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Kedves Belvárosiak!

2017-ben nyitottuk meg a Belvárosi Közösségi Tér 

kapuit. Modern, otthonos berendezéssel, barátsá-

gos terekkel, vidám játékokkal, korszerű fejlesztő 

eszközökkel, kávézóval, rendezvényteremmel várta 

az intézmény a látogatókat. Azonban akkor ez még 

csak egy tér volt. Azóta viszont az, amiről akkor 

álmodtunk, valósággá vált: a tér megtelt élettel, 

az idejárókból igazi, nagybetűs KÖZÖSSÉG lett.

A Mérleg utca 9. már nemcsak egy hely a sok közül, hanem emlékek, élmények, isme-

retségek, barátságok kötnek ide bennünket. Minden gyermeknek megvan már a ked-

venc játéka, a gyermekvárás idején itt szerzett ismeretek már számos szülőnek könnyí-

tették meg a születés utáni hónapokat, az anyukák és apukák már teljes bizalommal 

veszik igénybe a gyermekfelügyeletet, a kávézó munkatársai pedig már kívülről tud-

ják, hogy feketén vagy tejjel kérjük a kávét. 

Igen, valóra vált az álmunk, sikerült. Megszületett a Belvárosi Közösségi Tér, amely 

mára, az itt dolgozók szakértelmének és munkájának, a belvárosi emberek lelkesedé-

sének, és az önkormányzat támogatásának köszönhetően, igazi sikertörténetté nőtte 

ki magát, melynek hírét vették kerületünk, sőt országunk határain túl is. Office Brand-

ing különdíj döntős, Edison 100 elismerés, Családbarát Vállalat, Családbarát Munka-

hely, ELFAC nemzetközi jó gyakorlat, az Év Közösségi Tere különdíj. Számos itthoni és 

nemzetközi, szakmai elismerés, amely azt bizonyítja, érdemes kitartani az álmaink 

mellett, mert abból nagyon jó dolgok születhetnek. Büszke vagyok a Belvárosi Közös-

ségi Térre. És büszke vagyok a mögötte álló belvárosi összefogásra.

Az Önök szeretete, kötődése, bizalma, lelkesedése a Belvárosi Közösségi Tér iránt 

folyamatosan arra ösztönöz bennünket, ahogy eddig, úgy a jövőben is védjük és fej-

lesszük a Belvárosi Közösségi Teret, hogy a kapui mindig nyitva legyenek, életben 

tartva azt, amitől igazán jó hely a Belváros, a közösségünket! 

szentgyörgyvölgyi péter 

a belvárosiak polgármestere

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros 

V. Kerület Önkormányzata

1051 Budapest, Erzsébet tér 4.

+36 1 872 7272

hivatal@belvaros-lipotvaros.hu

Segítő Kezek az Aktív Évekért 

Közhasznú Nonprofit Kft.

1051 Budapest, Mérleg utca 9.

+36 1 790 3143

info@segitokezek.com

Belvárosi Közösségi Tér

1051 Budapest, Mérleg utca 9.

+36 1 791 3637

info@belvarosikozossegiter.hu

NYITVA TARTÁS

Belvárosi Közösségi Tér

hétfő–péntek 08:00–20:00 

Családbarát Specialty Kávézó, 

Hetedhét Játszószoba

hétfő–péntek 08:00–19:00 

Meseerdő Időszakos Gyermekfelügyelet

hétfő–csütörtök 08:00–19:00

péntek 08:00–13:00

WWW.BELVAROSIKOZOSSEGITER.HU

FACEBOOK.COM/BELVAROSI.KOZOSSEGI.TER

INSTAGRAM: @BELVAROSIKOZOSSEGITER

Megtaláltok minket YouTube csatornánkon is!
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GYERE 
   EL HOZZ ÁNK ...
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várandósan, ha: 

• Gyermeketek születésére 
szeretnétek felkészülni, kérdé-
seitek vannak várandósságról, 
szülővé válásról.

• Fizikailag is szeretnél ráhan-
golódni, felkészülni a szülésre.

kisbabával, ha: 

• Szeretnétek hordozni a kisbabátokat, 
segítséget kértek a hordozóeszköz 
kiválasztásában, használatában. 

• Kisbabáddal olyan közösségre 
vágysz, ahol hasonló élethelyzetű 
barátokra találhatsz.

•  Tanácsot, támogatást szeretnél 
szakemberektől kisbabád fejlődését 
vagy nevelését érintő kérdésekben.

óvodás 
gyermekeddel, ha: 

•  Szeretnéd megtámogatni óvodás gyermeked 
fejlődését, érését meseterápiával, gyermek-
pszichodrámával, zeneterápiával, biztonságos, 
kiscsoportos keretek között.

• Óvodás, kisiskolás gyermeked idegrendszeri 
fejlődését mozgásfejlesztéssel szeretnéd segíteni.

•  Felszabadult, örömteli zenés, mesés közös 
programokra vágysz gyermekeiddel.

•  Szeretnél más generációba tartozó emberekkel 
kapcsolatot teremteni, megismertetni 
gyermekedet az idősebb korosztállyal.

iskolás 
gyermekeddel, ha: 

•  Szeretnéd csökkenteni iskolás gyer-
meked életében az iskolai terhelésből, 
családi feszültségekből adódó stresszt.

•  Kamasz gyermeked számára 
biztonságos, megtartó 
közösséget szeretnél ajánlani.

szülő vagy és: 

•  Úgy érzed, hogy a gyermeknevelés minden-
napi nehézségei kezdenek kifogni rajtad, jó 
lenne beszélgetni egy hozzáértő szakemberrel, 
megerősítést és új ötleteket kapni.

•  Szeretnéd, ha gyermekedre szakemberek 
vigyáznának hetente néhány órában, így amíg 
te kikapcsolódsz, elintézed sürgős teendőidet, 
ő gyermek közösségben, tartalmas foglalkozá-
sokkal töltené az időt.

• Apaként fontos számodra a gyermekeddel 
együtt eltöltött minőségi, élményekkel teli idő.

felnőtt vagy és: 

•  Szeretnél feltöltődni, vagy dolgozni 
a személyiségeden.

•  Változtatnál az életeden, keresed az 
utadat és ebben szeretnél támogatást.

•  Jó szóra és jó kávéra vágysz.

•  Szeretnél egy közösség tagja lenni



KIK VAGYUNK?
prevenciós központ
0 – 99 éves korig
ingyenes szolgáltatások
hétköznapokon 12 órás nyitva tartás

A Belvárosi Közösségi Tér egy 560 nm-es műemlék épületrész teljes felújításával 
és korszerűsítésével kialakított prevenciós központ. A Belváros-Lipótváros Budapest 
Főváros V.  Kerület Önkormányzatának tulajdonában álló Segítő Kezek az Aktív 
Évekért Közhasznú Nonprofit Kf t. működtetésében 2015 óta állunk az V. kerületi 
családok szolgálatában. 

