MANDULA
bölcsôde
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Kedves Szülôk!

Nehéz döntés gyermekünket másra, másokra
bízni. Köszönjük, hogy megtiszteltek minket ezzel
a bizalommal és a mi bölcsődénket választották!
Munkatársainkkal azért dolgozunk, hogy gyermekük az elkövetkező néhány évben vagy hónapban,
szakszerű, személyiségének és korának megfelelő
gondozásban részesülhessen.
Gyermekük közösségbe kerülésével, mindenki
életében változás következik be, és sok-sok kérdés merül fel. Albumunkban szeretnénk bemutatni
intézményünket, eloszlatván aggodalmaikat.
Reméljük, hogy gyermekük felhőtlen és játékos
napokat tölt majd nálunk.
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Bölcsôdénk

1986-óta üzemel a Mecsek-nyugati városrészben,
intézményünk 4 csoportszobából és két játszókertből áll. 40 gyermek (20 hetes kortól 36
hónapos korig) számára tudunk alapellátást biztosítani. A bölcsődében a gondozó-nevelő munkát
8 szakképzett munkatársunk látja el. Minden
gyermeknek „saját” gondozónője van, ő szoktatja
be a bölcsődébe, és ő az, aki a családlátogatás
alkalmával az otthonában is felveszi a kapcsolatot
a családdal.

Bölcsôdei kultúránk

egy olyan légkör kialakítására törekszik, mely
maximálisan a gyermek egyéniségére és a családok
támogatására fekteti a hangsúlyt.
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Küldetésünknek tekintjük

a színvonalas, szakszerű ellátást, a harmonikus
fejlődést, a személyiség kibontakozásának elősegítését, az egyéni és életkori sajátosságokat
előtérbe helyező gondoskodás biztosítását.
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Rendezvényeink

Bölcsődénkben évek óta, családias hangulatban, a szülők
közreműködésével ünnepeljük
a naptári év jeles napjait:
Mikulás
Karácsonyi előkészületek
Farsang:
vidám jelmezes délelőtt
Húsvét: hozzánk igazi nyulak
hozzák a tojásokat…
Közös kirándulás
(április, május)
Gyermeknap:
izgalmas programokkal
Hagyományaink szerint a szülők is tevékenyen részt
vesznek ünnepi készülődéseinkben, és a jeles napok eseményeiben. Célunk az, hogy közösen szerezzünk új élményeket, derűs, hangulatos napokat a gyermekeik részére.
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Tornaszobánk

- Aktív mozgás
- Mozgásfejlesztés
- Kellemes környezet

Örömteli alkotó tevékenység

Mottónk:
„Segíts nekem, hogy
magam csinálhassam!”
Maria Montessori
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Alapítványunk

2005. decemberében szülői kezdeményezésre
hoztuk létre a Mandulavirág Alapítványt.
Célunk: a bölcsődébe járó gyermekek és családok
hatékony támogatása, a gondozási feltételek
javítása, szülői kompetenciát erősítő programok,
tanácsadások működtetése. Szakmai, nevelési
eszközök beszerzése, esztétikus csoportszobák
kialakítása.
A támogatásaikat az alábbi számlaszámra utalhatják azok a magánszemélyek, és vállalkozások,
akik egyetértenek a célkitűzéseinkkel.
Számlaszám:
12072507-00126359-00100003 Raiffeisen Bank
Adószám: 18327056-1-02
Címünk: Mandulavirág Alapítvány
7624 Pécs, Bornemissza G. u. 3.
E-mail: mandulabolcsode@gmail.com
Telefon: 06-72/315-807
Mobil: 06-30/575-7654
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Egyéb szolgáltatásaink
Segítő szakemberek állnak a szülők rendelkezésére nevelési problémáik megoldásához (gyógypedagógus, pszichológus, gyermekorvos) időpont egyeztetéssel, helyben.
„Nyitott Játszókertünket”: a felvételre várakozó édesanyák, a GYED-en, GYES-en lévő kismamák részére működtetjük, minden nap 9-11-ig.

Elérhetôségeink
Címünk:
Pécs Megyei Jogú Város Kisgyermek Szociális
Intézmények Mandula Bölcsődéje;
7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3.
Telefon: 06-72/315-807
Mobil: 06-30/575-7654
Mail: mandulabolcsode@gmail.com
www.mandulapecs.blogspot.com

Készült: a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával.
Összeállította: Vucskicsné Fügedi Éva Bölcsődevezető
Támogatónk:

bolcsode.indd 8

forandig

fordítás • kiadványszerkesztés • nyomdai munkák

www.forandig.hu

2010.05.20. 15:06:30

