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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (7)
bekezdés alapján a miniszter a Napközbeni Gyermekellátást Nyújtó Szolgáltatók Országos
Egyesületét (továbbiakban MACSKE) jelölte ki a családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív napközbeni ellátások területén a módszertani
feladatok ellátására.
A kijelölés időtartama: 2017. február 15-től 2018. március 31-ig tartó időszak.
A feladataink a tárgyévben:












A 369/2016. (X.24.) Korm. rendelet 20.§ (2) bekezdése és 37.§ (1) bekezdése alapján,
a fővárosi és a megyei kormányhivatalok kirendelése alapján a nyilvántartásba vétel
előtt a szolgáltatás szakmai programjának véleményezése, illetve annak vizsgálata,
hogy a már működő szolgáltatás a szakmai programban leírtaknak és a szakmai
elvárásoknak megfelelően működik-e,
a bölcsődei szolgáltatások, a napközbeni gyermekfelügyelet és az alternatív
napközbeni ellátások területén a szakmai ellenőrzés eljárásrendjének kialakítása,
a szakmai programok véleményezését és a szakmai ellenőrzést végző szakértői team
kialakítása és felkészítése a feladatok ellátására, szakmai műhely szervezése a
szakértők számára
a szakmai programok véleményezése és a szolgáltatások ellenőrzései során szerzett
tapasztalatok értékelése
a területen dolgozó szolgáltatók részére szakmai napok szervezése,
a bölcsődei szolgáltatások és a napközbeni gyermekfelügyeletet biztosítók részére
módszertani anyagok kidolgozása
együttműködés az EFOP-1.2.6.-VEKOP-17-2017-00001pályázatban a CSBO
munkatársaival, a bölcsődei szolgáltatásokat és a napközbeni gyermekfelügyeleti
szolgáltatást nyújtók 100 órás és a 20 órás kiegészítő képzéseinek kidolgozása
(tananyag írása); a módszertani szervezet pályázata a MACSKE által biztosítandó
képzés szervezésére, lebonyolítására
felkészülés a szakterület részére kötelező továbbképzések szervezésére és a
továbbképzéseken résztvevők nyilvántartására

1. Módszertani szervezet kialakítása, tárgyi, személyi feltételek
A módszertani központot Székesfehérváron alakítottuk ki.
A Székesfehérvár Megyei Jogú Várostól kérelmeztük a Székesfehérvár, Budai út 56/A alatti
ingatlanban egy szoba és a hozzá tartozó kiszolgálóhelyiségek bérlését. Az épületet használja
a Székesfehérvári Csemete Alapítvány és az általa fenntartott Csemete Gyermekcentrum,
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amely a napközbeni gyermekellátás több formáját, bölcsődét, családi bölcsődét, napközbeni
gyermekfelügyeletet működtet.
A bérelt helyiségben két munkahelyes irodát alakítottunk ki, berendeztük és felszereltük
(irodai bútorok, számítógép beszerzése, meglévő fénymásoló használata), az Alapítvánnyal
szerződést kötöttünk a közüzemi költségek fizetéséről és a takarításról.
A módszertan szervezési, adminisztrációs, valamint ellenőrzési és véleményezési feladatainak
ellátását Dr Mátay Katalin, mint szakmai vezető, vezető szaktanácsadó, Tótpálné Vámos Anikó,
mint módszertani koordinátor és egy szakértői team végzi. A koordinátor alkalmazásban van,
a szakértők megbízási szerződéssel végzik a munkát. A pénzügyi feladatokat a MACSKE
munkatársa látja el Szekszárdon, a könyvelésre a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány – Civil
SzámAdó Szolgálat Könyvelői Iroda (7100 Szekszárd, Széchenyi u.32.) kapott megbízást.
A szakértők kiválasztása érdekében 2017. februárban a MACSKE honlapján - www.csanainfo.hu - és a facebookon felhívást tettünk közzé. A jelentkezés feltétele volt a felsőfokú
humán területen szerzett diploma, családi napközi tanfolyami végzettség, legalább 3 éves
területi munka a családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatások
fenntartásában vagy működtetésében, jó íráskészség és felhasználói számítógépes ismeret,
kapacitás rövid határidők teljesítésére és megfelelő mobilitás. Az önéletrajzok bekérését
követően a MACSKE elnöke és elnökségi tagjai egy személyes beszélgetést követően
választották ki a szakembereket, akik az ország teljes területén vállalták a véleményezési és
ellenőrzési feladatokat.
( 1. sz. melléklet : 2017-2018. szakmai év szakértőinek névsora)
Megtörtént a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal való együttműködés protokolljának
kidolgozása, ennek lépései és a felelőseinek rendje:
o kirendelés érkezése és a határidők rögzítése, szakmai ellenőrzés esetén a
szakmai program kérése a szolgáltatótól
Felelős: koordinátor
o szakértő kiválasztása
Felelős: szakmai vezető
o szakérő felkérése, szakmai ellenőrzésnél a megbízólevél eljuttatása, határidők
megbeszélése,
Felelős: szakmai vezető, koordinátor
o szakmai ellenőrzésnél a szolgáltató megkeresése és a látogatás időpontjának
egyeztetése
Felelős: megbízott szakértő
o a szakmai programról szóló vélemény, valamint a szakmai ellenőrzésről készült
feljegyzés határidőre történő elkészítése és eljuttatása a módszertani
szervezethez
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Felelős: megbízott szakértő
o A szakmai programról készült vélemény, illetve a szakmai látogatásról készült
feljegyzés ellenőrzése,
Felelős: szakmai vezető
o A vélemény vagy feljegyzés határidőre történő eljuttatása a kormányhivatalhoz
Felelős: koordinátor
A szakértők díjazása a teljesítési igazolás kiadását követően számla alapján történik.
A feladatellátás díja:
Szakmai program véleményezése: 10 000 Ft/szakmai program
Szakmai ellenőrzés díja az utazás távolságától függően: 12.000 Ft/ látogatás
16 000 Ft/látogatás
20 000 Ft/látogatás
(2.sz. melléklet: Protokoll táblázat, Felhatalmazó levél, Teljesítési igazolás)

