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Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Vándorbölcső mozgalom egy magyar kezdeményezésű, nemzetközi
hagyományőrző-szociális
mozgalom,
mely
fabölcsők
adományozásával
kisközösségeket ösztönöz arra, hogy a gyermekeket vállaló családoknak kiemelt
figyelmet szenteljenek.
A Vándorbölcső mozgalmat az 1978-ban alapított Ágymester Manufaktúra cég
indította 2012-ben azzal a céllal, hogy felelevenítse azt a régi hagyományt, amikor a
kisbabákat még bölcsőben ringatták és a kiságyak több nemzedéken keresztül
családról családra jártak. A kezdeményezéshez 2012-ben csatlakozott a Három
Királyfi, Három Királylány Mozgalom, akikkel a cég közösen hat vándorbölcsőt
adományozott különböző közösségeket képviselő szervezeteknek, amelyek vállalták,
hogy gondoskodnak a bölcsők vándoroltatásáról.
A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom bölcsőinek a célja, hogy a
közösségteremtés eszközei legyenek. Azon túl, hogy újabb és újabb babákat
ringathatnak majd, jelképei annak, hogy a gyermekvállalás közös ügy.
A bölcsők minden családnál pár hónapot töltenek, amíg az a kisbabának kényelmes,
majd közvetlenül vagy sorsolás után továbbadják egy másik családnak, ahova épp
újszülött érkezik. A ringatózó kiságy használata az újszülötteknél segíh az
idegrendszer fejlődését, az egyensúlyérzék kialakulását és stabilitást is jelent a
babáknak: a ringató mozgás a születés előth időszakot idézi fel bennük, amitől
könnyebben megnyugszanak.
Kerületünk a stahszükai adatok alapján a lakosság korcsoport összetételét tekintve egy
idős kerület, minden eszközzel támogatnunk kell a fiatal családok kerületbe költözését
és itt maradását. Ennek egyik módja lehet a Budavári Vándorbölcső hagyományának
megteremtése. A Budavári Vándorbölcső kerületen belüli „vándoroltatására" és az
ehhez kapcsolódó program kidolgozására a Budai Polgári Kör egyesület megbízása

javasolt, hisz alaptevékenységükhöz illeszkedik a közösségépítésnek ezen módja, és a
kerületi vándorbölcső megteremtésének gondolata is az Egyesülettől származik. Az I.
kerületi védőnői szolgálattal együttműködve a program megvalósítására az Egyesület
alkalmas.
A bölcső ára a matraccal, lepedővel: 98 ooo ft + áfa, az ár tartalmazza a kiszállítás
költségét is. A bölcsőt és a hozzá tartozó babakelengye csomag fedezetét a 2022. évre
az Általános tartalék sor terhére biztosítja, (a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II.
28.) önkormányzati rendelet 6. mellékletének 16. sora).
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, a képviselő-testület
az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű
többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
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a Vándorbölcső mozgalom programhoz való csatlakozásról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
csatlakozik a Vándorbölcső mozgalomhoz. Felkéri a Budai Polgári Kört, hogy
dolgozza ki és folyamatosan kísérje figyelemmel a kerületi Vándorbölcső programot.
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