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Az intézmény megközelítése:
Gyermekotthon
Moszkva térről:
29-es busszal 3 megálló (menetiránynak
megfelelően balra az első zsákutca)
61-es, vagy 59–es villamossal 1 megálló, majd
gyalogosan a Városmajoron keresztül az
Acsády Ignác utcáig.
Utógondozó otthon
Batthyány térről 160-as, 260-as, 86-os busz
4 megálló.
Az intézmény rövid bemutatása:
Otthonunkat 1918-ban Erzsébet hadiárva Leányotthon néven, Csetei báró Herczog Mór
Lipót
adományából,
az
Országos
Gyermekvédő Liga létesítette. Ettől kezdve
folyamatosan ifjúsági otthonként, majd
gyermekotthonként működik.
Az otthon a XII. kerületben, a Városmajor
mellett,
nagyon
szép
környezetben
helyezkedik el, évszázados fákkal körülvéve.
Az intézmény alapfeladata 14-18 éves,
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett lányok
gyermekotthoni
ellátása.
Utógondozói
ellátást is biztosíthatunk 24 éves korig
annak, aki dolgozik, vagy nappali képzésben
tanul.

Az Acsády Ignác utcai épületben 40 leány három
szinten történő elhelyezésére van lehetőség.
Minden csoport önálló élettérrel rendelkezik,
amely magába foglalja az elhelyezésre szolgáló
2-3-4 ágyas szobákat, nappalit, főzőkonyhát –
étkezőt, tisztálkodásra és mosásra alkalmas
vizes helyiségeket. Az épület földszintjén
található a főzőkonyha, a fűtést, melegvíz-ellátást biztosító kazánok, a raktárak, valamint egy
jól felszerelt konditerem. Az első emeleten a
könyvtár, az irodák, az ebédlő–nappali, valamint
az orvosi szoba kapott helyet. Növendékeink
számára
a
könyvtárban
elhelyezett
számítógépek adnak lehetőséget az interneten
történő szörfözésre.
A gyermekek nevelése csoportban történik A
csoportok életterei jól felszereltek, biztosítják
a pihenés, kikapcsolódás lehetőségét.
Az otthon életrendjét a házirend szabályozza,
ami tartalmazza az otthon lakóinak jogait és
kötelességeit (magatartás, tanulmányi munka,
szabadidős tevékenység, háló- és szokásrend,
tisztálkodás, étkezés, stb.)
Kimenő hétfő,
szerda, péntek 17-től 20(21) óráig kapható, látogatni hétfő, szerda, péntek 17-től 18 óráig,
hétvégén 14-től 18 óráig lehet a lányokat. Közvetlen családtagok előzetes egyeztetés után
bármelyik nap bejöhetnek látogatásra.
Az intézmény a gyámhivatal által szabályozottak
szerint biztosítja a szülő (hozzátartozó) és a
gyermek kapcsolattartását. Családgondozó segíti a meglévő kapcsolatok erősítését, felkészíti
a gondozottat a családjával való találkozásra és
a családba való visszakerülésre. A kapcsolat nélküli kiskorúak esetében részt vesz a rokonok
felkutatásában.

Növendékeink különböző típusú iskolai oktatásban vesznek részt. Jelenleg az általános iskolások az összlétszám kb. 20%-át teszik ki. Szakmát tanul a gyerekek mintegy 40%-a, szakközépiskolába 10%, gimnáziumba 20%, egyetemre
10% jár. Az utógondozói ellátottak között vannak, akik már leérettségiztek és dolgoznak. Iskolaváltás, továbbtanulás esetén az iskola
(szakma) kiválasztása a gyerek, a szülő, az előző
iskola és a gyermekotthon szakembereinek
együttes megbeszélése alapján történik.

Utógondozói ellátás:

Az utógondozói ellátottak nagyrészt a gyermekotthonban élő, itt felnőtté váló növendékek
közül kerülnek ki, de lehetőségünk van nem
nálunk nagykorúvá váló fiatal felnőtt utógondozói ellátására is.
A 18 év felettiek elhelyezése történhet a
gyermekotthonban, vagy amennyiben a szakemberek az önálló életvitelre már alkalmasnak
találják, akkor az utógondozó otthonban kaphat
elhelyezést. Ez egy 3 hálószobás, nappalis,
összkomfortos lakás, amiben már nincs állandó
felügyelet, a fiatal felnőttek elsősorban
utógondozójukkal tartják a kapcsolatot, aki
segíti ügyeik intézését (pl.: lakáspályázat,
álláskeresés, stb.). A lányoknak az általános
együttélés szabályait itt is be kell tartani, amit
a házirend szabályoz. Minden hónapban étkezési
jegyet kapnak, amiből bevásárolnak és önállóan
főznek. Az otthon tisztán tartását, a takarítást
szintén önállóan végzik az itt élő lányok.