2. A szakmai munka ellenőrzése és a szakmai programok
véleményezése, tapasztalataink összegzése
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A szakmai munka ellenőrzése
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2017. március 1-től 2018. március 31-ig szakmai ellenőrzésre 338 esetben kaptunk felkérést
a Kormányhivataloktól, ebből 21 esetben nem volt ellenőrizés, mert a szolgáltatás megszűnt
vagy gyermek hiányában nem működött. A tudomásunkra jutott változásról e-mail-ben
értesítettük a kormányhivatalt. A tényleges ellenőrzés 317 helyszínen teljesült, ebből
kifizetésre került a tárgyévben 281 ellenőrzés.
A szakértők felkészítése során azt a szemléletet közvetítettük, hogy az ellenőrzés segítő
jellegű, elvárás a problémás helyzetek feljegyzésben rögzítésén túl azok megbeszélése a
helyszínen és tanácsadás a javításra.

Helyszíni ellenőrzésre való felkérések megyei bontásban, illetve szolgáltatási formák szerint

megyék
Baranya m.
Bács-Kiskun m.
Békés m.
Borsod-Abaúj-Zemplén m.
Budapest Főváros
Csongrád m.
Fejér m.
Győr-Moson-Sopron m.
Hajdú-Bihar m.
Heves m.
Jász-Nagykun-Szolnok m.
Komárom-Esztergom m.
Nógrád m.
Pest m.
Somogy m.
Szabolcs-Szatmár-Bereg m.
Tolna m.
Vas m.
Veszprém m.
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Helyszíni ellenőrzésre felkérés 16 megyéből és a fővárosból érkezett, 3 megye - KomáromEsztergom, Vas és Zala megye – nem kért szakmai ellenőrzést.
A legtöbb látogatás a családi bölcsődékben történt, és volt egy ellenőrzésünk munkahelyi
bölcsődében.
Szakmai tapasztalataink
o Általános tapasztalat, hogy a működő szolgáltatásokban a szakmai programok
nagy számban nem felelnek meg az elvárásoknak, nem tükrözik a
szolgáltatásban folyó tevékenységet,
o a hálózatok egyes telephelyeinek nincsen külön szakmai programja,
o a hiányos szakmai program ellenére a nevelés-gondozás színvonala általában
megfelelő,
o a szolgáltatásokban nincsen túljelentkezés, sok szolgáltatásban van üres
férőhely,
o sni-s gyermekeket nem vesznek fel sem a családi bölcsődékbe, sem a
napközbeni gyermekfelügyeletekbe,
o az alapellátáson túl kevés kiegészítő szolgáltatást nyújtanak a családi
bölcsődék,
o a pályázati segítséggel létrejött szolgáltatásoknál több esetben fordult elő, hogy
a hibás szükségletfelmérés miatt nincs jelentkező, vagy nagyon alacsony a
gyermeklétszám és a szolgáltatás az érdeklődés hiánya miatt bezár,
o a hálózatok esetében a hálózati koordinátor segítő tevékenysége alig
érzékelhető, nem tisztázottak a feladatok, szívesen részt vennének a témában
szervezett továbbképzéseken,
o a napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatások elsősorban bölcsődés korú
kisgyermeket látnak el,
o a napközbeni gyermekfelügyeleti szolgáltatásokban nem találkoztunk olyan
szolgáltatóval, aki a szolgáltatást igénylő család otthonában biztosította a
felügyeletet,
o a gyermekek felvételénél általában az jellemző, hogy nem kérik a szülőktől a
munkáltatói igazolásokat, ez még az állami hozzájárulást igénybevevő
szolgáltatásokban sem elterjedt gyakorlat,
o a családi bölcsődékben gondozott kisgyermekek 3 év alattiak, elvétve találunk
továbbgondozott, 3 éven felüli gyermeket,
o az ellátott korosztály általában 1 éven felüli, kevés a csecsemőkorú gyermek,
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o sok esetben egy épületen belül 2-3 családi bölcsőde szolgáltatást is
működtetnek úgy, hogy az elhelyezési feltételek nem megfelelők:
- nincsen külön bejárata minden családi bölcsőde csoportszobájának,
étkezéskor és fürdőszoba használatnál átjárnak a csoportok egymás
csoportszobáján,
- a más-más családi bölcsődébe beíratott gyermekek összevonva, egy
csoportszobában töltik a napot, gondozói állandóság hiánya a
gondozásban,
o ha egy épületben egy szolgáltatást alakítottak ki, ott a személyi feltételek
megfelelőek, általában megállapítható, hogy a családi bölcsődék tárgyi
feltételei jók,
o a családi bölcsődékben általánosan elfogadott gyakorlat a beszoktatás, a
családlátogatásra azonban nincsen példa,
o a gyermekek étkeztetésére jellemző gyakorlat a meleg étel vásárlása, a reggeli,
tízórai, uzsonna helyben készül, nagyon kevés helyen van helyben főzés