2017. november 20-án költöztünk be a  Budapest  V. kerület Mérleg utca 9. szám 
alatti mesés otthonunkba. Hétköznapokon napi 12 órás nyitva tartással olyan in-
gyenes, több mint 30 foglalkozásból álló szolgáltatáscsomagot nyújtunk az V. ke-
rületben élőknek, amelyet 0 – 99 éves korig bárki igénybe vehet. 

A Belvárosi Közösségi Térben sokrétű, egymásra épülő, ingyenes szolgáltatáscso-
magot ajánlunk, melynek a kellemes időtöltés és a közösségi programokon felül el-
sődleges célja, hogy védőhálóként, támogató háttérként szolgáljon. 

Magyarországon egyedülálló szakmai programunkkal preventív módon szeretnénk 
jelen lenni a belvárosi családok életében a várandósság kezdetétől egészen a ka-
maszkor végéig. 

Aktuális szolgáltatásainkról, programjainkról 
a Belvárosi Közösségi Tér honlapján, 
Facebook oldalán és hírleveléből 
is tájékozódhattok. Születésnapunkat 

november 20-án, 
a gyermekjogok 
világnapján 
ünnepeljük.

„Egy olyan hely, amiért érdemes az V. kerületbe költözni. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy ingyenesen igénybe 
vehetünk ilyen színvonalas és egyedülálló szolgáltatást.  
Itt úgy érzem, jobban tudják mire van szükségem 
kisgyermekes anyukaként, mint én magam.  

Hatalmas segítség a szolgáltatások és a magas szintű 
szakmai tanácsadás. Mindenki szívvel-lélekkel és magas 
szintű szakmai hozzáértéssel dolgozik.  

Ezen kívül remek hely a környékbeli anyukák megismerésére 
és nagyon tetszik, ahogy a különböző korosztályokat közelítik 
egymáshoz és integrálják az időseket. Köszönöm nektek!” 

a n i t a
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MIBEN RE JLIK 
          SZ AK MAI PRO GR AMUNK  
                                              EGYEDÜL ÁLLÓSÁGA?

 K Ö Z Ö S S É G I  É L M É N Y

A Belvárosi Közösségi Tér foglalkozásai lehetőséget adnak új barátságok, isme-
retségek születésére. Csoportjainkon számtalan találkozás történik szakemberek 
és  csoporttagok, gyerekek és felnőttek, idősek és fiatalok között. Programjaink 
során együtt nevetünk, közösen alkotunk, és megoszthatjuk egymással azt is, ami 
épp a lelkünket nyomja.

„Szuper igényes hely 
és programok, csak ámulok, 
hogy ez az V. kerületieknek 

megadatott. Hálásan köszönjük, 
hogy szó szerint teret teremtettek! 

Már voltam párszor, a jövőben 
pedig gyakran tervezek 

menni!”
j u d i t

 P R E V E N C I Ó S  S Z E M L É L E T

Segítünk megelőzni a családi krízisek kialakulását, a testi-lelki egészséget veszé-
lyeztető problémák megjelenését. Célunk egy olyan szakmai védőháló nyújtása, 
amely biztonságot ad a hétköznapi élet nehézségeiben, megpróbáltatásaiban. 
A befogadó légkörön, segítő találkozásokon, beszélgetéseken keresztül támo-
gatjuk a résztvevőket az erősségeik felfedezésében és mozgósításában, célzott 
fejlesztő foglalkozásaink során eszközöket adunk a kezükbe a szorongásoldáshoz, 
a stressz csökkentéséhez, az önbizalom növeléséhez.

 H O L I S Z T I K U S  S Z E M L É L E T
Szakembereink gazdag és sokszínű szakmai eszköztárral rendelkeznek (gyógype-
dagógus, pszichológus, óvodapedagógus, kisgyermeknevelő, pedagógus végzett-
ség), módszerspecifikus képzések és széleskörű szakmai tapasztalat (meseterápia, 
gyermekpszichodráma, családterápia, szenzoros-integrációs terápia stb.) segíti 
őket a munkájuk során.

 KOMPE TENCIAFE JLESZTÉS

Gyermekcsoportjainkban indirekt 
kompetenciafejlesztés valósul 
meg. Meséken, gyermekpszichod-
rámán, zenén, mozgáson keresztül, 
holisztikus szemlélettel segítjük 
a mindennapi élethez szükséges 
kompetenciák és a mozgás fejlő-
dését. A gyermekek és felnőttek 
készségeinek harmonikus kibonta-
kozására fókuszálunk.

 A L K O TÁ S ,  E L M É LY Ü L É S
Számtalan változatos foglalkozásunk ve-
zérfonala és összekötő eleme a tapasztalás, 
élményszerzés, művészeteken keresztüli 
megélés. Virtuálisan fejlődő világunkban 
a valódi élmények átélése, önmagunk moz-
gásban és alkotásban való megfogalmazása 
különleges jelentőséget kap. Programjaink 
összeállításánál olyan professzionális fog-
lalkozásokat választottunk, amelyek nem 

csupán a szórakoztató időtöltésre adnak lehetőséget, de teret engednek a belső 
elmélyülésre, személyiségünk mélyebb rétegeinek megismerésére, fejlesztésére. 
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„A Belvárosi Közösségi Tér 
egyedülálló, prevenciós 

célú szolgáltatásrendszerét 
számos elismert szakmai 

szervezet kiemelkedő színvo-
nalúnak értékelte.”
f a r k a s  p e t r a 

ü g y v e z e t ő

C S A L Á D B A R ÁT  T E L E P Ü L É S  D Í J  2 0 18 
( N A G Y C S A L Á D O S O K  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T E )
Budapest V. kerület Önkormányzata a családok jólétét és konceptuális, csa-
ládos közösségeket erősítő, biztonságérzetet növelő intézkedéseiért kapta 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől az elismerést, amelyben a Bel-
városi Közösségi Tér működtetése is kiemelt jelentőséggel bírt.

E L F A C  N E M Z E T K Ö Z I  J Ó  G YA K O R L AT  2 0 19
Belváros Önkormányzata családbarát működése elismeréseként csatla-
kozhatott az ELFAC nemzetközi szervezet körében a családbarát telepü-
lések nemzetközi hálózatához. A Belvárosi Közösségi Tér az alakuló ülé-
sen, mint nemzetközi jó gyakorlat került bemutatásra.

E D I S O N 10 0  2 0 2 0,  2 0 2 1
Az Edison100 az a lista, amely minden évben országos szinten a 100 leginkább 
innovatív és jövőbarát kezdeményezést foglalja össze, amelyek óvodások és 
iskolások jövőben kritikus tudását és készségeit fejlesztik. Szakmai zsűri vá-
lasztotta ki a legsikeresebbnek ítélt gyerekeket fejlesztő kezdeményezéseket, 
akik felkerülhettek a 100-as listára, köztük a Belvárosi Közösségi Teret is.

