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18. 03. 2019

Представяне на участниците

Изказване на впечатления и очаквания

Представяне на Gyermekkert Nursery (детска
ясла, ситуирана в Осми район на гр.
Будапеща)

Будапеща, Унгария

18. 03. 2019 – 22. 03. 2019



На работната среща бяха представени

страните участници в проект “FINE!” (Унгария,

Италия, Хърватия, Португалия, България).

Всяка една от страните представи своите

участници и изказа своите очаквания от

настоящата визита, като преобладаващите

мнения бяха свързани с обмен на опит и добри

практики.



Яслата има 6 групи, в които се полагат грижи

за деца на 20- 36 месечна възраст, като има

капацитет до 72 деца. Сградата е открита през 1877

г., помещенията са просторни, с високи тавани и

подходящи за възрастта на децата мебели.



19. 03. 2019  

Д- р Шарлота Дервей представи презентация

относно значимостта на здравословното хранене и

развитието на детето през първите 3 години. Всяка

страна участник даде своите предложения относно

факторите, водещи до затлъстяването в детска възраст,

като почти всички посочиха стресовите ситуации в

семейството, заседналия начин на живот и

консумацията на нездравословна храна като основни

прични.





20. 03. 2019 

Всички участници в проекта бяха включени в
готварски уъркшоп, организиран отново в
Gyermekkert Nursery. Всяка държава формира свой
готварски екип, който работи под инструкциите на
готвачите от детската ясла. Бяха осигурени
необходимите продукти, съдове и прибори, а също
така и мантии, бонета, ръкавици и калцуни за
еднократна употреба. Готвачите от детската ясла
работеха на маса, позиционирана така, че да бъде
визуално достъпна за всеки екип.





21. 03. 2019

Работната среща бе организирана в Játékvár
Nursery, ясла в Осми район, открита през 1973 г.
Участниците в проекта бяха запознати с детското
заведение, което е разположено на 3 етажа,
разполага с асансьор и голям двор. Всяка група
разполага с тераса с навес, на която са
позиционирани леглата на децата. Яслата има 6
групи, в които се полагат грижи за деца на възраст
от 6 мес. до 36 мес., и е с капацитет до 74 деца.
Следобедният сън се осъществява навън при
температура до минус 5 градуса.



Участниците посетиха различните групи,

ситуирани на трите етажа, по време на обедното

хранене на децата. Във всяка група има тричленен

персонал, който помага на децата. След

приключването на обяда, децата бяха облечени

подходящо за сезона (яке, грейка, шапка, шал), и

бяха изведени на терасите за следобеден сън.





22. 03. 2019 

Работната среща бе проведена в Tücsök-lak

Nursery, ясла, открита през 2013 г. Тук се полагат

грижи за деца на възраст от 12 мес. До 36 мес., като

има капацитет за до 74 деца. Ева Каролин Пелцер,

диетолог, представи презентация относно храненето

на деца със специални хранителни потребности.

Участниците в проекта бяха запознати с продуктите,

които се използват в детските заведения за хранене

на децата със СХП.



Отново бе осигурен достъп до както

помещенията на децата, така и до кухнята на

детското заведение. В кухнята станахме свидетели на

приготвянето на обедното меню за този ден: булгур с

домати.

На края на работната среща всяка от страните

участници сподели своето мнение относно случилото

се през петдневната визита в Будапеща. Като цяло,

посещението бе определено като ползотворно и

оправдаващо очакванията на всички.






