
„Ha a jövőről akarsz gondoskodni vess magot és gondozd” 
Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése ( ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) 
  
  
Milyen célt szolgál az esettanulmány? 
  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részt vett a az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszerében megjelent a bölcsődék fejlesztését, 
kapacitásbővítését, felújítását, korszerűsítését célzó kétfordulós pályázaton, az esettanulmány 
célja annak bemutatása, hogy ez az elkötelezettség fejlesztései során miként nyilvánul meg. 
  
  
Miért jó gyakorlat? 
  
A megváltozott munkaerő-piaci igényeknek megfelelően egyre nő az igény a dolgozó szülők 
részéről a kisgyermekek bölcsődei elhelyezése iránt. A hajdúszoboszlói Városi Bölcsőde 
felújítására és bővítésére a képviselők egyhangú támogatása mellett kerül sor, hogy bővített 
szolgáltatásokkal, megnövekedett férőhelyszámmal és szinte kétszeresére növekedett hasznos 
alapterülettel várja a gyerekeket és a kisgyermekes szülőket. 
  
  
A jó gyakorlat tartalmi leírása 
  
A bölcsőde épületét az 1960-as években családi házból alakították át, melyet később többször 
bővítettek. A bővítés ellenére Hajdúszoboszló egyetlen bölcsődéje már évek óta maximális 
kihasználtsággal működik, az itt nyújtott ellátás iránti igény arányosan megnőtt a 
magánvállalkozásokban gyakran részmunkaidőben is foglalkoztatott szülők számának 
emelkedésével.  
 
2008. februárjában az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretein belül kétfordulós 
pályázat jelent meg „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, 
valamint bölcsődék önálló fejlesztése” címmel. 2008-ban első, majd 2010-ben a második 
fordulós pályázaton is sikerrel szerepelt a város. 
  
A beruházás során a meglévő épületben több funkciós fogadóteret alakítottak ki, mely 
nemcsak a fedett térben történő közlekedést segíti, hanem biztosítja kisebb bölcsődei 
rendezvények fedett térben történő megtartását is. Az épület új homlokzati hőszigetelést 
kapott, a nyílászárók egy részét korszerű műanyagra cserélték. A meglévő lapostetős 
épületrészekre valamint a tervezett bővítésre faszerkezetű magastető építése történik úgy, 
hogy az utcai keresztszárny padlástere beépítésre kerül. Az új épületszárnyban két új 
csoportszobát valamint fürdőszobát alakítanak ki. A bővítmény alagsori részében egyebek 
mellett sóterápiás helyiség, gyermek WC, babakocsitároló és udvari játéktároló valamint 
további tároló helyiségek, illetve dolgozói öltöző, zuhanyzó, WC helyiségek kapnak helyet. A 
projekt keretében a létesítmény illetve a belső udvari részek teljes körű akadálymentesítése is 
megtörtént. A bővítések után a Városi Bölcsőde egyike a város legkorszerűbb 
intézményeinek.  
  
Sajátos, egyedi elemek 
  



A projekt sajátossága, hogy tudatosan reagáljon a helyben felmerülő ellátási hiányokra, és 
kifejezetten aktív lépéseket tegyen a hátrányos helyzetben élők esélyeinek javítása érdekében. 
Hangsúlyos eleme a projekt előkészítésének, és megvalósításának, hogy a fejlesztés ügyét az 
önkormányzat képviselőtestülete konszenzussal támogatja a döntést igénylő lépéseknél. 
   
A projekt indulásakor a célkitűzések között szerepelt a bővítés, korszerűsítés mellett a 
kiegészítő szolgáltatások bevezetése is: a felmerülő szülői igényeknek megfelelően 
napközbeni időszakos ellátást lehet majd igénybe venni méltányos díjért, hogy a pár órás 
elfoglaltsággal, részidős munkával rendelkező szülők is megoldhassák a gyermekfelügyeletet. 
  
Korai fejlesztő csoportot is indítanak, ahol a városban elsőként a 0-6 éves korú enyhe 
fogyatékkal élő gyermekek korai fejlesztését segítenék integrált módon gyógypedagógus 
közreműködésével, mivel a városban nem található nyitott speciális intézmény. 
  
A bölcsődében helyet kapó sóterápiás helyiség a város összes 0-3 éves korú krónikus légúti 
megbetegedéssel küzdő gyermekének ingyenesen nyújt majd segítséget orvosi javaslatra 
terápiás illetve prevenciós jelleggel. 
  
Az étkeztetést saját konyhájuk biztosítja a gyerekek életkori adottságainak megfelelően 
elkészített ételekkel.  
   
  
Nők és férfiak társadalmi egyenlősége 
  
A foglalkoztatási minták átalakulásával megnőtt az igény a családos és egyedül álló szülők 
részéről is, hogy a gyes-en lévő apuka vagy anyuka részmunkaidős állást vállaljon: ezt teszi 
lehetővé a gyermekek bölcsődei elhelyezése. A bölcsőde vezetése tapasztalja azt a változást, 
hogy a családok egy része közös döntést hoz a jövedelmek és a karrierlehetőségek figyelembe 
vételével arról, hogy melyik szülő vállaljon teljes munkaidős fizetett munkát, és ki végezze az 
otthoni feladatokat és a család ügyeinek intézését. 
  
Az apukák szerepe megnőtt a családokban a gyermeknevelés terén: ők is egyre inkább 
bevonódnak a bölcsőde tevékenységébe és aktívan érdeklődnek az ott végzett gondozási 
feladatok iránt. A bölcsődei gondozás mintaszerepet tölt be a nevelésben: a 
kisgyermeknevelők igény szerinti tanácsadással segítik a szülőket. A családon belüli 
munkamegosztás új formáihoz így társul az új feladatokhoz szükséges információ, 
tájékozottság és szakmai támogatás. 
  
Fontos, hogy minden társadalmi réteg foglalkoztatásban álló és álláskereső szülőinek esélye 
legyen, hogy gyermekét bölcsődében helyezze el, ha életkörülményei azt teszik szükségessé.  
A foglalkoztatás bővülésének feltétele, hogy a munkaidővel összehangolható gyermekellátás 
rendelkezésre álljon., továbbá az atipikus foglalkoztatási formák egyedi megoldásaihoz a 
gyermekintézmények rugalmassága társuljon, a gyermek-felügyeleti szolgáltatás időbeli 
hozzáférhetősége minél korlátlanabb legyen (beleértve a néhány órás elhelyezést arányos 
szolgáltatási díj kiszabásával). 
  
 