C S A L Á D B A R ÁT  M U N K A H E LY  2 0 2 0
A Belvárosi Közösségi Térben tapasztalható családbarát szemléletet nem-
csak a hozzánk látogatók tapasztalhatják meg, hanem a nálunk dolgozó 
munkatársak is. Kollégáinkat segítjük abban, hogy megtalálják az egyen-
súlyt a munka és a magánélet között, hiszen ez szolgálhat alapul a har-
monikus családi élethez. Rugalmas, újszerű megoldásokkal, az egyéni 
szempontokat is figyelembe vevő munkaszervezéssel támogatjuk a gyer-
meket nevelő vagy gyermekvállalás előtt állókat, valamint az idős, beteg 
hozzátartozójáról gondoskodó munkatársainkat. Büszkén viseljük a Csa-
ládbarát Vállalat és a Családbarát Munkahely címeket.

O F F I C E  B R A N D I N G  K Ü L Ö N D Í J  2 0 2 0  D Ö N T Ő S
Döntős lett a Belvárosi Közösségi Tér Az Év Irodája Of fice Branding Kü-
löndíj 2020 kategóriában. A rangos megmérettetésen a 2020 tavaszi 
vírushelyzetben kialakított online szolgáltatásrendszerünket ismerték 
el. Munkatársaink mindent megtettek azért, hogy a belvárosi családok 
az otthon töltött időszakot minél könnyebben átvészeljék és tartalma-
sabban élhessék meg. Célul tűztük ki, hogy a közösségi tér szellemiségét 
az online felületekre ültetjük át, digitális tartalmakkal, interaktív lehető-
ségekkel támogatjuk a családokat, összetartjuk a belvárosi közösséget.

É V  K Ö Z Ö S S É G I  T E R E  2 0 18  K Ü L Ö N D Í J
Hazánk legnagyobb független ingatlanszakmai versenyén a gyakorlatias-
ság, letisztultság és családbarát szemlélet jegyében gondosan kialakított 
terünket külön elismeréssel is jutalmazták. A Belvárosi Közösségi Térben 
a műemlék épület értékeinek megőrzése mellett harmonikusan jelennek 
meg a modern igényeket kielégítő megoldások. Az építészeti megvalósí-
tások tükrözik missziónkat is, mivel programjainknak is egyaránt fontos 
része a hagyományok tisztelete és az új módszerek alkalmazása.

G Y E R E K B A R ÁT  T E L E P Ü L É S  D Í J  2 0 18  ( U N I C E F )
Az V. kerület gyermekbarát programja egy jól átgondolt, pontosan ki-
dolgozott stratégia, melynek középpontjában a családok egységének 
megőrzése áll. A stratégia működtetésében és az UNICEF Gyerekbarát 
Település Díj elnyerésében a Belvárosi Közösségi Tér meghatározó sze-
repet kapott.
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MIBEN HISZÜNK?

• a család megtartó erejében a szülők támogatásán keresztül
• a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődésének elősegítésében
• az apák aktív szerepének fontosságában
• a generációk közötti híd megteremtésében
• a közösségi élmények erejében
• a környezettudatos és egészséges életmódban
• a megfelelő környezet fontosságában

Arra törekszünk, hogy különböző módszerek segítségével támogassuk a családokat, 
s ezzel megelőzzük a családi krízisek és az életszakasz változásokból fakadó prob-
lémák kialakulását. 

A mese és az élőszavas mesemondás évezredek óta az egyik legerősebb közös-
ségteremtő eszköz. A Belvárosi Közösségi Térben a mese mind a környezet kiala-
kításában, mind eszközeinkben és foglalkozásainkon erős hangsúlyt kap. Szakmai 
programunk gerincét, módszertani alapját a Metamorphoses Meseterápia és a gyer-
mekpszichodráma módszertana alkotja, kiegészülve a zeneterápia, a mozgás- és tánc-
terápia, és a dinamikus szenzoros integrációs terápia eszköztárával. 

Szolgáltatáscsomagunk különlegessége, hogy várandós-, gyermek-, szülő-, és speciá-
lis apás, illetve szenior programokat és csoportokat is szervezünk. A szülést megelőző 
szenzitív időszakon át, az óvodai és iskolai éveken keresztül, egészen a nyugdíjas 
időszakig kínálunk lehetőségeket látogatóink számára.

A Belvárosi Közösségi Tér egy olyan intézmény, mely már a kezdetektől fogva nagy 
hangsúlyt fektet a környezettudatosságra.

Már több mint 
600 belvárosi 
család csatlakozott 
közösségünkhöz.

 „ A meséknek nagy jelen t ősége van a mi 
gyerekeink életében is.  Minden este lefek-
vés előt t közösen mesét olva sunk. Büszke 
vagyok a r r a , hogy a z önkor m án yzat ilyen 
nagyszerű dolgot biz t osít a Belvá rosi a k-

na k. Egy minőségi közösségi tér , a hol a 
gyerekeknek és a felnőt teknek egya r án t 

lehet őségük van mesével ta rta lm a s ki-
k a p csolódá sr a , gyógy ul á sr a , egyéni és 

közösségi fejlődésre. Édesan ya kén t h á l á s 
vagyok, hogy a gyerekeim is megta pa sz ta l-

h atjá k milyen va r á zsl at os dolog ez!”
B a l o g h - M a d á r  E m e s e 

a l p o l g á r m e s t e r, 
3  g y e r m e k  a n y u k á j a
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„Hiánypótló  
és szakmailag 

is megalapozott 
szolgáltatásaikkal javítják 

az életminőségünket. 
Személyes figyelmük  

és törődésük meghatározó 
érték tevékenységeik során.”

é v a

TÁMO GATÓ HÁT TÉR A SZÜLŐKNEK

• a testi-lelki harmónia megőrzését segítjük
• a stresszoldásra, az önbizalom növelésre törekszünk
• a gyermekgondozásban és nevelésben támogatást nyújtunk

Foglalkozásainkon keresztül lehetőség nyílik a szorongás-, és stresszoldásra, a kreativi-
tás és az önbizalom növelésére, az önteremtő és öngyógyító képesség elmélyítésére.

Konzultációs lehetőséget biztosítunk kismamáknak és pároknak a gyermekvárás 
időszakával, a születéssel-szüléssel kapcsolatos kérdések megválaszolására gyer-
mekágyas segítő szakember közreműködésével. Szülőkonzultációs formában végig 
kísérjük a családokat a kérdéses nevelési helyzetek megoldásán.

