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Kedves Gyermekek! Kedves Felnőttek! 

 
Szeretnénk bemutatni intézményünket. 

A gyermekotthon 5 épületből és 5 csoportból áll.   4 

csoportban 3-18 éves korú, 1 csoportban 

utógondozói ellátásban részesülő fiatalok élnek, akár 

24 éves korukig. Összesen 54 férőhelyünk van. A 

férőhelyek száma csoportonként 10-12 fő. Itt az 

óvodástól a középiskolásig jól megfér a sok gyermek.   

Általános iskolába Balatonfenyvesre és Marcaliba 

járnak növendékeink, akik színvonalas nevelésben, 

oktatásban részesülnek. A tanulási és halmozott 

lelki fejlődési nehézségekkel, sérülésekkel küzdő 

gyermekek számára biztosítunk teljes körű otthont 

nyújtó ellátást, ehhez állandóan rendelkezésre áll 

pszichológus és gyermekpszichiáter. A tehetséges 

és a felzárkóztatást igénylő diákokat különböző 

szakemberek egyaránt segítik. A középiskolások 

érdeklődésüknek, képességeiknek megfelelő iskolát 

választanak: Fonyód, Balatonboglár, Keszthely, 

Marcali, Somogyvár középiskoláiban szereznek 

szakmai végzettséget. 

 

 
 
 

Csoportonként 5 felnőtt segít jól megszervezni 

életüket. A lakóegységek társalgókból, 1-4 

férőhelyes szobákból, jól felszerelt konyhákból, 

fürdőszobákból állnak. Gyermekeink itt felkészülnek 

az önálló életre, megtanulhatnak sütni-főzni, 

takarítani, mosni, vasalni. Hét közben az intézményi 

ebédlőben étkeznek, hétvégén a csoportokban 

sütnek, főznek felnőtt segítséggel. 

 
Hol található Gyermekotthonunk?  

 

A Balaton déli partján, Fonyód és Balatonfenyves 

között található Alsóbélatelepen, csodálatos 

természeti környezetben. Hatalmas parkban vannak 

az épületeink, sok a fa és a virág. Egy lépés a 

Balaton, kitűnő a víz, nagyon jó benne fürdeni, a táj 

csodaszép. 

 

 

 

 
Hogyan lehet eljutni hozzánk?  

 

Fonyódhoz tartozik Alsóbélatelep. A fonyódi 

vasútállomásról 5 perc vonattal, vagy autóbusszal, és 

5-10 perc séta az alsóbélatelepi megállóktól. 

Balatonfenyves felől is jól, gyorsan megközelíthetők 

vagyunk vonattal, autóbusszal. Budapestről, 

Nagykanizsáról kitűnő utakon gépkocsival is 

eljuthatnak hozzánk.  

 

 

 
 



A gyermekotthon a következő szolgáltatásokat 

nyújtja növendékei részére. 

 

 

 

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai vizsgálat, egyéni és 

csoportos gyermekpszichoterápia, egyéni és 

csoportos gyógypedagógiai, fejlesztő foglalkozások, 

egyéni és csoportos mentálhigiéniai foglalkozások, 

felzárkóztató foglalkozások, fejlesztő pedagógiai 

foglalkozások (gyógytestnevelés), könyvtár, 

médiatár használat, mozgásterápiás foglalkozások, 

művészeti és kreatív foglalkozások, egészségügyi 

gondozás.  

A gyermekotthonban élő gyermekek és fiatalok 

érdeklődési kör szerinti foglalkoztatására a 

tevékenykedtetésen alapuló személyiségfejlesztésre 

az alábbi tevékenységi körökben nyílik lehetőség: 

barkács szakkör, vizuális művészeti alkotókör, 

irodalmi műhely, formációs tánc, társastánc, 

kommunkiációs foglalkozás, sakk szakkör, könyvtár 

és médiatár foglalkozás, informatika szakkör, 

különböző sportfoglalkozások (birkózó szakkör, 

asztalitenisz, futball, úszás, gyógytestnevelés, 

kerékpározás). 

 

 
 

 

Kapcsolattartás a családdal. 
 

 

A gyámhivatali határozatnak megfelelően lehet a 

kapcsolatot tartani a családdal.  Általában 

kéthetente utazhatnak haza növendékeink. A 

gyermekotthon az utazás költségét és a felnőtt 

kíséretet is biztosítja. A szülőket is szeretettel 

várjuk, hogy látogassák meg gyermeküket, és 

személyesen is ismerjék meg a gyermekotthont és 

az itt folyó munkát. Étkezést, szállást tudunk 

biztosítani a részükre.  
 

 

 

 
 

 
 

  


