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"Egy kezet csak megfogni szabad. Elereszteni bűn. Ellökni vétek. Egymásba 
fonódott kezek tartják össze az eget és a Földet." (Alföldi Géza) 
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Kedves gyerekek és felnőttek! 
 
 
Gyermekotthonunk a VIII. kerületben, az Orczy kertben található a (cím: 1089. Bp. 
Diószeghy S. u. 25) . A mindig nyugalmat árasztó, békés környezetben, otthonra lelnek a 
gyerekek.              
A gyermekotthon lakói különleges szükségletű (sni) gyerekek, akik gyermekvédelmi 
gondoskodásban részesülnek. Otthonunkban 6-24 év közötti fiúk és lányok teljes körű 
ellátását biztosítjuk. 
 
A gyermekotthoni nevelés-gondozás célja, hogy a gondozott gyermek testileg, 
értelmileg, érzelmileg, erkölcsileg korának és képességeinek megfelelően fejlődjék, 
személyisége a lehető legteljesebb módon kibontakozzék, és képessé váljon a 
vérszerinti családjába való visszailleszkedésre, vagy nevelőszülői, illetve örökbefogadó 
családba történő beilleszkedésre, vagy a minél önállóbb életvitelre, társadalmi 
beilleszkedésre, későbbi felnőtt élete során igényes és tartalmas életminőség 
elérésére. A fogyatékkal élő, gondozott gyermek számára az emberi méltóságát 
biztosító, képességeihez igazodó, és azokat a lehető legteljesebb mértékben 
kibontakoztató gondozást, nevelést biztosítunk a gyermekvédelmi gondoskodásba vett 
középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek számára a gyermekotthoni ellátásban és 
utógondozói ellátásban. Intézményünk célja hatékony fejlesztéssel, neveléssel és 
oktatással a tanulóinkat eljuttatni a lehetőségeik felső határáig. Segítjük a 
beilleszkedést, az egymáshoz való alkalmazkodást, a felnőtté válást, a különböző 
képességek kibontakozását. 
 
 
Feladatunknak tartjuk a családdal való kapcsolat ápolását. A gyermek sorsának 
megnyugtató rendezése érdekében biztosítjuk a gyermek és családja kapcsolattartását. 
Rugalmas látogatási lehetőséget biztosítunk. A zavartalan kapcsolattartás érdekében 
kialakítottunk egy szobát, ahol nyugodt körülmények között találkozhatnak, 
beszélgethetnek hozzátartozóikkal. Igyekszünk változatos, a gyerek érdeklődésének, 
életkorának megfelelő programokat szervezni (színház, mozi, kirándulás, kiállítás) 
A gyermekotthonban élő gyermekek életét a családban élőkhöz hasonlíthatjuk: délelőtt 
iskola, délután napközi és este "haza mennek", ahol a szülők szerepét helyettesítő 
gyermekfelügyelők várják őket.  
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A gyermek számára a lakószobák sokkal 
többet jelentenek, mint puszta hálóhelyek, 
itt rejtik el "kincseiket", a számukra sokat 
jelentő apróságokat, ide hozzák haza a 
délelőtti foglalkozásokon készített 
munkáikat. A gyermekfelügyelők örömmel 
fogadják a "haza hozott" tárgyakat és 

hallgatják meg a gyerekek élményeit. Megbeszélik a nap eseményeit és a jól sikerült 
munkákat felhasználják a szoba díszítésére. 

A gyermekfelügyelők és nevelők következetesen, de sok szeretettel alakítják a 
gyermekek önállóságát a fürdés, az evés, az öltözködés és a környezetük kialakítása, 
gondozása közben, ezzel lényeges nevelési feladatok megoldásában segítenek. 
A gyermekotthonban három szakkör működik a kézműves, a színjátszó és a sport. A 
sport szakkör összekapcsolódott a BEAC sportegyesülettel és közös név alatt együtt 
vesznek részt a különböző sportversenyeken (atlétika, kosár, foci) 
Az épületben két játszószoba van, az egyik a kicsiknek, a másik a nagyoknak. Ez ad 
helyet a szabadidő eltöltésének,  a beszélgetésnek, a közös szórakozásnak, a 
számítógépnek, mellyel sok izgalmas játékot játszhatnak, illetve alkalom nyílik az 
interneten való barangolásra. 
Az épület alagsorában tankonyha található, ahol elkészíthetik kedvenc ételeiket, 
süteményeiket, megünnepelhetik születésnapjaikat és névnapjaikat. 
 
A kert fái hűs árnyékában ping-pong asztal, kosárlabda, 
és focipálya, valamint különböző játszótéri játékok adnak 
lehetőséget a játékra. A kert egyik sarkában tűzrakó hely 
van kialakítva, ahol bográcsozni és szalonnát sütni lehet. 
 
 
 

 
A nyári szünetben több hetet töltenek nyaralással a 
Balatonnál, a Tisza tónál, a Szelidi tónál és az 
intézmény alapítványának Inárcsi házában. 
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Nagy esemény a gyermekotthonban a karácsony és a húsvét megünneplése. Karácsonyra 
mindig színdarabbal készülnek. Már hetekkel az ünnepek előtt lázas készülődés folyik. 
 
 

 
 
 
 
 
A délutáni foglalkozások keretében gyógypedagógus szakemberek foglalkoznak 
gyermekeinkkel. Szervezett szabadidő, önkiszolgálás, készségfejlesztés, mozgás és 
játékfoglalkozásokat tartanak. A gyermekotthonban pszichológus, gyógypedagógus, 
logopédus is segít a gyerekeknek. 

 

Minden kedden külső programokon vesznek részt 
gyermekeink, melyet havonta terveznek meg a 
pedagógusok. 
„Kívánságszerda” keretében a gyermekek érdeklődési 
körüknek megfelelően saját maguknak választhatnak 
elfoglaltságot: "Kiskukta", "Mocorgó", "Ügyes kezek", 
kézműves foglalkozás,"De jó játék ez gyerekek!"- népi 

játékok, sportjátékok. 

Egyéb foglalkozások: kosárfonás, művészetterápia, body work 
–táncterápia pszichológus vezetésével, "Rögtönzés Színház", 
barkácsolás, sportszakkör. 

 