A szakmai programok véleményezése
Véleményezésre 63 szakmai programot kaptunk, 62 programvéleményezés került kifizetésre,
40 esetben formai, tartalmi vagy mindkettő hiányosságai miatt a tervezetet javításra
visszaküldtünk. A tárgyévben egy, két, vagy háromszori javításra utasítás után minden
szakmai programot elfogadtak a szakértők. Így a kormányhivataloktól kapott végzések
száma: 103.

Szakmai programok véleményezése megyei bontásban és szolgáltatási típus szerint
megyék

családi bölcsőde

Baranya .
Bács-Kiskun .
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Budapest Főváros
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron.
Hajdú-Bihar

1

napközbeni
alternatív
munkahelyi
gyermekfelügyelet napközbeni ellátás bölcsőde

Ismételt
véleményezé
s
1

1
1
33
3
3
2
3

6

1

1
1

MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtók Országos Egyesülete Székhely: 7100. Szekszárd, Bartína út 16/B
Módszertani központ: 8000. Székesfehérvár, Budai út 56/A
E-mail: modszertanikozpont@csana-info.hu Tel.szám: 06-70/423-3826

33
2
1
3

8
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok.
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-SzatmárBereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala

1
5
1

48

12

3

0
Össz: 63

40
Össz: 103

A tárgyévben 10 megye és a főváros kérte a szakmai programok véleményezését.
A beérkezett programok 76,1%-a családi bölcsőde szakmai program volt, 52,32 % a fővárosból
érkezett. A munkahelyi bölcsőde területről nem kaptunk szakmai programot.

