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A Gyermekotthon megközelíthetősége 

Gyermekotthonunk Balatonbogláron, közvetlenül a Balaton partján, szép 

természeti környezetben található. Jól megközelíthető mind egyénileg autóval 

(M7), mind tömegközlekedéssel (autóbusz-, vonatállomástól 500m). 

 

 

A Gyermekotthon bemutatása 

Gyermekotthonunk 1973-ban alakult, jelenlegi formájában 2000 óta működik 

Balatonboglár város üdülőövezetében. Intézményünk két szakmai egységre tagolódik: 

Központi Gyermekotthon: I. számú szakmai egység, II. számú szakmai egység: két 

Lakásotthonunk Balatonboglár és Zamárdi településeken. 

A gyermekotthonban 4 családias elhelyezésű csoportban 40 fő (4 x 10 fő), két lakásotthonunkban 

(Balatonboglár Kórház u. 13/b) 10 fő, Zamárdi (Siófoki út 8) 12 fő engedélyezett 

férőhelyszámmal működő csoport. Így összesen 62 fő az engedélyezett ellátotti létszám.  

Gyermekotthonunk folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekintézmény, mely 

otthont nyújtó ellátás keretében a gondozott gyermekek számára szaktevékenységként biztosít 

teljeskörű ellátást, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek és utógondozói ellátott 

fiatal felnőttek részére. Gyermekcsoportjaink heterogének és koedukáltak, széles korhatárúak. 

A testvérek együttes elhelyezésére különösen nagy gondot fordítunk. Növendékeink olyan kis 

közösségekben élnek, amelyek próbálnak olyan feltételeket biztosítani, ami igyekszik 

megközelíteni a valódi családi élethelyzetet.  

A problémák megoldását, a krízisek kezelését gyermek szakorvos, pszichiáter és pszichológus 

segíti.  



 
 

 

 

Életünk      

Gyermekotthonunk központi épületében 4 családias jellegű csoport működik. 

Csoportonként 5 felnőtt irányításával biztosítjuk a családias hangulatot.    

A családias csoportokban és a lakásotthonok épületében is tágas nappali ad helyet a 

közös szórakozásoknak, beszélgetéseknek, játékoknak, tv illetve DVD nézésnek. Itt található az 

étkező és a jól felszerelt konyha is, ahol hétvégenként a gyermekek felnőtt irányításával maguk 

készítik el ételeiket. A 1-2-3-4 fős szobákban a gyermekek tetszés szerint rendezik és díszítik 

lakókörnyezetüket, minél otthonosabbá téve azt. Minden csoportban van számítógép, amellyel 

mód van tanulásra és az Interneten való barangolásra is. Az udvaron sportpályák, játszótér, ping-

pong asztalok, az épületben jól felszerelt konditerem ad lehetőséget a mozgásra, sportolásra, 

játékra.  

Napirendünk hasonló egy családéhoz: a délelőtti óvoda, iskola után ebéddel várjuk gyermekeinket. 

Délután 16-18 óráig tanóra keretében segítjük a másnapra való felkészülést. A délutáni 

szakkörök, egyéni felzárkóztató, fejlesztő, tehetséggondozó foglalkozások mellett szakítunk 

időt a gyerekekkel való egyéni beszélgetésre is. 

  

 

 
 

 
 

 Tanulási lehetőségek 

Gyermekeink számára életkoruknak és képességeiknek megfelelő oktatást 

biztosítunk. Legkisebbjeink a helyi bölcsődébe, óvodába, illetve általános iskolába 

járnak. Középiskolában továbbtanuló fiataljaink számára megkeressük az 

érdeklődésüknek és tehetségüknek megfelelő oktatási formát és szakmát elsősorban 

környékünkön Somogy megyében (Balatonboglár, Fonyód, Siófok, Kaposvár). Az iskolákkal 

rendszeres és személyes kapcsolatot tartunk fenn, ha szükséges a gyerekek tanulmányi 

munkájának napi követésével.  

Nagy gondot fordítunk a fejlesztésre, tehetséggondozásra. Az iskolai felzárkóztató 

foglalkozásokon kívül intézményünk fejlesztő pedagógusai és nevelői nyújtanak segítséget a 

felkészülésben.  
  

