SZÜLŐK HÁZA
ALAPÍTVÁNY

Az Európai Unió által támogatott projekt
hazai megvalósítója a Szülők Háza
Alapítvány. Lépj velünk kapcsolatba!
szulokhaza@szulokhaza.hu
hungary@families-share.eu
https://tegyeljot.hu/
"Egy gyerek felneveléséhez egy egész falu kell!"

Problémát jelent a
gyermekfelügyelet megoldása?
Problémáid vannak a hosszú
iskolai szünetek áthidalásával?
A nagyszülők még mindig
dolgoznak, vagy túl messze
élnek?
Egyedülálló szülő vagy, esetleg
a családodtól távol élsz?
Szeretnél támogató
családokkal találkozni, akik
mindennapi dolgokban segítik
egymást?

A FAMILIES_SHARE EGY MOBIL ÉS WEBES ALKALMAZÁS, AMELY A
KÖZÖSSÉGI GYERMEKFELÜGYELET MEGSZERVEZÉSÉRE SZOLGÁL.
A projekt azt a trendet
felismerve jött létre, hogy az
utóbbi évtizedben jelentősen
nőttek a kisgyermekes
családokra nehezedő terhek és
a családokat érintő kihívások. A
globalizáció magával hozta a
magas mobilitást, a fiatal
családosoknál egyre inkább
megfigyelhető, hogy szüleiktől
távoli városban élnek,
dolgoznak, így a nagyszülői
segítséget hiányolva kell
megoldaniuk a munka és a
magánélet feladatait.

A gazdasági válság erősen
hatott a munkaerőpiaci
folyamatokra, a munkába
visszatérni kívánó kisgyermekes
anyukák gyakran nehezen
találnak valóban rugalmas
munkabeosztással rendelkező
munkahelyet, így sokszor
hosszabb időre otthon
maradnak gyerekükkel, aminek
hatására elszigetelődhetnek a
közösségektől.
Az elérhető óvoda és iskola
utáni elfoglaltságok, a
magánórák, sportfoglalkozások
és szabadidős tevékenységek
egyre drágábban érhetők el a
családok számára.

A projekt többek között ezekre a
kérdésekre igyekszik választ adni
egy offline és online eszközöket
ötvöző megoldással.
A Families_Share ismerősöknek,
szomszédsági köröknek, iskolai,
munkahelyi közösségeknek
segít abban, hogy
megszervezhessék a saját
kisközösségeiket, és kölcsönös
idő- és feladatmegosztással
segítsék egymást
gyermekfelügyelettel,
korrepetálással, az óvodába,
iskolába való eljutásban, vagy a
szünidei tevékenységek
megszervezésében.
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HOGYAN HASZNÁLJUK?
A projekt a feladatok és a programok
összeszervezését egy önálló
mobilapplikációval segíti. Az alkalmazás
használata nagyon egyszerű: egy gyors
regisztráció után személyre szabhatjuk
profilunkat, amelyhez hozzárendelhetjük
gyermekeinket, akikkel szeretnénk részt venni
a Families_Share közösségekben szervezett
programokon.
Az alkalmazás használata arra nyújt lehetőséget,
hogy csoportokat létrehozva a saját
közösségeinken belül programokat
szervezhessünk, vagy önkéntesként,
résztvevőként csatlakozhassunk a mások által
megszervezett eseményekhez.
Az alkalmazáson belül arra is lehetőségünk
van, hogy megadjuk azokat az időpontokat,
amikor szükségünk lenne
gyermekfelügyeletre, és cserébe megjelöljük
azokat az időpontokat, amikor mi tudjuk
felajánlani a segítségünket ugyanebben.
Különösen hasznos segítséget nyújthat az
alkalmazás rendkívüli óvodai, iskolai
szünetekben a gyermekfelügyelet
megszervezésében.

Az applikáció január vége óta bárki számára
ingyenesen elérhető.
Mivel az alkalmazás bárhonnan elérhető,
és bármely helyi közösségnek lehetősége van
arra, hogy önálló csoportot hozzon létre a
felületen, így nagy segítséget jelenthet a
a munka-magánélet közötti egyensúlyozásban,
és pénzt, időt és energiát takaríthat meg a
családoknak.
A QR kód alapján egyszerűen beolvasható az
alkalmazás, ami megtalálható a Play Store-ban és
hamarosan az App Store-ban is.
A Play Store-ból való
letöltéshez olvasd be a
QR kódot, vagy
használd az alábbi
linket:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.vilabs.families_share_development
Iphone-ról és laptopról, asztali számítógépről a
felület asztali változata érhető el a böngészőből,
ezen a linken:
https://budapestapp.families-share.eu:6006/

A győri családoknak hétfő délutánonként 16.00 és 18.00 között előzetes
egyeztetés alapján lehetőségük van igénybe venni a győri Szülők Háza Családi
Központ közösségi tereit a Families_Share szolgáltatáson keresztül szervezett
programjaik megvalósítására. További információ: szulokhazagyor@szulokhaza.hu

A Szülők Háza Alapítvány munkatársai
készséggel megválaszolják a felmerülő
kérdéseket a szulokhaza@szulokhaza.hu vagy
a hungary@families-share.eu email címen.
A projekt hivatalos, angol nyelvű weboldala:
https://families-share.eu/
Kövesd a Families_Share facebook oldalát!
facebook.com/familiessharemagyarorszag