Jellemző hibák a szakmai programokban
Formai hiányosságok: adatok hiánya, nincsen a program jóváhagyva, hiányoznak a kötelező
mellékletek, nem követi a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 4.§.ban
meghatározott szerkezetet
Tartalmi hiányosságok:
o nem jelöli a földrajzilag ellátandó területet,
o nem jelöli pontosan az ellátandó korcsoportot,
o az alapelveket nem határozza meg a szolgáltatásra, szolgaian bemásolja a
Bölcsődei Nevelés - Gondozás Alapprogramjából, nem szerepelnek a célok, a
feladatok, vagy azok kidolgozása nagyon hiányos,
o hiányzik a napirend, a beszoktatás gyakorlatának bemutatása,
o elnagyolt vagy nincsenek kifejtve a gondozási feladatok,
o nem ír a nevelési feladatokról, vagy csak az elveket mutatja be, hiányzik a
módszerek bemutatása, vagy a bemutatott gyakorlat más korosztályra vonatkozó
o ha egy épületben több szolgáltatás működik, azok egymáshoz való viszonya,
elhelyezése, közös helyiségek használata nincsen szabályozva,
o együttműködés szolgáltatáson belül – ennek nem tulajdonítanak megfelelő
jelentőséget és nagyon hiányos a szoláltatáson kívüli, pld. gyermekjóléti
szolgálattal való kapcsolat megjelenítése,
o nincsen kifejtve a jogvédelem érvényre juttatásának és a titokvédelem szabályai,
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o nem tartalmazza a folyamatos szakmai felkészültség biztosítását, a belső szakmai
egyeztetések gyakorlatát,
o a hálózati telephelyek szakmai programja nem tér ki a hálózati koordinátor
feladataira.
Elutasításra kerül a szakmai program, ha
o nem tartalmazza a jogszabály által meghatározott kötelező elemeket,
o nem állapítható meg, hogy mi történik a szolgáltatásnyújtásban,
o nem mutatja be a szolgáltatás épületen belüli elhelyezését, a levegőzés feltételeit,
o szakmailag nem elfogadott, vagy nem az adott korosztályra vonatkozó nevelésigondozási elvek alapján tervezik a szakmai munkát, nem mutatja be, hogy azok
hogyan jelennek meg a gyakorlatban,
o az tapasztalható, hogy a szakmai programot másolták.
Az elutasított szakmai program esetén tájékoztatjuk a kormányhivatalt arról, hogy lehetőség
van a MACSKE térítési díjas szolgáltatásának igénybevételére, amelyben felkérésre megbízást
kap egy szakértő arra, hogy tanácsival segítse a szakmai program javítását. Ezzel a lehetőséggel
a javításra visszaküldött programok íróinak kb.50%-a élt. A konzultáció és a javítás
ellenőrzésének díja MACSKE tagnak: 10 ezer Ft, nem egyesületi tagnak: 12 000 Ft.
A MACSKE Módszertani Központ ellenőrzési munkájának megítélése, az eredményesség
javítása érdekében fontosnak tartottuk azt, hogy kapjunk visszajelzést egyrészt arról, hogy
hogyan ítélték meg a szolgáltatások a szakértők munkáját, másrészt a szakértők hogyan
értékelték a módszertantól kapott, a munkához szükséges információkat, támogatást, és
hogyan érezték, milyen szakmai területeken fogadták pozitívan a szolgáltatók a
véleményeiket, tanácsokat.
Ennek érdekében az ellenőrzött szolgáltatások és az ellenőrzésben részt vett MACSKE
szakértők részére a MACSKE elnöksége kérdőívet készített anonim válaszadást kérve, amit a
Módszertani Központ kísérő levéllel megküldött az érintetteknek.

Szolgáltatói vélemények a szakértői munkáról
A szakmai ellenőrzésen átesett szolgáltatóknak kiküldött kérdőívek száma: 146 db
Válaszadók száma:53, azaz 36,3%
A kérdésekre adott válaszokat a szolgáltatók és a szakértők írásban és egy 1-től 5-ig skálán
(egyáltalán nem-teljes mértékben) jelölték.
A vélemények összegzése:
MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtók Országos Egyesülete Székhely: 7100. Szekszárd, Bartína út 16/B
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o A szolgáltatók mennyire voltak elégedettek látogatás előkészítésével (a módszertani
központ és a szakértői kapcsolatfelvételével, az időpontok egyeztetésével, a
kérdéseikre adott válaszokkal):
a válaszok átlaga 4,6-4,7
o Az ellenőrzés végén a szakértői visszajelzés a hibák és hiányosságok mellett kiterjedte a pozitívumokra, erősségekre: a válaszok átlaga 4,51
o Milyen szakmai segítséget igényelne az ellenőrzés során:
- a követelmények és a hiányok pontos meghatározását
- a jó gyakorlatokról. módszerekről ismertetést,
- ötleteket a további munkához,
- a jogszabályi változások gyakorlati alkalmazásához infók, tanácsok,
- neveléssel, gondozással, beszoktatással kapcsolatos gyakorlati
tanácsok,
o Milyen szakmai segítséget venne szívesen igénybe az ellenőrzésen kívül:
- továbbképzési lehetőségek biztosítása
- írott anyagok, szakkönyvek ajánlása
- szempontsor előzetes ismertetése
- jogszabály értelmezéséhez segítség
- Hírlevél
o Ha van gondolata, javaslatai észrevételei az ellenőrzéssel kapcsolatosan, kérjük
fogalmazza meg:
- „Köszönöm, hogy megkérdezték a véleményünket”
- „Nagyon örülök, hogy nem csak papíralapú ellenőrzés volt, hanem a
munkánk gyakorlati részét is nézték”
- „Semmi segítő szándék nincs, csak a negatív kritikák”
- „Kiemelten jónak tartottuk, hogy az ellenőr maga is vezet családi bölcsődét,
így nem csak az íróasztal mögül végzi a munkáját. Igazán nagy érdeklődéssel
és jó szándékú segítségnyújtással végezte munkáját.”
- „Nekem az ellenőrzés a nyolc év alatt a legrosszabb volt. Ez nem szakmai,
hanem mindenbe belekötök és így érzem jól magam volt”
- „Őszintén élveztem az ellenőrzést, nagyon támogató volt.”

