
SZERECSANA
Avagy egy szolgálat kezdete

 jövőkép 2008

 óvoda helyett csana, első lépések, MRSZ

 fogadtatás: úgyse lesz belőle semmi, emkgy

 a pesszimista és optimista kisfiúk

 kell a tanfolyam (csodacsalad.hu)



• nem intézmény!

• gyermekjóléti szolgáltatás

• missziói lehetőség

• férő- és munkahelyteremtés



VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK 

 259/2002(XII.18.) Korm. Rendelet
 gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatói tevékenység engedélyezése

 1997.évi XXXI Törvény (Gyvt)
 Napközbeni ellátás, tárgyi és személyi feltételek

 15/1998(IV.30.)NM rendelet
 Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti intézmények és személyek 

szakmai feladatairól és működésük  feltételeiről

 29/2003(V.20.) ESZCSM rendelet
 Családi napközit működtetők képzése
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Gyülekezeti összefogás



MI A CSANA ?
 Az egész világon elterjedt szolgáltatási forma. Ebben 

édesanyák saját gyermekük gondozása mellett 
otthonukban vállalják mások gyermekeinek felügyeletét.

 A gyermekvédelmi törvény szerint a családi napközi a 
gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája, melyhez 
az állam normatív támogatást nyújt + egyh-i kieg.

 Családi napközibe 20 hetes kortól 14 éves korig járhatnak a 
gyerekek, ahol a gyermekek napközbeni ellátásaként a 
családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást és 
étkeztetést kell megszervezni



 A gyermekek napközbeni ellátásának minősül a bölcsődei 
és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai 
oktatásban részesülő gyereknek az iskola nyitvatartási 
idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy 
tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi 
napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.

 A családi napközi nyitva tartása a működtetők vállalásától 
függően a szülők munkaidejéhez rugalmasan 
alkalmazkodó, hosszított munkarendű is lehet.

 Megfelelő képesítéssel az óvoda kiváltható.







A családi napköziben történő gondozás 
előnyei a gyermekek és szüleik számára:
 a néhány főnyi (5-7) gyermeklétszám lehetővé teszi az egyénre 

szabott foglalkozást, 

 a fertőzéses megbetegedések ritkábbak, mint a nagyobb 
létszámú gyermekközösségben,

 a különleges bánásmódot igénylő gyermek szükségletei jobban 
kielégíthetők (pl. asztma, allergia, sérült gyermek, tanulási 
zavarok),

 a családi körülmények megkönnyítik a kisgyermek számára a 
szülőtől való elszakadást, előkészítik a későbbi nagyobb 
gyermekközösséghez való zökkenőmentesebb csatlakozást,

 az állam és a helyi önkormányzat hozzájárulásával az 
átlagjövedelmű szülők számára is megfizethető gyermekellátási 
forma.



Finanszírozás

 Állami normatíva 268.200,- / 251 gondozási nap / fő

 Egyházi kiegészítő normatíva 73% (83%)

 Szülők befizetése (beiratkozás, térítési díj)

 Fenntartói hozzájárulás (gyülekezet)

 Ami szükséges, arra elég

 Váratlan dolgok, kiadások



Árvíz, 2010. június 



Körbevéve

Most megúsztuk,

de hogyan tovább?



A MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 
MEGSZERZÉSE 

 A működési engedély iránti kérelmet a székhely 
szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

 A családi napközinek otthont adó helyiségeknek 
magas követelményrendszernek kell megfelelni. 
Az engedélyező kéri meg az alábbi előzetes 
szakhatósági hozzájárulásokat: ÁNTSZ, 
tűzoltóság, helyi építésügyi hatóság.

 Paraméterek (szoba, WC, konyha, átadó)



MILYEN MELLÉKLETEKET KELL 
BEADNI A SZOCIÁLIS OSZTÁLYRA ?







Jézus mondja: 
„Engedjétek hozzám jönni a 

kisgyermekeket, 
és ne akadályozzátok őket, 

mert ilyeneké az Isten országa.” 
(Lk 18,16)

Köszönöm a figyelmet!