 

 

 

 



 

Szabadidő 

Földrajzi elhelyezkedésünkből (Balaton) adódóan is sokféle szabadidős lehetőséget 

tudunk nyújtani gyermekeink számára. Szakköreinken kívül – rajz, ügyes kezek, 

kézműves, sport, sütés-főzés, média, ének és színjátszás – úszás-strandolás, kerékpártúra, 

korcsolyázás, szánkózás, túrázás színesíti mindennapjainkat. Intézményünk konditeremmel, 

szaunával, könyvtárral, sportpályákkal, játszótérrel rendelkezik. Diákjaink külső szakkörökön is 

részt vesznek: futball, ökölvívás, birkózás, társastánc, néptánc, zeneoktatás. 

Családias jelleggel megtartott hagyományos programjaink: születés- és névnapok megtartása, 

ballagás, tanévnyitó kerti parti, karácsony, húsvét, Valentin-nap, farsang, Mikulás, állami 

ünnepekről való megemlékezés. 

Az iskolai szünetekben növendékeink táborozásokon vehetnek részt. Pl.: alkotó-, környezetvédő-, 

családi táborok, csoportnyaralás.  

 

 

 

 
  

 

Kapcsolattartás a családdal, barátokkal  

A családdal való kapcsolattartás a gyámhivatali határozatnak megfelelően működik. A 

gyermekotthon biztosítja azokat a feltételeket és eszközöket, amelyek segítségével 

a gyermekek folyamatosan és időszakosan kapcsolatot tarthatnak családtagjaikkal, számukra 

fontos személyekkel: telefon, levél– és csomagküldés, internet használat, vendéglakásban szállás-

és étkezési lehetőség a szülőknek, hozzátartozóknak. A gyermekotthon intézményi 

költségvetésből (MÁV és BKV jegyek) biztosítja felnőtt kísérettel a 2 hetente történő 

hazautazást. Gyermekeink nyaranta egyhetes családi tábor keretében közös programokon 

vehetnek részt szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel, hozzátartozóikkal. A baráti kapcsolatok 

ápolását is fontosnak tartjuk: előzetes egyeztetés alapján gyermekeink fogadhatják és meg is 

látogathatják barátaikat.  
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lakásotthonaink  

 

8630 Balatonboglár, Kórház u. 13/b. 

Telefon: 06-85/353-496 

Lakásotthon vezető: Fürstné Németh Erika 
  

A város zöldövezetében, csendes, a központhoz közeli családi házban tíz gyermek él hat felnőtt 

irányításával. Céljaink elérése érdekében feladatunk a napi életgyakorlat kialakítása. A 

lakásotthon élete egy nagycsalád életéhez hasonlóan működik. A nagyobbak példát mutatnak a 

kisebbeknek és segítik őket. Gyermekeink és az utógondozott fiatal felnőttek szükség szerint 

igénybe vehetik a gyermekotthonban dolgozó szakemberek segítségét. (fejlesztő pedagógus, 

logopédus, pszichológus, családgondozó). Minden héten közös megbeszélést tartunk, amelyen a 

heti eseményeket értékeljük, a várható feladatokat előkészítjük, a gyerekek közreműködésével. 

Gyermekeink aktívan részt vesznek a gyermekotthonban működő szakkörök tevékenységében. 

Rendszeresen járnak az iskolai és a városi könyvtárba, a különböző rendezvényekre. A 

kirándulások, táborozások, egyéb szórakozási és szabadidős programok családiasan történnek. 

 

Megközelítés: vasúton a Bp. — Nagykanizsa vonalon Balatonboglár állomásig. Az állomástól 800 m-

re a városközpont irányában 10 perc sétával megközelíthető.  

 

  

 

 

8621 Zamárdi, Siófoki út 8. 

Telefon: 06-84/347-701 

Lakásotthon vezető: Szakáli Zoltánné 
  

 

A központban elhelyezkedő tágas, nagy mozgástérrel rendelkező családi házban tizenkét 

gyermek elhelyezése biztosított. Hat felnőtt gondoskodik róluk. Otthonunkban a mindennapi élet 

a lehető legnagyobb mértékben hasonlít egy átlagos nagycsaládra. A névnapok, születésnapok 

fontos állomásai hétköznapjainknak. A gyermekek igényeiknek, érdeklődésüknek megfelelően az 

otthonban, az iskolában, a település művelődési programjában sokrétű, színvonalas 

képességfejlesztő, tehetséggondozó programot találnak.  

 

Megközelítés: vasúton a Bp. — Nagykanizsa vonalon Zamárdi állomásig. Az állomástól 100 m-re, a 

főút mellett található.  
  