Tanfolyamok keretében teret adunk a szülőknek olyan ismeretek elsajátítására, mely 
segítséget jelenthet számukra a gyermekgondozás és nevelés során.

Masszázs és jóga foglalkozásainkon a rekreáció jegyében felkészítjük a testet és a lel-
ket a szülésre, valamint az azt követő regenerációs folyamatok előmozdításával 
a korábbi kondíció visszanyerését támogatjuk. 

Meseerdő Időszakos Gyermekfelügyeletünk keretében lehetőséget biztosítunk a szü-
lők számára, hogy néhány órás elfoglaltságuk során gyermekükről elfogadó és pozi-
tív légkörben olyan szakemberek gondoskodjanak, akik tevékenyen hozzájárulnak 
a gyermeki készségek kibontakoztatásához, az önfeledt pillanatok átéléséhez 6 hó-
napos kortól egészen 7 éves korig.
 

Programjainknak 
köszönhetően, felnőtt 
látogatóink évente 
több száz órát töltenek 
egymás támogatásával, 
tapasztalataik megosztásával.
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HARMONIKUS TESTI-LELKI FEJLŐDÉS ELŐSEGÍTÉSE 

• meseterápia
• pszichodráma
• zeneterápia 

Bár a Belvárosi Közösségi Tér működésének alapját és keretét a mese és az élősza-
vas mesemondás teremti meg, foglalkozások és programok szintjén jól láthatóan 
különválik a mese, mint közösségi élmény, és a mese, mint terápiás eszköz. Közösségi 
élményként kávéházi meseesteket, családi mesedélutánokat és felnőtt mesefejtő 
csoportokat kínálunk látogatóinknak, amelyek mind az élőszavas mesemondásra 
és annak áldásos hatásaira épülnek. A Boldizsár Ildikó által kifejlesztett Metamorp-
hoses Alkotó-fejlesztő Meseterápia eszközével pedig kislétszámú, zárt gyermek és fel-
nőtt csoportokban, valamint egyéni konzultáció során dolgozunk számtalan külön-
böző formában. Az alkotó-fejlesztő meseterápia hatékony eszköz a prevencióban 
és a kialakult krízisek, nehézségek kezelésében egyaránt.

A Belvárosi Közösségi Tér kezdetektől kiemelt fontossággal bíró módszertani sa-
rokköve a Kende B. Hanna által kifejlesztett Gyermekpszichodráma, amely szintén 
a mesékre épül, de itt a gyerekek a saját történeteikkel dolgozhatnak. A gyermek-
pszichodráma egy kiscsoportos terápiás forma, melynek lényege, hogy két szak-
képzett vezető segítségével a gyerekek egy mesét, történetet találnak ki, amit 
együtt, saját maguknak elő is adnak. A spontán játék felszabadítja a kreativitásu-
kat, katartikus élményekhez juttatja őket, én-erősítő, személyiségfejlesztő hatása 
van. Az önkéntes részvétel erős motivációt eredményez, az oldott hangulat mozgó-
sítja a gyerek önteremtő, öngyógyító képességét.

Zeneterápiás csoportjainkban Kokas Klára zenepedagógiai módszerével éneklés, zene-
hallgatás, improvizatív szabad mozgások révén segítjük elő a gyermek értelmi-ér-
zelmi fejlődését, szociális készségeinek gazdagodását. Mind korosztályában, mind 
felépítésében változatos zenei foglalkozásainknál törekszünk a kisgyermekkori zenei 
nevelés megteremtésére a kodályi elvek alapján.

Ha az összes mondókát, dalocskát, amit 
szakértőink ismernek, egymás után elénekelnénk, 
egy hétig ismétlés nélkül dalolhatnánk.

„Nem csak a gyerekeket 
segítik a fejlődésben, hanem 

a szülőknek is nagy segítséget 
nyújtanak. Változatos, igényes 

programokat szerveznek és 
mindenki megtalálhatja az 
érdeklődésének megfelelőt.”

b a r b a r a
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• dinamikus szenzoros integrációs terápia (dszit)
• komplex mozgásfejlesztés 

A Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápia (DSZIT) olyan mozgásterápiás forma, me-
lyet a szakemberek az éretlen, vagy egyes területeken nem kellően dif ferenciált 
működéssel bíró idegrendszerű gyermekek részére fejlesztettek ki. A terápiás 
foglalkozásokon a gyerekek felszabadult, kreatív játékfolyamat során számtalan 
izgalmas eszközt használva, meleg, elfogadó és biztonságos közegben, önfeledt 
mozgáson, élményeken, tapasztalásokon keresztül fejlődhetnek. A szenzoros te-
rápiának fontos eleme, hogy nem csupán a gyermek készségeit próbáljuk fejlesz-
teni, de tekintettel a testi és lelki fejlődés szoros összefonódására, a pszichés támogatás 
ugyanolyan fontos tényezője a foglalkozásoknak, mint az idegrendszer konkrét 
mozgásokkal történő fejlesztése.

Komplex mozgásfejlesztő zárt csoportjainkban szakemberek segítik a  gyermekeket 
képességeik kibontakoztatásában. A tanulás alapköve a mozgás, sok gyakorlást 
igényel, hogy a szervezet többi rendszerébe beépüljön. Csak akkor képes a gyer-
mek magasabb szintű nyelvi képességeit, mint pl. beszédet, olvasást, írást zavar-
talanul működtetni, ha a mozgás és érzékelés kifejlődött és integrálódott. A fog-
lalkozás a fejlődéstani nagymozgásokon, rugalmasságon, egyensúlyon keresztül 
fejleszti az idegrendszert. Ezen feladatsorokhoz többek között társulnak még tér, 
idő, emlékezet, beszédészlelés, beszédértés, jobb-bal, testismeret, ritmus, szem-
mozgások stb. fejlesztésére irányuló gyakorlatok is.

Minőségi, modern 
mozgásfejlesztő 
eszközeinkből valódi 
gyermekerődöt  
lehetne építeni.

„Hálásan köszönjük 
mindenkinek, aki tett és 

minden nap tesz azért, 
hogy az intézmény 

működhessen, és úgy 
működjön, mint most.”

e d i t
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APÁK AK TÍV SZEREPE

• együtt töltött idő
• aktív kapcsolódás
• élménymegosztás

Különösen büszkék vagyunk azokra a programjainkra, melyek alkalmat és teret 
adnak az apák számára a gyermekeikhez való kapcsolódáshoz. Szeretnénk meg-
könnyíteni számukra a foglalkozásainkon való részvételt, ezért a kifejezetten 
apa-gyermek programjainkat késő délutáni, illetve szombati napokon tartjuk.

Gyermekágyi tanácsadás keretében támogatjuk az anyaság és apaság megszületé-
sét, a gyermek érkezésére való ráhangolódást. Egyéni foglalkozások során segítjük 
a várandós szülőket, hogy válaszokat kapjanak a kérdéseikre, felkészülhessenek a 
fizikai és lelki változásokra.

