tevékenység

Tanácsadás
• Nevelési, gondozási témákban.

– szülői felügyelettel eszközhasználatok
biztosítása.

• Étkezési gondok, diétás étkezés esetén.
• Eltérő ütemű fejlődés esetén.

Bioptronlámpa-kezelés
A bioptron fényterápia polarizált fénye biostimulációs

Cini-cini muzsika

hatást gyakorol az élő sejtekre. Fájdalomcsillapító, gyulla-

Szakember irányításával az érdeklődő szülőknek gyerme-

dáscsökkentő hatásán kívül a bőrproblémák mindennapi

keikkel közös ének, zene, mozgáslehetőség biztosítása.

kezelésére is kiválóan alkalmas. Igény szerint a bölcsőde

Hetente egy délután.

nyitvatartási idejében használhatják szolgáltatásunkat.
Alkalmankénti kb. 8-10 perces kezelés szükséges.
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Így épült

Több mint
bölcsőde

Az előre kitűzött határidőre fejeződött be a budaörsi Pitypang

Bölcsődei alapellátás:

Bölcsőde tavaly nyáron megkezdett bővítése. Az építési mun-

Nevelés, gondozás hároméves korig.

kálatok végig az ütemterv szerint haladtak, a kivitelező cég a

Egész napos sokszínű játéktevékenység.

legszigorúbb minőségi követelmények betartásával végezte

Kerti játék, mozgás, szabadban történő altatás.

munkáját. A félmilliárd forintos, felerészt uniós forrásból

Napi négyszeri étkezés saját konyháról.

megvalósuló fejlesztés révén a korábbi másfélszeresére

Diétás étkeztetés.

nőtt az intézmény alapterülete, befogadóképessége pedig a

Nyitva tartás: munkanapokon 6-18 óráig.

duplája lett, 120 férőhelyesre bővült az eredetileg 60 gyermek
ellátására kialakított intézmény.

Sajátos nevelési igényű gyermekek
korai fejlesztése:

A felújítás költségeire 250 millió forintot
nyert az önkormányzat a Közép-magyarországi Operatív Program pályázatán.

• Értelmi-, mozgásfejlődés elmaradás, látás-, hallásproblémák esetén.
• Gyógypedagógus, gyógytornász bevonásával a gyermekek fejlődésének segítése, integrált formában.
• Fejlesztőszobák kialakítása egyéni fejlesztés-

A beruházás révén az intézmény

hez.

alkalmas lesz a különleges nevelési

• Egyéni és csoportos fejlesztés speciális

igényű gyermekek ellátására is.

mozgásfejlesztő eszközökkel, szülőkkel
konzultáció, szaktanácsadás.

Megújult a gyermekintézmény konyhája,
a jelenlegi, napi 100 adag helyett ősztől már
250 adag étel készülhet; a mosoda

Vízi terápia
Az egészséges, de a sajátos nevelési igényű,

kapacitása is nő, a most használt háztar-

vagy baleseti sérült traumás gyermekek számára

tási mosógépek helyett ipari gépeket

a vízben végzett mozgás segíti a fejlődést. A vízi terápia

helyeznek üzembe.

folyamatos végzése kihat a szárazföldi mozgásra is, és pozitívan befolyásolja az értelmi, pszichés és szociális funkciókat.

Az épületben teljes körű akadálymentesítés valósult meg.

Hang- és fényterápia
Az egészséges, valamint a különböző fogyatékosságokkal,

Továbbképző terem,
könyvtár segíti a

korlátokkal élő gyermekek gyengéd stimulációja
az elemi érzékek csatornáin keresztül segíti

szakmai munkát,

a gátlások és félelmek feloldását. Meleg,

lehetőséget teremtve,

nyugodt hangulatot árasztanak a színek

tapasztalatcserék, szü-

és fények játékán alapuló látványelemek,

lői értekezletek lebonyo-

fényoszlopok, párologtatók, színes fénycsö-

lítására.

vek, tükörgömbök, a tükörborítású falfelület.

Megújult a játszókert is. Csodálatos gyepszőnyeg, új homokozók, vízpermetezők, tricikli utak, mozgásfejlesztő eszközök teszik még érdekesebbé a gyerme-

Torna szoba – csoportos fejlesztések, játék. Felnőtt
torna, gyógytorna.

kek játékát.
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