CSALÁDBARÁT
SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK
DOLGOZÓ SZÜLŐKNEK

AZ EGYSZÜLŐS KÖZPONT
SZOLGÁLTATÁSCSOMAGJAINAK A CÉLJA, HOGY
ÁTHIDALJA AZT AZ IDŐT,
AMIKOR AZ ÓVODA,
A NAPKÖZI MÁR BEZÁRT,
DE A SZÜLŐ MUNKAIDEJE
MÉG TART.

Szolgáltatásainkkal „házhoz
hozzuk a gyerkőcöt”, vagyis
a szülő munkahelyén nyújtunk
felügyeletet, foglalkozásokat
vagy éppen napközit. Játszunk,
tanulunk, foglalkozunk
a gyerekkel, amíg a szülő
be nem fejezi a munkáját.
Hétvégén vagy szünidőben
az Egyszülős Központ
játszóházában szervezünk
programokat a dolgozó szülők
gyerekeinek.
Miért jó a szülőnek?
Mert nem kell rohannia
a gyerekért, és nyugodtan be
tudja fejezni a napi munkáját,
miközben biztonságban,
a közelben tudhatja a gyerekét.
Miért jó a cégnek?
A munkatársak ki tudják
használni a teljes munkaidejüket,
az utolsó órákban is teljesen
a munkájukra tudnak
koncentrálni. Mindezek
mellett növeli a lojalitásukat,
elkötelezettségüket a cég iránt.

2

SZOLGÁLTATÁSAINK
GYEREKFELÜGYELET
Hetente egy alkalommal
tíz gyerek részére nyújtunk
gyerekfelügyeletet
a cég egyik irodájában,
tárgyalójában.
A munkatársak számára így
megoldjuk a gyerekfelügyelet
problémáját, ezáltal
tovább bent maradhatnak
a munkahelyükön,
nyugodtan elvégezhetik
a napi feladataikat, mert
biztonságban tudják
a gyereküket.
Igény esetén a gyerekeket
elhozzuk a bölcsödéből/
óvodából/iskolából
a vállalathoz.
Erre a kiegészítő
szolgáltatásra az igények
ismeretében tudunk árat
kalkulálni.
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•

Időtartam: 3 óra

•

Korcsoport: 6-11 év

•

A szolgáltatás díja:
30.000 Ft/alkalom
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NAPKÖZIS
FOGLALKOZÁS
Hetente egy alkalommal
öt gyerek részére napközis
foglalkozást szervezünk.
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A munkatársak számára így
nemcsak a gyerekfelügyelet
problémáját oldjuk meg, de
mentesítjük a szülőt a munka
utáni együtt tanulástól is.
Igény esetén a gyerekeket
elhozzuk az iskolából
a vállalathoz. Erre a
kiegészítő szolgáltatásra az
igények ismeretében tudunk
árat kalkulálni.
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•

Időtartam: 2 óra

•

Korcsoport: 6-11 év

•

A szolgáltatás díja:
32.000 Ft/alkalom

NAPKÖZIS TÁBOR
AZ EGYSZÜLŐS
KÖZPONTBAN (NYÁRI,
TAVASZI ÉS ŐSZI
SZÜNETEKBEN)
Tanítási szünetben egy
alkalommal legfeljebb
tizenöt gyerek részére
ötnapos táborozást
szervezünk napi három
étkezéssel és változatos
programokkal (állatkertvagy cirkuszlátogatás,
hangszersimogató,
kézműveskedés, sportolás,
játékok stb.).
A táborban az iskolai szünet
alatt tartalmas és aktív
programokat biztosítunk
a gyerekek számára,
amíg a szülők dolgoznak.

•

Időtartam: 9 óra

•

Korcsoport: 7-11 év

•

A szolgáltatás díja:
28.000 Ft/fő
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PIZSAMAPARTI
AZ EGYSZÜLŐS
KÖZPONTBAN

ÉLMÉNYPROGRAM
AZ EGYSZÜLŐS
KÖZPONTBAN

Egy alkalommal hat gyerek
részére éjszakai pizsamaparti
diavetítéssel, párnacsatával,
kreatív foglalkozással,
mozgásfejlesztő tornával
és persze rengeteg játékkal.

Hétvégi gyerekprogram
legfeljebb tíz gyerek részére
az Egyszülős Központ
játszóházában, kizárólag
a vállalati dolgozók
gyerekeinek.
Csapatépítés, továbbképzés
vagy rövid határidejű
projekt alatt a munkatársak
számára így nem jelent
nehézséget a gyerekfelügyelet
megoldása.
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A szülők végre kapnak
egy kis „én-időt”, és hétfőn
pihentebben és feltöltődve
tudnak ismét a munkájukra
koncentrálni.

•

Időtartam:
szombat 16:00-vasárnap 10:00 óráig

•

Időtartam: 6 óra

•

Korcsoport: nincs korcsoporthoz kötve

•

Korcsoport: 3-11 év

•

Étkezés: welcome-gyümölcslé, vacsora, reggeli

•

A szolgáltatás díja:
65.000 Ft/alkalom

•

A szolgáltatás díja:
70.000 Ft/alkalom
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CÉGES
GYEREKPROGRAM
AZ EGYSZÜLŐS
KÖZPONTBAN
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Egy alkalommal
legfeljebb tizenöt gyerek
részére helyszínt biztosítunk
a vállalat saját szervezésű
gyerekprogramjához
(farsang, gyereknap,
Mikulás-ünnepség, stb.)
A gyerekprogram jó
alkalom a munkahelyen
kívüli közösségépítésre,
csapatépítésre, a munkahelyi
lojalitás erősítésére.
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•

Időtartam: 4 óra

•

Korcsoport:
nincs korcsoporthoz kötve

•

A szolgáltatás díja:
70.000 Ft/alkalom

A HELYSZÍNRŐL
Az Egyszülős Központ egy frissen
felújított, különleges hangulatú
közösségi tér a város szívében,
összesen 350 m2 alapterületen,
többféle közösségi funkcióval,
tömegközlekedéssel is jól
megközelíthető helyen.
A 120 évvel ezelőtt épült kávéház tágas
modernizált terében harmonikusan
van jelen a 21. század hangulata,
legyen szó a kávézóról, a játszóházról
vagy a közösségi irodáról.
Járja be a helyszínt:
https://magicview.hu/virtualtour/
egyszulos-kozpont
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1085 Budapest,
Üllői út 30.

|

egyszulo@egyszulo.hu
www.egyszulo.hu
+36 1 400 9217