A hordozási tanácsadás során a szülők megismerhetik a helyes hordozás technikáját, 
míg babamasszázs csoportunkban szakképzett oktatónk segítségével elsajátítható 
egy, a csecsemő idegrendszeri fejlődésére pozitívan ható mozgássor. A babamasz-
százs remek lehetőség az apák számára a gyermekükhöz való kötődés megéléséhez.

Az apás foglalkozások keretében külön teret nyitunk az apák számára a gyermekük-
höz való kapcsolódásra és közös élmény átélésére.

A tanfolyamaink során lehetőséget biztosítunk olyan ismeretek elsajátítására, me-
lyek segíthetnek felkészülni a váratlan helyzetek vagy nehéz nevelési problémák 
kezelésére, ezáltal növelve a szülői kompetencia érzését.

Az apás élményprogram sorozatunkon a nagyobb gyermekekkel való kapcsolat el-
mélyítésére, a családi összetartozás erősítésére, élményalapú, szórakoztató idő-
töltésre van lehetőség. Az egész napos, étkezéssel egybekötött programon szak-
képzett trénerekből, pedagógusból és pszichológusból álló csapat támogatja a 
tartalmas szombati kikapcsolódást.

A szülőket konzultációs lehetőséggel segítjük a nevelési helyzetekben, a közösség-
be lépéssel kapcsolatos kérdésekben, konfliktuskezelésben, a szülői szerep során 
megélt esetleges nehézségekkel való megküzdésben.

A testi kontaktus, a személyes gondoskodás,  
az együtt töltött minőségi idő segít elmélyíteni  
az apa-gyermek kapcsolatot.
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„Az időskori magány enyhítésének remek 
eszköze a tevékenységen keresztüli 
kapcsolódás új emberekhez, csoportokhoz, 
közösséghez.  A programok során 
különböző generációk találkozhatnak 
egymással, és tapasztalhatnak meg 
valami újat közösen.” 

j e n e i n é  d r .  r u b o v s z k y  c s i l l a  p h . d 
a l p o l g á r m e s t e r

GENER ÁCIÓK KÖZÖT TI HÍD MEGTEREMTÉ SE 

• közösségi élmény
• tanulás-tapasztalás
• tudásmegosztás

Intergenerációs programcsomagunk célja, hogy hidat építsünk a különböző generáci-
ók között. Programjainkkal lehetőséget teremtünk a fiatalok és idősebbek közötti 
tapasztalatcserére, élménymegosztásra, a töltődésre, a közös tanulásra.

Szenior és időskorú látogatóink számára szervezünk csak nekik szóló foglalkozásokat, 
programokat is, melyeknek célja különböző útvonalakon, módszerekkel, élmé-
nyekkel a test, szellem és lélek frissen tartása, a kortárs kapcsolatok erősítése.

Időskorú mesemondóink 
éveik számát tekintve közel 
15-szörös életbölcsességgel 
rendelkeznek a mesehallgatói 
közönséghez képest.
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KÖZÖSSÉGI ÉL MÉNY

• kávéházi programok
• családi rendezvények
• nyári napközis táborok

A Belvárosi Közösségi Tér nevében hordozza célkitűzését: teret adunk az egymás-
hoz való kapcsolódásnak, élménymegosztásnak, tapasztalásnak. Törekszünk min-
den korosztály számára olyan programot kínálni, mely az aktuális élethelyzet, tes-
ti-lelki szükséglet, vagy érdeklődés szempontjából izgalmas választás lehet.

Kávéházi programjaink különleges színfoltjait jelentik állandó foglalkozásainknak, 
közösségi programjainknak. A különböző tematika köré épített estek az élőszavas 
mesemondás és mesehallgatás, a zeneszó, valamint a Családbarát Specialty Kávé-
zó finomságainak köszönhetően sajátos keretbe helyezik a közösségi élményt.

Családi rendezvényeinkre évente több alkalommal várjuk szabad és  fedett téren 
a  kisgyermekes családokat változatos programokkal, koncertekkel, előadásokkal, 
játékokkal, jókedvvel, nevetéssel, és a közösen megélt pillanatok élményével. Szá-
mos rendezvényt szervezünk a családok számára, mint amilyen a húsvéti és adventi 
kézműves foglalkozás, az évente kétszer megrendezésre kerülő Belvárosi Családi Pik-
nik, melynek tavasszal az Olimpia park, ősszel pedig a Károlyi-kert ad otthont. A Mi-
kulás-napot és Farsangot minden évben megünnepeljük családias környezetben.

Nyári napközis táborainkkal szeretnénk megkönnyíteni a családok számára a gyer-
mekek nyári programjainak megszervezését. Egy héten át nem csupán helyet biz-
tosítunk a gyerekeknek, hanem minden korosztályt lefedve, az adott korosztály 
számára megfelelő programokat kínálva kis létszámú csoportokban, szakmailag 
gazdag, jól felépített, összművészeti megközelítéssel bíró foglalkozásokat nyúj-
tunk. Itt különböző módszertanok ötvözésével dolgozva valódi élményt és örömet 
nyújtunk a gyermekek számára.

„A Mesetáborban nagyon 
sokat játszottunk és nevettünk, 

kézműveskedtünk.  
Jó volt, mikor a saját kitalált 

mesénket eljátszottuk és 
megkaptuk kis könyvben.”

b e r t a l a n 
 6  é v e s

A mese és mesehallgatás közösséget teremt.
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KÖRNYEZETTUDATOSSÁG ÉS EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD

környezettudatosság
Megalakulásunk óta különleges figyelmet szentelünk a fenntartható fejlődés 
és  a  környezetvédelem ügyének, gyermekekkel foglalkozó intézményként fon-
tos nekünk, hogy példamutatással, környezeti kialakítással és indirekt neveléssel 
egyaránt óvjuk a jövő generációinak életkörülményeit. Ezeket figyelembe véve 
alakítottuk ki a környezettudatosággal kapcsolatos nézeteinket. Szelektív hulla-
dékgyűjtőket használunk, az intézmény cipőmentes övezeteiben újrahasznosított 
farmeranyagból biztosítunk váltópapucsokat. Foglalkozásainkon gyakran újra-
hasznosítható, újra felhasznált anyagokból készítünk alkotásokat.

családbarát specialty kávézó
Különleges, a látogatók visszajelzései alapján meg-megújuló kínálatunkkal egész-
séges alternatívák megtalálására szeretnénk motiválni a szülőket és a gyerekeket, 
ahol a finomságok az otthonos és gyermekbarát környezetben, a Belvárosi Közös-
ségi Tér szíveként dobogó kávézónkban kicsik és nagyok legnagyobb örömére azon-
nal elfogyaszthatók. Természetesen laktózérzékeny, gluténérzékeny vendégeinkre 
is gondoltunk, cukormentes és tojásmentes termékeket is kínálunk. Törekszünk 
a fenntartható megoldások alkalmazására: a  fák védelmében textil szalvétákat 
használunk, a műanyagszennyezés csökkentése érdekében szűrt ivóvizet kínálunk, 
egyszer használatos evőeszközöket nem tartunk. A szemetet szelektíven gyűjtjük, 
mellyel példát mutatunk a hozzánk látogató gyermekek számára. Igyekszünk ha-
zai termékeket vásárolni, minél rövidebb beszállítólánccal dolgozni.

vízlelőhely
Jó minőségű, szűrt vízlelőhelyként, alternatívát biztosítunk a napi megfelelő meny-
nyiségű folyadék bevitelére, ezzel is csökkentve a műanyagszennyezést.

