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Várjuk és befogadjuk

a gyámhivatalok által hozzánk elhelyezett, gondozásunkra bízott
- 3-18 év közötti gyermekeket, lányokat és fiúkat, valamint a
- nagykorúvá vált, utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnőtteket.
A gyermekotthonunkba fogadást megelőzően a gyermekek, fiatalok megismerkedhetnek a
lakókörnyezettel, leendő nevelőikkel, társaikkal.
A mi gyermekotthoni „családunk”
Csoportjaink úgy élnek, tevékenykednek, mint a családok. A gyermekek
elsajátítják, megtanulják a társadalmilag elfogadott viselkedési formákat
és értékrendeket.
Életkorukat figyelembe véve minden olyan tevékenységbe, házimunkába bevonjuk őket, ami
egy ilyen családias jellegű közösség mindennapi életéhez tartozik.
Nevelőink szülők módjára működnek
- az iskolai teljesítmények segítése céljából folyamatosan
kapcsolatban vannak az iskolákkal és pedagógusokkal;
- az egyéni problémák megoldásához gyermekorvos, pszichiáter,
pszichológus és fejlesztő pedagógus segítségét veszik igénybe;
- szabadidős programokra: moziba, színházba, uszodába, kirándulni
viszik a növendékeket;
- olyan közös ünnepeket tartanak mint a születésnapok, Mikulás, karácsony,
farsang, húsvét.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeinknek folyamatos kapcsolatuk legyen a családjukkal, és
elősegítsük a hazagondozásukat.
Intézményi szintű programjaink
- otthonunkban a gyermekek dráma-, sport-, média-, főző- és kézműves szakkörökön vehetnek
részt;
- nyári tanítási szünetekben csoportonkénti nyaralásokat és tematikus táborokat szervezünk;
- közös ünnepségek rendezésével (gyereknap, sportnap, nyárbúcsúztató stb.) segítjük elő a
pozitív érzelmi kötődések kialakítását;
- gyermekpályázatokon veszünk részt;
- belső ösztönző, jutalmazási rendszerrel motiváljuk a gyerekeket (tanulmányi, magatartási,
és egyéb versenyek, ösztöndíjpályázatok stb.).
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A házirend szabályozza a fiatalok jogait és kötelességeit és az otthon által nyújtott
szolgáltatásokat. Ezek közösen elfogadott szabályok.

Az intézményi székhely
(1191 Budapest XIX. ker. József Attila u. 65-69.)
A 2008-ban épült intézményi székhely felszereltsége átlagon felüli: újonnan létesült,
kiválóan felszerelt gyermekotthon. Tömegközlekedési eszközökkel jól megközelíthető. (A
Határ úti metrómegállótól az 50-es villamossal 3 megálló)
A gyermekotthon három egymástól elkülönülő - 12 fő fogadására képes - apartmanból áll.
Intézményünkben mozgássérült növendékeket is el tudunk látni.
A növendékeknek lehetőségük van arra, hogy szobáikat saját ízlésüknek, igényeiknek
megfelelően, hangulatosan díszítsék.

Nappali

szobarészlet

Az egyes csoportokban a lakótér két szinten helyezkedik el.
Az alsó szinten helyezkednek el a hatalmas nappalik, jól felszerelt amerikai jellegű
konyhával. A nappali (társalgó) a közösségi élet (csoportgyűlések, tanórák, vetélkedők)
színteréül szolgál.

2

A felső szinten két-, háromszemélyes hálószobák vannak, amelyekhez két-három fürdőszoba
tartozik.
Az étkező-konyha rész alkalmas a közös étkezések, a főzőszakkörök lebonyolítására.
A konyhák eszközkészlete lehetővé teszi a kisebb főzéseket, az önkiszolgáló tevékenység
elsajátítását, gyakorlását.
A szabadidő kulturált eltöltését (számítógépekkel felszerelt, internettel ellátott) könyvtár,
sportszoba és az ötletes játszóeszközökkel berendezett udvar szolgálja. A növendékek
sportolására, szabadtéri mozgására az udvaron és a környező iskolák tornatermeiben,
valamint a közeli közösségi játszótereken nyílik lehetőség.

Az udvarunk

Az intézmény telephelyei
Lakásotthon
(1153 Budapest, Szerencs u. 13.)
Az elsősorban testvérpárokat, testvérsorokat nevelő
lakásotthonban 8 gyermek elhelyezésére van lehetőség. Az
épületben 3 hálószoba, két fürdő, nevelői szoba, konyha, étkező
található, melyhez egy szép nagy kert is tartozik, amely
labdázásra, szalonnasütésre, barátok vendéglátására is kiválóan
alkalmas.

Karácsony a lakásotthonban
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Lakásotthon
(1196 Budapest, Rákóczi u. 105.)
A testvéreket, testvérsorokat is nevelő lakásotthonban 12 növendékek számára biztosított
az otthonos elhelyezés. Az épület (családi ház) területe 180 m2, melyhez 90 m2 kertrész
tartozik. A hálószobák egy-, két- és három ágyasak.

A látogatók, család, barátok fogadására a nappaliban
vagy a nevelői szobában kerülhet sor.
A gyermekek Kispest kertvárosi negyedének közeli
iskoláiban tanulnak.
A mindennapokban a tanulás mellett tehetségfejlesztő
foglalkozásokon, edzéseken vesznek részt, nyaranta gondűző
táborozásokon szereznek élményeket a fiatalok.

Kívül - belül

Utógondozó otthon
(1042 Budapest, Kassai u. 5. VII. em. 46.)
Az 5 férőhelyes újpesti lakótelepi lakásban három hálószoba, nappali, vizesblokk, konyha,
előszoba nyújt kényelmes otthont fiatal felnőtt utógondozottjaink számára.

Szobabelső az utógondozó otthonban
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