A szakértők véleménye a munkájukról
A szakmai ellenőrzést végző és a szakmai programokat véleményező szakértőknek kiküldött
kérdőívek száma: 25, a válaszadók száma: 18
A vélemények javaslatok összegzése:
o A szakmai ellenőrzés előkészítése - adatok közlése, koordinátor kommunikáció –
visszajelzés átlagérték: :4.7
MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtók Országos Egyesülete Székhely: 7100. Szekszárd, Bartína út 16/B
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o Az ellenőrzésre biztosított idő és a munkadíj mértéke: 2-3 közötti
o Véleménye arról, hogy a szolgáltató milyen, az ellenőrzés során kapott segítséget
tartott fontosnak
- élelmezéssel kapcsolatos javaslatok
- szobatisztasággal, játéktevékenység
- gondozás-nevelési kérdések
- a szakmai program felépítése, tartalma,
- az dolgozók alkalmazásával kapcsolatos kérdések
- a vezetendő dokumentáció (mit kell vezetni, mit nem),
- a jogszabályi háttér értelmezése
- általános kérés: „ne csak kritikát fogalmazzunk meg, hanem azt is
magyarázzuk el, mit miért kell/kellene úgy csinálni, ahogy mondjuk”
o A szakértő a szakmai fejlődéséhez milyen területen szeretne segítséget kapni?
- hálózati koordinátor aktívabb munkájához kapcsolódó feladatok,
- szakmai program elkészítése - hangsúlyosan a belső tartalomra
- több módszertani anyag, ajánlás,
- a szolgáltatókra vonatkozó költségvetésről, lehetőségek a költségek
csökkentésére és a normatívák elérhetőségére,
- ágazati besorolás, munkaügyi kérdések,
- több, a szakértői csoporton belüli tematikus egyeztetés, közös
álláspontok kialakítása. szakmai program, szmsz közös elemzése és
értékelése, tapasztalatok, szakmai elvárások megbeszélése,
- hasznos lenne akár megyénként szakmai találkozókat, vagy inkább
segítő klubokat létrehozni, "tapasztalat- csere-bere" programok
szervezése,
- a szakmai munkánkat szerintem még jobban össze kellene hangolnunk,
gyakoribb találkozásokkal és még pontosabb ellenőrzési kritériumokkal,
- valamilyen értékelési móddal jelöljük és válasszuk ki azokat a
szolgáltatásokat, amelyek példaértékűen végzik a tevékenységeiket.
A szolgáltatók és a szakértők tapasztalatainak összegyűjtése nagyon fontos alapot jelent a
következő szakmai évek továbbképzési programjainak összeállításához.
A szakértői javaslatok kiemelt figyelmet kapnak a szakértőkkel folytatott műhelymunkában,
ezek szervezését megfelelő rendszerességgel kiemelt feladatnak tartjuk.

3. Szakmai napok, tájékoztatók
Kormányhivatalok számára szervezett találkozók
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A 2017-2018-as szakmai évben két alkalommal, a Magyar Bölcsődék Egyesületével közösen
szerveztünk találkozót a főváros és a megyék kormányhivatalaival.
Időpontok:
2017. március 6.
2017. október 27.
Az első találkozó a kölcsönös bemutatkozás volt, valamint annak ismertetése, hogy milyen
módon épül fel a szervezet, milyen személyi feltételekkel fogjuk végezni a munkát, mik a
terveink. A következő találkozón már egy fél éves, a kormányhivatali felkérésekkel kapcsolatos
munka tapasztalatairól és a szakmai év egyéb feladatairól tudtunk beszámolni. Mindkét
alkalommal megtisztelték jelenlétükkel a találkozókat az EMMI képviseletében Fűrész Tünde
miniszteri biztos, Kovácsné Bárány Ildikó főosztályvezető és dr Erőssné dr Nacsa Olga jogi
referens.
(3.sz.melléklet:Meghívók, jelenléti ívek, )