Kávéházi könyvtárunk kialakításakor 
törekedtünk arra, hogy olyan mesekönyveket  
is kínáljunk, amelyek szórakoztatóan biztosítják  
a környezettudatos nevelést.

„Gyönyörű, új építésű, 
gyerekekre szabott, 

színvonalas programokkal.  
A bababarát kávézó pedig  

a kedvencem!”
c s i l l a
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A MEGFELELŐ KÖRNYE ZE T FONTOSSÁGA 
 – HOVÁ JUTSZ, HA KÖVE TED A ME SÉK ÚT JÁT? 

• funkcionalitás
• szimbolika
• szakmaiság
• gyermekbarát környezet 

Szakmai és esztétikai szempontokat egyaránt figyelembe véve terveztük meg a helyi-
ségeket, alakítottuk ki a belső tereket, választottuk ki a bababarát környezet igényeit 
kiszolgáló, magas színvonalat képviselő tárgyi eszközöket.

A gyermekek igényeit szem előtt tartva választottuk ki a beltéri anyagokat, a színe-
ket és formákat. A tereket hintákkal, fejlesztő játékokkal, könyvekkel töltöttük meg. 
A nagy fehér felületeket mesés falfestésekkel díszítettük.

Számos praktikus megoldást alkalmaztunk, mint amilyen a padló természetes kau-
csuk borítása, a lemosható falfelületek, a nem bolyhosodó anyagból készült szőnye-
gek, a könnyen tisztítható, bőrbarát, egészségre nem káros festékanyaggal színezett, an-
tiallergén bútorszövetek, vagy az elektromos aljzatok magasságának megemelése. 

Olyan közösségi teret alkottunk, ahol a gyermekek önfeledten játszhatnak, kísérletez-
hetnek, tapasztalhatnak, ahol a környezet a családok igényeire van szabva.

A letisztult tér, a hangulatos, kisebb-nagyobb helyiségek mind rengeteg apró, 
ugyanakkor fontos részletet rejtenek, mint amilyenek például az egy folytonos vona-
lat tartalmazó piktogramjaink, melyek a folytonosságot és összetartozást szimboli-
zálják, vagy az üzenőfal, amire szülő és gyermeke egyaránt kedvére rajzolhat, írhat. 

Fontos volt számunkra, hogy belső tereink önálló arculatot és egyedi színvilágot 
kapjanak, foglalkoztató szobáink nevükben a mese-, és mondavilághoz kapcsolód-
janak. Az angol feliratokkal a multikulturális adottságokat hangsúlyoztuk. Munka-
társaink angolul is beszélnek.

Intézményünk kialakítása során törekedtünk a régi és az új, a generációról generációra 
áthagyományozott értékek és a legmodernebb eszközök, a szellemiség és a funkcionalitás 
harmonikus egységének megteremtésére. A Belvárosi Közösségi Tér mind kialakításá-
ban, mind szellemiségében hű a nevéhez és a mesék útján járva – a legősibb közös-
ségformáló eszközt alkalmazva – nyit kaput az V. kerületi családok számára.

A cipőmentes övezet lehetővé teszi, 
hogy a legkisebbek is szabadon, 
otthonosan mozoghassanak.

29

„Nagyon szerencsések 
vagyunk mi

V. kerületiek ezzel 
a szuper, gyönyörűen 

felszerelt hellyel. ”
é v a
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BAR ANGOL ÁS A BELVÁROSI KÖZÖSSÉGI TÉRBEN

A Baba-Mama Kuckó egy meghitt hangulatú helyiség. Aho-
gyan a medvebocsok a barlang biztonságában, itt szülő és 
gyermeke elbújhatnak a világ szeme elől. A kényelmes fotel, 
lábtámasz, a jól felszerelt és kellemes hangulatú környezet 
a nyugodt szoptatást és pelenkázást segítik elő.

Gingalló foglalkoztató szobánk egy varázsmondóka után 
kapta a nevét. Ez az a hely, ahol szabadon szárnyalhat 
a  képzelet: a gyermekek jelmezekbe bújhatnak, történe-
tet szőhetnek, saját világot építhetnek. A fejlesztő foglal-
kozások során nagy hangsúlyt fektetünk a figyelem meg-
tartására - például a környezet ingereinek csökkentésével. 
Gondolataik és érzéseik megjelenítésére alkotó-fejlesztő 
eszközök gazdag tárházát kínáljuk. A szobában elhelyezett 
kézmosónál pedig a közös alkotó tevékenységet követően 
a legmaszatosabb kezet is újra tisztára varázsoljuk.

A Bíbola foglalkoztató és mozgásfejlesztő szoba nevét egy 
gyógyító mondóka kapcsán választottuk. Az egyedülálló-
an gazdag felszereltségű helyiség kifejezetten a Dinamikus 
Szenzoros Integrációs Terápia módszertani igényeit figye-
lembe véve került kialakításra. A mozgásfejlesztés szempont-
jából kulcsfontosságú, speciális fejlesztő eszközök biztonsá-
gosak, korszerűek, a foglalkozások során könnyen elővehetők 
és alkalmazhatók. Használatuk nem csupán kiemelt fontos-
ságú a megfelelő mozgásfejlődés elősegítése szempontjából, 
de örömteli tevékenység is a gyermek számára. 

31

Fejlesztő szobáink varázs-, és 
gyógyítómondókákból ismert 
kifejezések nevét viselik, melyek 
szíveket és ajtókat nyitnak ki.
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A Mókus szoba, akárcsak egy puha, meleg odú biztosítja 
a  szülőkonzultációkhoz nélkülözhetetlen intim légkört. 
A  gyógypedagógus, szakpszichológus munkatársakkal itt 
lehetőség nyílik egyéni tanácsadás keretében átbeszélni 
a fontos kérdéseket, nevelési dilemmákat, nehézségeket.

