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Igazgató-helyettes: Hordósné Vas Julianna

Kedves gyermekvédelemben
és a gyermekvédelemmel
került gyermekek, felnőttek!

munkálkodók
kapcsolatba

Bemutatom gyermekotthonunkat, és
lakásotthonunkat.
Az intézmény 2 telephelyen, 52 férőhelyen
működik.
A Gyermekotthonunkban 4 apartmant
alakítottunk ki 8- 10-11-11 fővel. A
Gyermekotthonban 3-tól 18 éves korig
nevelkednek fiúk és lányok. Elsősorban
testvéreket
nevelünk,
és
különféle
anyagcsere
betegségben
szenvedő
gyermekeket (diabetes, liszt-és tejcukor
érzékenység).
A Lakásotthonban utógondozói ellátást
biztosítunk jelenleg 18-24 éves korú fiatal
felnőtteknek 12 férőhelyen.
Hol
található
Gyermekotthonunk
és
Lakásotthonunk?
Gyermekotthonunk (1184 Bp., Gyöngyvirág u.
28.)
Pestszentlőrinc
kertvárosában,
kiemelten szép utcában - amit Lőrinc
Rózsadombjának is neveznek- található meg.
Az épület egykor Kuszenda főjegyző villája
volt a ma is meglévő hatalmas kerttel, tele
ősfákkal, sokféle különleges madárral és
mókusokkal.
Lakásotthonunk, amely egy emeletes családi
ház,(1188 Bp., Pázsit u. 34.) szintén
kertvárosban, Pestszentimrén lelhető fel.
Megközelítés tömegközlekedéssel
A
hármas
metróval
Kőbánya-Kispest végállomásig, majd onnan a
182 vagy 184-es autóbusszal 8 megállót kell
utazni a Csörötnek utcai megállóig.

Gyermekotthon:

lakásotthon épülete

Lakásotthon: A hármas metró Határ úti

megállójáig kell utazni, és ott felszállni a
154-es
autóbuszra.
Az
autóbusz
végállomásán
kell
leszállni,
ami
Pestszentimre központjában van.
A buszmegállótól előre kell gyalogolni két
sarkot, ott jobbra befordulni, és néhány
lépés után balra átmenni a járdára. Itt egy
hosszabb gyaloglás következik, mert a Pázsit
utcai Lakásotthon az utca másik végén
található meg.
A

Gyermekotthon és a Lakásotthon
élete, iskoláztatás
A Gyermekotthonban 4 apartman található,
amelyek a nevüket a járólapok színéről
kapták (bézs, kék, zöld, szürke).
Az apartmanokban az alsó szinten amerikai
konyhás nappali, kamra, mosdó található. A
gyermekek lakószobái az emeleten kerültek
elhelyezésre, ahol szobánként 1-2-3 fő lakik.
A szobák hangulata, színei a benne lakók
ízlését, személyiségét tükrözik.