A szolgáltatások számára szervezett szakmai napok és a szakértői
találkozók
Budapesten A szakmai napok szervezésében szempont volt, hogy és az országban több
helyszínen legyen lehetőségünk a szolgáltatókkal való találkozásra.
Időpontok és helyszínek
Szeged, 2017.november 13. résztvevők száma: 43 fő
Pécs,
2018. január 24.
résztvevők száma: 30-40 fő
Miskolc, 2018. január 31.
résztvevők száma: 24 fő
Budapest, 2018. február 6.
résztvevők száma: 49 fő
A találkozókon a napközbeni kisgyermekellátást érintő változásokról, a szolgáltatástípusú
ellátások módszertani segítéséről, a képzések változásáról és a továbbképzési
kötelezettségről, annak teljesítési lehetőségeiről, az ingyenes továbbképzések
elérhetőségéről adtunk tájékoztatást. A szakmai napok időpontjainak ismertetéséhez igénybe
vettük az EFOP 311. pályázat területi mentorainak segítségét is, akik közvetlenül, e-mailben és
telefonon is segítettek a tájékoztatásban. A szakmai napokon összesen 156 fő vett részt, ezt
mérsékelt érdeklődésnek tartjuk.
Szakértői találkozók
A tárgyévben három alkalommal szerveztünk találkozót, melyek előkészítéséhez,
lebonyolításához, a témák feldolgozásához, a szükséges konzultáci a fenntartási, működtetési
munkában jártas, oktatási tapasztalatokkal rendelkező szakembereket kértünk fel.
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Időpontok
2017. március 22.
2017. június 10.
2017. szeptember 30.

Az első találkozási alkalom az ellenőrzési szempontsorok megbeszélése alapján a szakmai
elvárásokról, etikai kérdésekről, az ellenőrzésre és a programok véleményezésére biztosított
idő betartásáról, a módszertan és a szakértők egymás közötti kapcsolattartásáról szólt.
A következő találkozásokon a szakmai programban olvasottak és a látott szakmai munka
összevetése, az ellenőrzési tapasztalatok, esetleges problémák megbeszélése volt a téma.
Beszéltünk arról, hogy hogyan tudunk segíteni a szakmai programok javításán. A szakértők
általában azt tapasztalták, hogy a nagyon hibás szakmai programban leírtak és a szakmai
munka megfelelő gyakorlata nem fedi egymást.
Tájékoztattuk a szakértőket arról, hogy a kormányhivatalokkal való találkozásaink milyen
eredménnyel zárultak, közvetítettük azt, hogy a hivatalok pozitívan értékelték a munkájukat.
Az új szakmai évet is a szakértői találkozóval kezdtük (2018. április 20.). Fontosnak éreztük azt,
hogy a kérdőíves válaszok alapján kezdjünk el foglalkozni a beérkezett észrevételekkel és
javaslatokkal. Kijelöltük azokat a témákat, amelyek feldolgozására igényt tartanak a szakértők,
ezek lesznek a rendszeres időközökben megtartandó műhelyek témái.
Bölcsődei Tájékoztató Napok – EMMI szervezés
A napközbeni gyermekellátás területén 2016-2017 években lezajlott szemléleti és jogszabályi
változások, az azt követő gyakorlati intézkedések segítése, az önkormányzatok
informáltságának növelése érdekében szervezte az EMMI az ország teljes területét érintő
tájékoztató napok program sorozatát.
2017. április-június időszakban minden megyében, a fővárosban szerveztek találkozókat, ahol
a települések önkormányzati vezetőinek, érdeklődő szakembereknek tájékoztatást adott
Fűrész Tünde miniszteri biztos, Kovácsné Bárány Ildikó főosztályvezető és a két módszertani
központ vezetője Hegedűsné Végvári Katalin (Magyar Bölcsődék Egyesülete) és Dr Mátay
Katalin (MACSKE). A módszertani központok részéről információt adtunk a módszertani
szervezetek felállásának jelentőségéről, az ellátásokat segítő szerepéről és a feladatokról.
( 4.sz.melléklet Meghívók, jelenléti ívek)

4. Módszertani anyagok kidolgozása és felkészülés a 2018-2019.
szakmai év egyes kiemelt feladataira
A helyszíni szakmai ellenőrzések tapasztalatai, valamint a szolgáltatók jelzései alapján
döntöttünk arról, hogy két témában készítünk módszertani anyagot.
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„ÉTKEZTETÉS” De hogyan? Ajánlás munkahelyi bölcsődét, családi bölcsődét és
napközbeni gyermekfelügyeletet működtetőknek
Tapasztalataink szerint a családi étkeztetés során a reggeli, tízórai, uzsonna helyben készül,
viszonylag kevés helyen főznek meleg ételt, nagy százalékban gyermekétkeztetésre felkészült
szolgáltatótól vásárolják.
A dietetikus által összeállított tájékoztató a gyermekek napi étkeztetéséhez alapvető
információkat tartalmazza.