A Pillangó szoba az intézmény lelkét szimbolizálja. A foglal-
kozásaink, programjaink és rendezvényeink megvalósu-
lásához nélkülözhetetlen szakmai munka helyszíneként 
otthona a megújulás lehetőségét magában hordozó, a vál-
tozásra azonnal reagálni képes, kreatív folyamatoknak. 

Rendezvénytermünkben a hatalmas ablakoknak köszönhe-
tően fürdőzhetünk a természetes napfényben. Az eszközö-
ket úgy válogattuk ki, hogy a legváltozatosabb igényeket 
is ki tudják szolgálni egy-egy foglalkozás, vagy rendez-
vény során. A cipőmentes övezet, a  bababarát puf fok és 
párnák különböző méretekben, valamint az antiallergén 
szőnyegek alternatívát jelenthetnek a  kényelmes rész-
vételhez. Legyen szó tehát mondókás, zenés feltöltődést 
célzó programról a legkisebbek és szüleik számára, vagy 
kamaszok élménypedagógiai csoportfoglalkozásáról, 
esetleg farsangi mulatságról vagy a szenior résztvevőink 
számára tartott táncos foglalkozásról, rendezvényter-
münkben megfelelő tér és eszközpark áll látogatóink ren-
delkezésére.

Az intézmény mindennapi működése 
során átlagosan 50 gyermek és szüleik 
látogatnak el hozzánk nap mint nap.

„Családias és elfogadó 
légkör vesz itt körül kicsit 

és nagyot egyaránt. 
Ötletes programok, 

kiváló szakemberek, 
szeretetteli gondoskodás 

és odafigyelés 
minden nap.” 

z s ó k a
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A gyermekfelügyeletünkön dolgozó szakemberek  
az előzetes bejelentkezések alapján  
hozzájuk érkező gyermekek egyéni igényei szerint  
alakítják ki a foglalkozásokat, 
készítik ki a kedvenc játékokat.

ME SEERDŐ IDŐSZ AKOS  GYERMEKFELÜGYELE T

• alternatív pedagógiájú,  
rugalmas gyermekfelügyelet

• hat hónapos kortól hét éves korig
• kis létszámú csoportok (maximum 8 fő)
• magas szakmai színvonalat  

képviselő szakemberek
• készségfejlesztő játékok,  

alkotó-fejlesztő tevékenységek
• tematikus foglalkozások
• csendes pihenőben altatás
• szocializáció támogatása

A Meseerdő Időszakos Gyermekfelügyelet jól képzett, 
óvodapedagógus és kisgyermeknevelő végzettségű szak-
emberekkel, egyedülálló pedagógiai eszköztárral, magas 
minőséget képviselő játékeszközökkel, minden nap válto-
zatos témájú foglalkozásokkal várja hat hónapos kortól egé-
szen hét éves korig a gyermekeket a vidám hangulatú, csupa-
szín Meseerdő szobában.

A szülők hetente háromszor, kortól függő időtartamban ve-
hetik igénybe a gyermekfelügyeletet: három éves kor alatt 
maximum három órában, három éves kor felett maximum 
négy óra időtartamban. A  szolgáltatás igénybevételének 
feltétele az  előzetes bejelentkezés regisztrációs rendsze-
rünkön keresztül. Bejelentkezni mindig a következő hétre 
lehet hétfő reggel 8-tól vasárnap este 8 óráig.

MESEERDŐ SZOBA

A mesékben az erdő a kilépést jelenti az otthonból, a biz-
tonságból, ahol a mesehősök kalandokba keverednek, ta-
lálkozásokat élnek meg, fejlődnek, átlépik saját határaikat. 
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Meseerdő szobánkban igyekeztünk egy biztonságot nyújtó 
erdőt megjeleníteni, ahol a  gyermekek barátságos közeg-
ben tehetik meg első lépéseiket a szocializáció útján. 

A kialakított környezet mindenben a  gyermekek szükség-
leteire van szabva. Magas minőségű eszközökkel dolgozunk. 
A szőnyegválasztásnál a szálvastagságra és szálmagasság-
ra is figyeltünk, hogy az éppen járni tanuló gyermekeket 
a  mozgás során stabil felülettel segíthessük. Szőnyegeink 
nem bolyhosodnak, így még véletlenül sem kerülhet sem-
mi oda nem illő a legkisebbek szájába.

A természetes anyagból készült játékkészletünket rendsze-
res időközönként bővítjük. Nagy hangsúlyt fektetünk az 
interkulturális és környezettudatos szemlélet gyakorlati alkal-
mazására, a játéktevékenységen keresztül történő képes-
ségfejlesztésre a  gyermekek egyéni és életkori sajátosságai-
nak megfelelően.

Szolgáltatásunkkal segítséget nyújtunk a kerületben lakó 
családoknak, hogy a szülők könnyebben visszatérhessenek 
a munka világába, valamint lehetőségük nyíljon néhány 
órás elfoglaltságaikat lebonyolítani. 

BÁRÁNY SZOBA

A Meseerdő szobához kapcsolódó nyugodt hangulatú 
Bárány szobában igény szerint alvásra, pihenésre is helyet 
biztosítunk. Az édes álmokat hozó, bárányokat ábrázoló 
falfestések segítenek a gyermekek számára ráhangolódni 
a játéktevékenységet követő csendes pihenő időszakára.

„Szuper programok a kicsitől 
a nagyig, mindenkinek, szuper 

környezetben, szuper emberekkel. 
Kiemelném a Meseerdő 

Gyermekfelügyeletet, ahol a picik 
kedves, gondoskodó és felkészült 

szakemberek óvó tekintete 
kíséretében próbálgathatják 

szárnyacskáikat kis létszámú 
csoportban, anya és apa nélkül is 

biztonságban, vidáman.” 

g y ö r g y i
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HE TEDHÉ T JÁTSZÓSZOBA

• szülő-gyermek pillanatok
• magas minőségű, fejlesztő játékok  

minden korosztály számára
• kézműves-, és mesesarok
• új barátságok

A Hetedhét Játszószobában a kalandé, a felszabadult játék-
tevékenységé a főszerep. A gyermekek itt szüleikkel együtt 
élhetik át az önfeledt játék örömét. A falon díszelgő hatal-
mas várfestményről a tündérmesék szereplői köszönnek 
vissza és hívják játékba a gyermekeket, akiket a szülők biz-
tonságot nyújtó közelsége segíti a társas kapcsolatok kiala-
kításában.  A szülők között a nagy beszélgetések nyomán itt 
igazi barátságok szövődhetnek. A Hetedhét Játszószoba igazi 
közösségi térként szolgál.

A játékok között egészen csecsemőkortól kezdve minden 
gyermek megtalálja a korosztályának, érdeklődési körének 
és fejlettségi szintjének megfelelő eszközt. A szerepjátékot 
támogató, érzelmi nevelésre és fejlesztésre alkalmas játékok, 
berendezési tárgyak széles választéka megtalálható. 

