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Az Intézmény igazgatója : Bozsoki Róbert
I.
Szakmai Egység vezetője: Nyári Antal igazgatóhelyettes
II.
Szakmai Egység vezetője: Vass Mária igazgatóhelyettes
Gyermekotthonunk Buda egyik legszebb részén található, közel a kedvelt kirándulóhelyekhez. A
Moszkva térről villamossal és busszal is könnyen megközelíthetőek vagyunk. Két Szakmai
Egységünk és Lakásotthonunk gyönyörű ősparkban helyezkedik el, különálló épületekben.
3-17 éves ideiglenes hatállyal elhelyezett,
illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
kiskorúak
gyermekotthoni teljes körű
ellátása, gyámságuk biztosítása, valamint
nagykorúvá vált fiatal felnőttek utógondozói
ellátása tartozik feladataink közé. 78
férőhelyünkön hét - 8-12 fős családias
jellegű – csoport működik, melyekből egy
csoportban csak nagykorú fiatalok élnek.
Pedagógiai munkánk lényege: az egyénre
szabott, személyes szükségletekre épülő
nevelő,
gondozó,
személyisé-javító
tevékenység. Mindkét szakmai egységünkben
dolgoznak család- és utógondozók, pszichológusok és fejlesztőpedagógusok is, akik a családias
csoportjainkban a gyerekekkel közvetlenül foglalkozó nevelőkkel és gyermekfelügyelőkkel együtt
dolgoznak.
Gyermekeink az intézményből különféle óvodába,
alapfokú és középfokú oktatási intézményekbe
járnak:
II.kerületi Általános Iskola, Addetur Alapítványi
Iskola, Nyitott Világ Iskola, Gyerekház Iskola stb.
Fiatal felnőttjeink közül többen sikeresen végeznek
OKJ-s tanfolyamokat is. Törekvésünk, hogy az
iskolában sikeresek legyen, hiszen a későbbi
boldogulás,
alapja
lehet,ha
valamilyen
szakképesítést megszereznek. Fontosnak tartjuk a
csoportokban megélhető elfogadó, odaforduló,
gondoskodó
légkört,
bizalmas
személyközi
kapcsolatokat.
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Hiszünk abban is, hogy a közösen megélt élmények, a közös erőfeszítések, sikerek, szintén
segítik az önépítkezésüket: ezért szervezzük évről évre sokféle élménypedagógiai orientáltságú
programot:
Rendszeresek a túlélőtúrák táborok, hagyománya van a régésztábornak, a természetjáró
tábornak, a drogprevenciós tábornak. Ezek főleg a nyári szünetben zajlanak, de nagyon sok az
évközi, szervezett szabadidős programajánlat is. Heti rendszerességgel működik: teaház,
kézműves foglalkozás, futball szakkör, pingpongszakkör, film-készítő szakkör. Vannak
hagyományos programok is a farsangi, karácsonyi és a 3 napos Hűvösvölgyi Napok mindig nyitott a
szülők, testvérek részére is.
A gyerekek hozzátartozóikkal való kapcsolattartását kiemelten kezeljük. Pl: házirendünk
értelmében akár a hét minden napján találkozhatnak hozzátartozóikkal, fogadhatnak látogatókat.
Törekszünk a szülőket bevonni a gyerekek életébe, gyakran megbeszéljük velük a gyerekükkel
történteket. Rendszeresek nálunk a szülői konzultációk és vannak sikeres hazagondozásaink.
Budapest, 2009. november
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