„HATÁRIDŐNAPLÓ” Ajánlás munkahelyi bölcsődét, családi bölcsődét és napközbeni
gyermekfelügyeletet működtetőknek.
A szolgáltatás fenntartása/működtetése során határidőkhöz kötött feladatok vannak,
közöttük olyanok, melyeknek nem teljesítése anyagi következményekkel jár, illetve a
jelentések elmulasztása hátráltatja a valós statisztikai adatok összeállítását.
A jogszabályok által előírt határidők közötti eligazodáshoz, azok betartásához, nyomon
követéséhez szeretnénk segítséget nyújtani az összeállítással

(5.sz. melléklet: Módszertani kiadványok)
A MACSKE Módszertani Központja 2018-2019. évre tervezett kiemelt feladata:
1. A munkahelyi bölcsődék népszerűsítése,
2. Koncepció kidolgozása a szülő, törvényes képviselő otthonában biztosítható
napközbeni gyermekfelügyelet állami támogatásának javaslatához.

A feladatok megvalósításához a pénzügyi támogatás elnyeréséhez pályázatot nyújtottunk be
2018. márciusban az Emberi Erőforrások Minisztériumba.
A munkahelyi bölcsődék, mint új ellátási formák egyaránt ismeretlenek a foglalkoztatók és a
bölcsődei szolgáltatók körében. Emiatt az alábbi célok elérését tűztük ki:
o

o

A munkahelyi bölcsőde ellátási forma ismertségének növelése, népszerűsítése során
- kapcsolat felvétele és kialakítása fontos munkáltatói szervezetekkel,
kamarákkal
- régiós konferenciák szervezése foglalkoztatók és bölcsődei szolgáltatók
részvételével.
- a munkahelyi bölcsődéket bemutató szóróanyag készítés és terjesztése a
foglalkoztatók körében, szolgáltatók számára kiadvány készítése a munkahelyi
bölcsődék létrehozására.
Munkahelyi bölcsőde létrehozását és megfelelő színvonalú, fenntartható működését
segítő szakértők felkészítése és általuk tanácsadás biztosítása, legalább 4-5 fős
szakértői stáb kialakítása, akiknek naprakész ismereteik vannak a témában és kellően
mobilak helyszíni tanácsadás biztosításához
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o

Jó gyakorlatok összegyűjtése és disszeminációja.

A napközbeni gyermekfelügyeletet ellátó szolgáltatóknak a többsége első sorban a
telephelyen kívánja ellátni a gyermekeket, a család otthonában nyújtott gyermekfelügyelet
kevésbé szerepel a szolgáltatási repertoárjukban. A családi napközik, házi gyermekfelügyelet,
valamint az Egyesület által részleteiben ismert FECSKE Szolgálat tapasztalatai azt mutatják,
hogy a gyermek otthonában nyújtott ellátásra országos szinten lenne igény, első sorban
azoknak a családoknak lenne szüksége erre az ellátási formára, akik a Gyvt. 44/B. § (1) d), f)
pontja, (2) bekezdés, valamint a 44/C §-ban meghatározott helyzetben vannak.
Mivel azok a családok, akik számára a jogszabályban meghatározottak szerint elsődlegesen
szükséges leheti az ellátás, élethelyzetük miatt sok esetben financiális problémákkal
küzdenek, ezért indokolt lehet a szolgáltatás állami támogatása.
Az Egyesület, mint módszertani szerv célul tűzi ki, hogy
o részletesen tanulmányozza a szolgáltatás ezen formáját,
o felméri az ellátási igényt,
o javaslatot tesz az állami támogatás mértékére.
o a gyermek otthonában nyújtott szolgáltatás jó gyakorlatait összegyűjti és segíti azok
ismertetését, terjesztését, a szolgáltatás népszerűsítését.
A támogatás elnyerésében bízva, a programot a 2018-2019. szakmai évben tervezzük
megvalósítani.

5. Bölcsődei szolgáltatást és napközbeni gyermekfelügyeleti
szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez kapcsolódó munka,
képzési pályázat benyújtása
Az egyesület képviseletében dr. Mátay Katalin elnök, 2017. júliusában kapott felkérést a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kt.-től az EFOP-1.2.6.-VEKOP-17-2017-00001
pályázatban megvalósuló, a bölcsődei és napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatás
nyújtására felkészítő képzési programok kidolgozására.
A terület képzési rendszerét szabályozó, a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó
személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai
és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet alapján az Egységes Képzési
Program részeként a következő képzések programjainak és kapcsolódó tananyagainak
kidolgozását végezték a MACSKE szakértői:




A bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett tanfolyam (100 óra)
Napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy részére szervezett
tanfolyam (100 óra)
Kiegészítő képzés tematikája a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy részére (20 óra)
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Kiegészítő képzés tematikája a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó
személy részére (20 óra)