Kézműves sarkot is kialakítottunk, lehetőséget és helyet adva 
az alkotásra. A természetes anyagokból készült játékok 
mellett pedig számos mesekönyv is megtalálható, amivel 
szeretnénk közelebb hozni a gyermekeket a mesék világához.

A Hetedhét Játszószobában a gyermekek mellett a szülők is 
egymásra találhatnak: míg gyermekeik játszanak, ők megoszt-
hatják egymással örömeiket-bánataikat, tapasztalataikat, 
amit legtöbbször közös kávézás és sütizés követ a Családba-
rát Specialty Kávézónkban.

„Felüdülés 
vagytok 
a szürke 

hétköznapokban!”

a b i g é l  é s  
d o r i á n 

a n y u k á j a
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CSAL ÁDBAR ÁT SPECIALT Y K ÁVÉ ZÓ

• gasztronómia
• kikapcsolódás
• közösségi élmények
• játék-, és mesesarok
• valamennyi érdeklődő előtt nyitva áll

A Belvárosi Közösségi Tér Családbarát Kávézójában egyedül-
állóan ötvözzük az igényes baba- és gyermekbarát környezet 
kialakítását a specialty kávézók világával. A speciális étkezési 
igényeket is kielégítő kínálatunkat lakóhelytől függetlenül, 
bárki igénybe veheti.

Különleges, ételérzékenységekre is megoldást kínáló, láto-
gatói visszajelzések fényében formálódó gasztronómiai 
ajánlatainkkal, valamint bababarát környezetünkkel szeret-
nénk hozzásegíteni vendégeinket az örömteli és tartalmas 
időtöltéshez. Termékeinkkel, kínálatunkkal az egészséges 
életmód gyakorlásának lehetőségét igyekszünk biztosítani 
látogatóink számára.

Magas minőséget képviselő babahintáinkban a legkisebbek 
pihenhetnek, míg a nagyobbak játszhatnak, rajzolhatnak, 
mesekönyveket nézegethetnek, vagy gyermekirodalmat 
lapozgathatnak. A szülők számára gyermekneveléssel 
kapcsolatos szakirodalommal segítjük a tájékozódást és 
információbővítést. 

Könyvespolcainkról szabadon választható igényes olvasnivaló 
korosztálynak és érdeklődésnek megfelelően.

Kávézónk igazi közösségi tér, ahol a szülők önfeledten beszél-
gethetnek egymással, miközben a gyermekek biztonságos 
környezetben, fejlesztő eszközökkel, vagy épp egymással 
játszhatnak. Élőszavas mesemondó estjeinken közösen hall-
gatjuk a történeteket, és éljük meg az összetartozás érzését 
kortól, nemtől függetlenül.

„Szuper kávézó, ahova  
kényelmesen be lehet ülni babával, 

vagy kisgyerekkel. Gondosan 
megtervezett hely, látszik, hogy 

minden babás igényre gondoltak 
a kialakításnál. Nagyon kedvesek 
az ott dolgozó emberek, jó érzés ide 
betérni. A kávézóban szerencsére 

vannak mentes ételek is, így 
különböző ételallergia esetén  

se gond az étkezés.” 
v a l é r i a

Különleges kávéscsészéink egyedi, motiváló 
felirataikkal derítenek jobb kedvre.
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HO GYAN CSATL AKOZHATSZ KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ? 

• online rendszerben történő regisztrálás
• lakcímkártyával való személyes aktiválás
• online bejelentkezés a programokra 

A Belvárosi Közösségi Tér szolgáltatásainak igénybevételéhez mindössze egy on-
line regisztrációra van szükség. Regisztrálni csak az V. kerületi bejelentett lakcím-
mel rendelkezők tudnak. A regisztráció folyamata két lépésből áll: elsőként ki kell 
tölteni a honlapunk regisztrációs felületét, majd a lakcímkártya intézményünk 
recepcióján történő személyes bemutatását követően válik aktívvá a regisztráció, 
s ezt követően szabadon választhattok programjaink közül.

A honlapunkon megtalálható saját fej-
lesztésű online regisztrációs rendszeren 
keresztül nem csupán a programjaink és 
eseményeink áttekintésére nyílik lehető-
ség, hanem az azokra való közvetlen je-
lentkezésre is. A rendszeren keresztül az 
igényeiteknek megfelelően lemondhatjá-
tok a részvételt, vagy nyitott csoportjaink 
esetén bejelentkezhettek más foglalko-
zásra. Saját adatlapotokon megtekinthe-
titek az általatok regisztrált programok és 
események listáját, követhetitek a jelent-
kezéseiteket.

A honlapunkon elérhető órarendünk mellett a korcsoportonként összegyűjtött 
programkínálatunkkal is szeretnénk segíteni a lehetőségek közötti navigálásban, 
a  regisztrációt követően pedig értesítést küldünk e-mailben a programok alakulá-
sáról, a legújabb lehetőségekről, illetve az azokkal kapcsolatos legfontosabb tudni-
valókról.

A naprakész információkért érdemes követni Facebook és Instagram oldalunkat 
is, foglalkozásaink és rendezvényeink kapcsán készült videókért pedig ellátogatni 
Youtube csatornánkra.

Programjainkra a  
www.belvarosikozossegiter.hu 
honlapunkon tudtok regisztrálni.

„Mindig nagyon jól érezzük 
magunkat ezen a helyen, ahol 
egyformán fontos  
kicsi és mamája. Gyönyörű, igényes 
környezet, szuper az online rendszer, 
nagyon jó a kávézó kínálata is.  
Köszönjük a sok figyelmességet 
és törődést a dolgozók részéről, 
akik szívvel-lélekkel végzik a 
munkájukat.” 

  e d i t
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Mókus Konzultációs Szoba
Squirrel Consulting Room

Pillangó Terápiás Szoba
Butterfly Therapy Room

Bíbola Csoportszoba
Bibola group room

Gingalló Csoportszoba
Gingallo group room

Itt állsz
You are here

Bárány Alvószoba
Sheep Sleeping Room

Hetedhét Családi Játszószoba
Far Far Away Playroom

Baba-Mama Kuckó
Baby Care Nook

Konyha Sarok
Kitchenette

Meseerdő Szoba Gyermekfelügyelet
Forest Tales Room Child Care

Akadálymentesített mosdó
Accessible bathroom

Kávézó
Café

Recepció
Reception

Rendezvényterem
Event Hall

Segítő Kezek Kft.
Segítő Kezek Kft.

Mosdó
Bathroom

Ruhatár
Cloakroom

Öltöző
Changing room

Női mosdó
Ladies’ room

Férfi mosdó
Men’s room

Közösségi Tér
Community Space

a Belvárosi Közösségi Tér
rengetegét!