A Gyermekotthonba és a Lakásotthonba
belépve érződik a családias hangulat, és a
gyermekek
napirendje
egy
család
napirendjéhez hasonló. Reggelizést követően
indul mindenki óvodába, iskolába. Minden
gyermekünknek olyan iskolát keresünk, amely
az egyéni képességének, tehetségének
leginkább
megfelelő.
Folyamatosan
tájékozódunk a tanulmányi előmenetelekről a
különféle
iskolákban.
A
tanulásban,
felzárkóztatásban
segítséget
nyújt
fejlesztőpedagógusunk és logopédusunk.
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Elvárásunk mindenki felé, hogy tanuljon és a
továbbtanulás szükségessége természetes
legyen számára.
Hazaérkezésükkor házi készítésű ebéddel
várjuk a gyerekeket, és mindig elhangzó
kérdés, mi volt az iskolában.
Kis pihenés után kezdődik a másnapra való
felkészülés- saját
szobában vagy
a
nappaliban.
A tanulást követően uzsonna és a szabadidős
tevékenység kezdődik (mozgásos játék a
kertben, séta, vásárlás, számítógépezés,
találkozás a barátokkal, könyvtárlátogatás,
edzések: foci, görkorcsolya, ökölvívás,
tenisz,
közös
sütés-főzés,
mozi,
színházlátogatás, szakkörök és heti egy
alkalommal Mosoly klub). A szabadidőben
rendszeresen segítenek a gyermekek a kert
rendben tartásában.
Az apartmanokban öt felnőtt biztosítja a
folyamatos felügyeletet és gondoskodnak
arról,
hogy
biztonságban,
otthonosan
érezzék magukat a gyerekek és pótolják a
család feladatait.
A pszichológusunk egyéni foglalkozásaival
segíti a rossz élmények feldolgozását.
Amire/Akire büszke az intézmény
Két
olimpiai
bajnokunk
van,
akik
Sanghaiban és Idahoban nyertek arany,
ezüst és bronzérmet gör-és műkorcsolyában
Büszkék vagyunk arra, hogy nincsenek
szökésben lévő gyermekeink, mert jól és
biztonságban érzik magukat nálunk.
Milyen
lehetőségük
van
a
gyerekeknek,
a
fiatal
felnőtteknek
beleszólni napi életükbe, és hogyan
képviselhetik érdekeiket?
A csoportok programjaikat mindig közösen
beszélik meg, közösen tervezik meg a
nyaralásukat, együtt osztják be a csoport
pénzét.
Az
ellátottak
gyámjukkal
mindennap
találkoznak, amikor azonnal, személyesen
beszélhetik meg az esetenként felmerülő
problémákat, és mondhatják el kéréseiket,
kívánságaikat.
A Diák Parlamentbe minden csoportból és a
lakásotthonból is van képviselő. Ők részt
vesznek
a
Házirend
megalkotásában,
javaslatot
tesznek
szükségessé
vált
módosításokra.

Az
érdekképviseleti
fórum
pedig
lehetőséget nyújt az érdekérvényesítés
kulturált módjának gyakorlására. Panasz
esetén még a Gyermekjogi képviselő
segítségét is kérhetik növendékeink.
A
családdal,
barátokkal
való
kapcsolattartás
Hétfőtől péntekig mindennap 16-18 óra
között lehet látogatni a gyermekeket a
szülőknek. A kapcsolattartás idejét és
módját a Gyámhivatal határozza meg. Az a
törekvésünk,
hogy
kölcsönösen
jó,
együttműködő kapcsolat alakuljon ki a
szülőkkel.
Családgondozónk
személyes
segítséget nyújt a különféle nehézségeik
megoldásában.
Barátaikat
növendékeink
meghívhatják Gyermekotthonunkba, és ők is
elmehetnek hozzájuk.
Nagyon fontos elvárás részünkről, hogy
mindenki pontosan érkezzék vissza a
megbeszéltek szerint otthonról, programról,
mert fontos számunkra a megbízhatóság
miatt.
Mi lesz a fiatalokkal, ha nagykorúvá
válnak? Az utógondozás elsősorban a
lakásotthonban történik, ahol még nagyobb
önállósággal látják el magukat a fiatal
felnőttek. A saját személyükkel kapcsolatos
teendőket önállóan végzik, szükség szerinti
segítségnyújtással.

Elvárásunk a fiatal felnőttek felé, hogy
tanuljanak,
tanulmányukat
végbizonyítvánnyal zárják annak érdekében,
hogy nagyobb eséllyel tudjanak munkát
vállalni. Nyáron, a szünetekben munkát
vállalnak, gyarapítva zsebpénzüket. A fiatal
felnőttek utógondozói ellátásának feltétele,
hogy az összegyűjtött családi pótlékukat
előtakarékosságra fordítsák, mert kiemelten
fontos
nálunk,
hogy
a
lakhatás
lehetőségének
feltétele
önálló
életkezdésükre meglegyen.
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