A képzési programokban modulonként és témakörönként meghatároztuk azokat a
kompetencia kimeneteket, amelyeket az egyes munkaterületek szakszerű ellátása
megkövetel.
A kompetencia kimenetek meghatározásánál figyelembe vettük a családi napközi területen
korábban született munkakör elemzések eredményeit és az ellátásban dolgozók felkészítését
célzó képzési programokban meghatározta elvárásokat, figyelembe véve a szolgáltatások
speciális helyzetéből fakadó sajátosságokat.
A képzési programokhoz kapcsolódó, felkészítést segítő anyagok olyan tanulásra-tanításra
vonatkozó – didaktikai - szemléletben íródtak, amely tekintetbe veszi az ismeret jellegű
tudáselemek mellett a gyakorlati munkavégzésnek alapot adó, a cselekvésben megnyilvánuló
tudás elsajátításának törvényszerűségeit is. A tanulók számára készült ún.
„munkatankönyvek” a gyakorlati munka feladataiból kiindulva vezetik végig a tanulási
folyamaton a képzésben résztvevőket, segítve őket abban, hogy alkalmazható tudást
szerezzenek a képzések során. A tanulási folyamatban olyan feladatokat kell a képzés során
megoldaniuk a tanulóknak, amivel a mindennapi munkájukban találkoznak. Olyan készségeket
erősítenek a kurzusok, amelyek biztosítják a további önfejlesztés lehetőségét a résztvevők
számára (információ gyűjtési és feldolgozási technikák, jogszabály értelmezési készség,
tervezési és szervezési készségek, kritikai gondolkodás, önreflexió és szakmai tudatosság).
A tanulói segédanyag a résztvevők mindennapi munkájában kézikönyvként használható,
tartalmaz minden olyan fontos információt, ajánlást, dokumentációs sablont, ami a
szolgáltatásnyújtáshoz szükséges. Emellett jogszabály- és szakirodalom gyűjteménnyel,
kidolgozott minta esetekkel és megoldásokkal segíti a szolgáltatásnyújtókat nem csak a
felkészülésben, hanem a későbbi napi munkájukban.
A későbbi képzők munkáját segítendő minden képzési programhoz készítettünk olyan tréneri
kézikönyveket, amelyek a képzések teljes forgatókönyvét tartalmazzák.
A képzési programok, tanulási és tanítási segédanyagok kidolgozásában a MACSKE
szakértőiből álló team dolgozott.
A szakértői team tagjai:








dr. Mátay Katalin
dr. Nyitrai Ágnes
Grosch Mária
Hargitai Enikő
Klinger Magdolna
Mészáros Andrea
Murányi Beáta
MACSKE Napközbeni Gyermekellátást Nyújtók Országos Egyesülete Székhely: 7100. Szekszárd, Bartína út 16/B
Módszertani központ: 8000. Székesfehérvár, Budai út 56/A
E-mail: modszertanikozpont@csana-info.hu Tel.szám: 06-70/423-3826

17





Nyári Szilvia
Rabi Edina
Vokony Éva

A tananyag fejlesztési feladat a tárgyév végén lezárult, reményeink szerint a 2018. évben
elindulhatnak az EFOP-1.2.6.-VEKOP-17-2017-00001pályázatban az új típusú képzések és a 20
órás kiegészítő képzések.
A korábbi 29/2003. ESZCSM rendelet szerinti képzési programokat illetően a MACSKE a családi
napközi működtetők a 40 órás képzését nem végezte, úgy itéltük meg, hogy az egyesülettel
együttműködő felnőttképző szervezetek képzési tevékenysége lefedi a napközbeni
kisgyermekellátás területén működő szolgáltatók igényeit. A MACSKE szakmai szerepe
azonban a módszertani feladatokkal megváltozott, ahogyan a szolgáltatási terület és a
kapcsolódó képési terület jogi szabályozása is és változtak a képzések iránti igények is.
A jelen helyzetben a módszertani feladatainkhoz szakmailag szorosan kapcsolódónak érezzük
a képzési rendelet szerinti képzések lebonyolítását és a módszertani tapasztalatainkat is
szeretnénk felhasználni a minőségi képzés biztosításában.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívására pályázatot nyújtottunk be a
bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet
szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017.
(IX. 18.) EMMI rendeletben (továbbiakban: képzési rendelet) meghatározott feladatok
ellátására 2018. március 12.-én.
A MACSKE Képzési Programja tartalmazza a:
- a képzések tematikáját,
- a képzések ellenőrzési és értékelési rendszerét.
- a képzések ütemezését,
- a képzések helyét, tárgyi feltételeit az elméleti és gyakorlati képzés
vonatkozásában,
- a program megvalósításában résztvevő szakembereket,
- a megvalósítás költségeit.
Amennyiben pályázatunkat elfogadják, terveink szerint az EFOP-1.2.6.-VEKOP-17-2017-00001
pályázatban meghirdethető ingyenes képzések megvalósítása után szervezzük a MACSKE
képzéseket.
Székesfehérvár, 2018. május 28.

Dr. Mátay Katalin
elnök
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