EGY CSALÁDOKAT SEGÍTŐ
SIKERES ÜZLETI VÁLLALKOZÁS
KIRÁLY ANIKÓ anyaként szembesült azzal, hogy a gyermekvállalás és nevelés számtalan kihívás elé állítja az
édesanyákat és a családokat. Olyan üzleti vállalkozást indított, amely ezeket a kihívásokat segít megoldani, s miközben felkészíti az apróságokat a közösségi együttlétre,
programokat nyújt a kisgyermekes családoknak, és gyereknevelési tanácsokat is igyekszik adni a szülőknek.
Anikó eredetileg angol–ﬁnn szakos tanár és marketing
szakközgazdász, 2007-ig alkalmazottként, marketingvezetőként dolgozott multinacionális vállalatoknál. Ekkor
jelentős változás állt be az életében: megszülettek ikergyermekei, Zsóﬁ és Gergő. Úgy döntött, olyan munkát keres, amely mellett több ﬁgyelmet szentelhet gyerekeinek
és családjának. A rugalmas idő- és munkabeosztás reményében lett vállalkozónő.

„

Anyaként szembesült a szülői léttel járó terhekkel és azokkal a kérdésekkel, amelyekre környezetében csak kevesen
tudtak válaszolni. Úgy tapasztalta, hogy mindez a hasonló
helyzetben lévő anyák többsége számára is napi probléma.
Ezért úgy döntött, megpróbál segítséget nyújtani nekik egy
olyan közösség létrehozásával, ahol ezekről a kérdésekről

lehet beszélgetni, megosztani az örömöket, bánatokat, nehézségeket. Olyan vállalkozást akart indítani, amely a kisgyermekes anyákat támogatja életük megszervezésében:
ebből született meg a Ficserke Családi Központ.
Anikó két irányba indult: a gyermekeknek napközbeni
felügyeletet, olyan teret szánt, ahol már az óvodakezdést
megelőzően találkozhatnak más apróságokkal. Közösen,
megértő és szakértői felügyelet mellett játszva tanulhatnak, amivel felkészülnek a közösségben való létezésre
– ez most a Ficserke családi bölcsőde. Mindeközben az
édesanyák és édesapák képzéseken vehettek részt, hogy
a szülőségüket össze tudják egyeztetni az életük más szerepeivel és megelégedjenek azzal, ha sok esetben az „elég
jó” szülőségig sikerül eljutniuk. „Sok család azért hozza
hozzánk a gyerekeket, hogy megtapasztalják az óvodakezdés előtt, milyen az, amikor egy csoportban alkalmazkodni
kell, meg kell tanulni együttélni és együttműködni a többiekkel” – emeli ki Anikó.
A központ alapelvei a Montessori Mária nevével fémjelzett
pedagógiai elvekhez vannak igazítva. A Montessori-módszer alapelvei közé tartozik az önállóságra, önellenőrzés-

SOK MANKÓT, SEGÍTSÉGET KAPTAM ABBAN,
HOGY AZ ÜZLETI TERVEZÉS ÉS AZ IDŐMENEDZSMENT TERÜLETÉN
SOKKAL ELŐRÉBB JÁRJAK, MINT A PROGRAM ELŐTT
DOBBANTÓ SZTORIK

„

TÁMOGATNI AKAROM
A KISGYERMEKEKET NEVELŐ
ÉDESANYÁKAT

re nevelés, a gyermek megﬁgyelése és a pedagógus segítő
jelenléte, valamint a jól kialakított, barátságos környezet.
Ez utóbbi már a Ficserkébe való első belépéskor szembetűnő. A 2011-es nyitása óta a Ficserke már több mint
háromszáz családnak nyújtott segítséget a gyermekek
napközbeni ellátásában. „A régi Ficserkés családok közül
sokan a mai napig tartják a kapcsolatot velünk” – meséli
Anikó meghatódva.
A központ programjai két részre oszthatók. A családi
bölcsődében a gyerekek szabadon játszhatnak, megismerkedhetnek a közösségi élettel – miközben az édesanyák
néhány órára a gyermeknevelés mellett mással is foglalkozhatnak: dolgoznak, tanulnak, a kisebb testvérrel vannak otthon, vagy egyszerűen van egy kis idejük magukra.
A központ másik tevékenységét a délutáni és hétvégi foglalkozások jelentik, ahol szülők és gyerekek különböző
programokon vehetnek részt. Ilyen például az iskola-előkészítő foglalkozás, mozgásfejlesztő tornák, szülinapi
zsúrok, a Szombati Szobaszínház vagy a szülői képzések.
Az utóbbi képzési programok célja, hogy a szülők jobban
megértsék önmagukat, gyermekeiket, és tapasztalatokat
cserélhessenek nem csak a szakemberekkel, de egymással is.

A Ficserke mint vállalkozás kezdetben nem igazolta Anikó
elképzeléseit az anyagi megtérüléssel kapcsolatban. Vállalkozásvezetési útmutatást keresve talált rá a Budapest
Bank Dobbantó programjára, amely messzemenően megfelelt elvárásainak. A képzésnek köszönhetően bővítette a
vállalkozás portfólióját, a vállalkozás közelében működő
nagyvállalatokkal keresett kapcsolatot, és több éve nekik
is szolgáltatnak. Céges családi napokon, nyári táborokban, Mikulás és karácsonyi ünnepségeken szórakoztatják
a Ficserkések a céges dolgozók gyermekeit. Ez lett a vállalkozás harmadik lába.
A Dobbantó tréningen 2014-ben hasonló helyzetben lévő,
kezdő és már gyakorló vállalkozónőkkel közösen tanulhatott kiemelkedő trénerektől, közülük sokkal ma is tartja
a kapcsolatot. Bővítette ismereteit a vállalkozások jogi és
üzleti hátterével kapcsolatban, elsajátította a vállalkozás
vezetéséhez szükséges speciális ismereteket. „Sok mankót, segítséget kaptam abban, hogy az üzleti tervezés és az
időmenedzsment területén sokkal előrébb járjak, mint a
program előtt” – mondja a tréninggel kapcsolatban Anikó.
A tanultaknak köszönhetően sikerült üzleti értelemben is
megerősítenie a Ficserkét, amely egyre szélesebb szolgáltatási palettával és kiváló szakemberekkel várja a családokat és a gyerekeket, immár 10. éve.
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