
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 családosok gyakran a szüleiktől távoli városokban élnek, dolgoznak, így a nagyszülői

segítséget hiányolva kell megoldaniuk a munka és a magánélet feladatait. 

A gazdasági válság erősen hatott a munkaerőpiaci folyamatokra, a munkaerőpiacra visszatérni kívánó

kisgyermekes anyukák sokszor nehezen találnak valóban rugalmas munkabeosztással rendelkező

munkahelyet, így sokszor hosszabb időre otthon maradnak gyerekükkel, aminek hatására gyakran

elszigetelődnek a közösségektől. Az elérhető óvoda és iskola utáni elfoglaltságok köre egyre szűkül, a

magánórák, sportfoglalkozások és szabadidős tevékenységek egyre drágábban érhetők el a családok

számára. 

A Families_Share meglévő 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, a szünidei tevékenységek megszervezésében. 

A projekt a feladatok és a programok összeszervezését egy önálló mobil applikációval segíti. Az alkalmazás

használata kifejezetten egyszerű: egy rövid regisztráció után személyre szabható a szülők személyes

profilja, amelyhez hozzárendelhetők a gyermekeik adatai, akikkel szeretnének részt venni a Families_Share

közösségekben szervezett programokon. 

Az alkalmazás használatával nyitott vagy zárt csoportokat létrehozva, a saját közösségeken belül nyílik

lehetőség programok szervezésére, valamint arra, hogy a szülők és a gyerekek önkéntesként,

résztvevőként csatlakozzanak  mások által szervezett eseményekhez. Az alkalmazáson belül egy speciális

tervezési módnak köszönhetően arra is van mód, hogy a szülők megadják azokat az időpontokat, amikor

szükségük  van gyermekfelügyeletre, valamint azokat az időpontokat, amikor ők tudják felajánlani a

segítségüket ugyanebben; az alkalmazás ezután időbank-elven összeállít egy javaslatot a kölcsönösen

vállalt gyermekfelügyeletek időpontjaira. 

Fontos szempont volt, hogy az applikáció és a teljes támogató megoldás időt, energiát és pénzt takarítson

meg a családoknak, ezért a lehetőség minden szülő számára, bárhonnan ingyenesen elérhető és nem épít

fizetős szolgáltatásokra.

A Families_Share projekt a munka-magánélet közötti egyensúlyozást szeretné megkönnyíteni a
közösségek erejére építve. 
A 2018 januárja óta futó projektben a Szülők Háza tavaly május óta vesz részt Magyarország oldaláról. 

A megoldást Belgiumban, Olaszországban, Görögországban és Magyarországon teszteljük.

FAMILIES_SHARE PROJEKT ÉS 

MOBIL ALKALMAZÁS

A QR kód alapján beolvasható az alkalmazás, ami megtalálható a Play Store-ban is:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vilabs.families_share_development

További információk:
Families_Share Magyarország facebook oldal

Az alkalmazás iPhone-ról, laptopról és asztali számítógépről a

böngészőből érhető el: https://budapestapp.families-share.eu:6006/

A projekt nemzetközi weboldala 
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