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A fejlesztés indokoltságát az adta, hogy 0-3 éves kor közötti gyermekek napközbeni 
ellátása nem volt megoldott Ófehértón és Besenyőd településeken. A családi napközi 
iránti szükségletet növelte, hogy egyre több édesanya rákényszerül – ha 
munkahelyét meg kívánja tartani, - hogy a gyermek megszületését követően egy év 
leteltével, - vagy akár még korábban - munkába álljon, így kénytelen a 3 éves kor 
alatti gyermekek napközbeni ellátás valamely formáját igénybe venni.  
 
A legtöbb anyuka a gyermek 1 éves kora után kíván visszatérni a munkaerőpiacra, 
hiszen a gyes összege jóval alacsonyabb, mint a gyed, így a legtöbb család esetében 
szükségessé válik az anyuka keresete is. Akár teljes-, akár részmunkaidőben megy 
vissza dolgozni az édesanya, alapvető elvárása, hogy legyen kire bíznia a gyermeket. 
Erre nem csak a bölcsődék, hanem a családi napközik is jó megoldást jelenthetnek. A 
projekt megvalósulása előtt Ófehértó és Besenyőd településeken nem volt a 0-3 éves 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődei és családi napközi férőhely, ami 
gyakran szinte megoldhatatlan helyzet elé állította a családokat. 
 
A fejlesztés eredményeképpen két, összesen 10 férőhelyes, minden igényt kielégítő 
családi napközi jött létre, mely a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek is 
maximálisan megfelelő infrastrukturális környezetet teremt a gyermekek számára. A 
családi minden igényt kielégítő játszóudvarral, gyermekszerető, kedves és tapasztalt 
szakember gárdával várja a gyermekeket. 
 
Az önkormányzatról és a fejlesztésről bővebb információt a www.ofeherto.hu oldalon 
olvashatnak. 
 
 
 
 
Ófehértó Község Önkormányzata 
Kapcsolat: 
Név: Simon József polgármester 
tel/fax: 30/9601915 
e-mail: polgarmester@ofeherto.hu 

Ófehértó Község Önkormányzata az Új Széchényi Terv Társadalmi 
Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett, A munka és a 
magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések - Alternatív 
nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása 
című pályázati kiíráson 32,28 millió forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert el. A projekt keretében két új családi napközi jött 
létre 10 férőhellyel, melyek minden igényt kielégítő infrastruktúrával 
és kedves, tapasztalt gondozókkal várják a gyerekeket. 


