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Kedves gyermekvédelemben dolgozó szakemberek és a gyermekvédelemmel kapcsolatba került gyerekek, felnőttek!
Szeretnénk bemutatni a gyermekotthont, belső
iskoláját, valamint a II. Számú szakmai egységet,
amely magába foglalja a két Bócsai speciális lakásotthonunkat. Intézményünk 82 férőhellyel
rendelkezik. Ez hat lakásotthonból, az iskolából,
illetve a Bócsán található speciális tanya két, 8-8
férőhelyes épületéből áll.
Hol találhatnak meg minket?
Gyermekotthonunk (1021 Budapest, Hárshegyi út
9.) Budán, a János-hegy lábánál, erdőtől körülölelve fekszik. Kedvelt kirándulóhelye ez kicsiknek, nagyoknak, hiszen könnyű kirándulásokat
tehetünk a Gyermekvasúthoz vagy a János – hegyi
kilátóhoz. Intézményünkben lányok és fiúk koedukáltan élnek, bár főképp fiúk ellátásával foglalkozunk.
Megközelítés tömegközlekedéssel:
A Moszkva térről 22-es autóbusszal a Dénes utca
megállóig, onnan gyalog a Dénes utcán majd a
Hárshegyi úton tíz perc. Az iskola a buszmegállótól 50 méterre található.

Élet a gyermekotthonban
A Béke Gyermekotthon Budapest II. kerületében, a
Hárshegy mögötti erdőben található, működő gyümölcsössel, kertészettel, baromfi és lóistállóval.
Az intézményben sok olyan gyermek van, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek a kábítószerrel.
A Béke gyermekotthon fogadja a speciális szükségletű gyermekeket. A pedagógiai munka alapja szellemi
értelemben a lelki nevelés, funkcionális értelemben
pedig a munkával való nevelés. Cél: a drogprevenció.
Ennek eszközrendszereként terápiás fejlesztő eszközeink széles választékát ajánljuk. Ezek: Konditermi
foglalkozás, szikla-és falmászás, kézműves foglalkozás, színjátszó kör, különböző szellemi sportok, erősember verseny, tezié, filmklub, lovasterápia stb. Az
arra rászorulóknak egyéni fejlesztő foglalkozásokat,
korrepetálásokat szervezünk.
Minden lakásotthonnak van egy vezető nevelője, 2
nevelője /pedagógus végzettségűek/, két gyermekfelügyelője. Öt felnőtt szakember foglalkozik a gyermekkel.
Családias körülmények között élhetnek a gyerekek. A
tárgyi feltételek a szükségleteikhez igazodnak.

Az egyik lakásotthon ebédlője
A lakásotthonok felszereltsége modern, minden
igényt kielégítő, az iskolából, munkából érkezőket
finom ebéd és otthonos környezet várja.
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Hova járnak a gyerekek iskolába?
A Béke belső iskolája a gyermekotthon önálló
egységeként működik, 5-8. évfolyamon biztosít
képzést 50 fő számára. Más gyermekotthonból,
illetve gyermekjóléti szolgálatok, szülők felvételi
kérelmére (szakvélemény alapján) is fogadunk
tanulókat. Iskolánk alapvető feladata a felzárkóztatás, a tanulási képességek fejlesztése és a
tehetséggondozás. Ennek érdekében különös gondot fordítunk a színes, élményszintű ismeretszerzésre. Az intézményünkben évek óta sikerrel
működő színjátszó kör itthon és külföldön sok
gyermek és felnőtt arcára csalt mosolyt előadásaival. A drámaóra és játékcsoport, valamint az
önismereti csoport mind a tanulás hatékonyabbá
tételét hivatott segíteni. Iskolánkban képzőművészeti-, informatika- és sakk szakkör működik,
mindezek mellett a sportot, mozgást kedvelő
fiatalok is kibontakoztathatják tehetségüket az
asztalitenisz- és foci szakkörön. Kihasználva a
gyermekotthon közelségét – 500 m – a tanórákba
beépítettük a lovaglást, mely minden diáknak
örömére szolgált. Diákjaink kiemelkedő eredményeket értek el országos versenyeken sakk és
asztalitenisz sportágban. A zenélés iránt kedvet
érző fiatalok számára is van lehetőség zongoraés gitártanulásra, akár egyénileg, akár a számos
fesztiválon óriási közönségsikert arató romazenekar tagjaként. A nagyobb lemaradással küzdő
tanulóink számára egyéni foglalkozásokat biztosítanak fejlesztő pedagógusaink.
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A szabadidő hasznos eltöltése
A gyermekotthonban minden fiatal számára biztosítottak az egészséges életmód eszközei. A
„Béke Gym” jól felszerelt konditermében erősödhet, ha szükséges, hozzáértő edző segítségével.
Növendékeink rendszeresen és kiválóan szerepelnek a gyermekotthonok közti erősember versenyeken. A főépület mellett található kosárlabdaés focipálya, valamint a mászófal és az időjárástól

függően, gyakorta terepen zajló sziklamászó szakkör
áll a sportos, mozgást kedvelő gyerekek rendelkezésére. Ezen kívül lehetőség van lovaglásra, akár terápiás jelleggel is, lovas oktató vezetésével. Az intézet
gyümölcsöskertjének gondozása, ismerkedés a mezőgazdasági munkákkal egyfelől a szenvedélybeteg fiatalok számára biztosított munkaterápia lehetőséget,
ugyanakkor minden érdeklődő növendék belekóstolhat
a férfias munka rejtelmeibe.
Mindazok, akik a szellemi kikapcsolódást választják,
az intézmény könyvtárából kölcsönözhetnek olvasnivalót, illetve vehetnek részt foglalkozásokon, vagy a
heti rendszerességgel megtartott filmklubban találhatnak tartalmas szórakozásra. Mindezek mellett
természetesen a havonta megrendezett sportnapokon, az erőpróbák után közös zenélés és szabadtéri
főzés is összehozza a társaságot.
Kapcsolattartás a családdal, nagykorúsítás.
Intézményünkben fontos cél a családba történő viszszagondozás. Arra törekszünk, hogy a szülőket bevonjuk gyermekeik nevelésével kapcsolatos kérdésekbe. A szociális segítők a kijelölt esetgazda nevelővel közösen kimennek a gyermek családjához, gondozási-nevelési tervet készítenek. A gyermekotthonban
nagy hagyományai vannak az utógondozói ellátásnak,
amit a tanuló/dolgozó fiatalok 21/24 éves korukig
igényelhetnek. Utógondozók segítenek nekik az ügyintézés, takarékosság, jogok és kötelességek megismerése területén.
A Bócsai tanya
A Béke II. számú szakmai egysége a Bács – Kiskun
megyei Bócsa községtől nem messze fekvő tanyán
található. Gondozottjaink nagy része nem rendelkezik a munkavégzéshez szükséges alapvető készségekkel, melyet súlyosbít a droggal való érintettség. Kihasználva az adottságokat, kertészeti, mezőgazdasági tevékenységet indítottunk be. Növendékeink többnyire 14-18 évesek. A nevelők nagy gondot fordítanak
a szoros napirend pontos betartására. Iskolai tanulmányaikat helyben, utazótanár szolgálattal oldjuk
meg. Rendszeresen járnak hozzájuk fejlesztőpedagógusok, pszichológusok és utógondozók, akik igény
szerint személyre szabottan is foglalkozhatnak egy
gyermekkel.
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