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Megközelíthetőségünk 

 
Budapestről a Stadionok megállótól 

menetrendszerinti járat indul Mónosbélbe, 

vonattal a Keleti pályaudvarról lehet eljutni, 

Egerben történő átszállással. 

 

Környezetünk 

 

Gyermekotthonunk Egertől 20 km-re, 

Szilvásváradtól 8 km-re, Mónosbél községben 

található. Mónosbél 450 lelkes település a 

Bélkő hegy lábánál. Az otthon a Bükki 

Nemzeti Park szélső erdőivel határos, 

gyönyörű környezetben 80-100 éves fenyők 

árnyékában épült, udvarán keresztül folyik a 

Mónos - patak. 

Eger, Szilvásvárad és Bélapátfalva könnyen 

megközelíthető mind autóbusszal, mind 

vonattal. 

 

Gyermekotthonunk 

 

 
 

 

A gyermekotthon két szakmai egységben, 58 

férőhelyen biztosít teljes körű ellátást 

ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti és 

tartós nevelésbe vett 0-17 éves, utógondozói 

ellátást és utógondozást a 18-24 éves  

 

 

 

korosztály számára. A 10-12 férőhelyes sorház 

jellegűen elhelyezkedő csoportokban a normál, 

a különleges és a speciális szükségletű 

gyerekek együtt élnek. A testvérek együtt 

kerülnek elhelyezésre a vegyes életkorú, 

heterogén csoportokban. 
 

A gyermekek öt, külön bejáratú önálló 

lakóegységben élnek. 
 

 
 

Sikerült olyan családias hangulatú életteret 

kialakítani, amely minden gyermek számára 

biztonságot sugároz. A csoportok földszinti 

részén került kialakításra a modern 

berendezésű étkező-konyha és nappali. A 

gyermekek az emeleti részen, 1-2-3-4 ágyas, 

otthonos hangulatú szobákban élnek. A 

szobákat lakóik a saját alkotásaikkal díszítik, 

lehetőségük van személyes „kincseik” 

elhelyezésére, az igény szerinti személyes 

elvonulásra. 
 

 
 

 

Az intézmény kastély épületében található a 

titkárság, az igazgatói, a szakmai vezetői iroda, 

az ápolónő a családgondozó/utógondozó 

irodája, a gazdasági, könyvelői és pénztári 

irodák, valamint egy vendégszoba. 
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Hatalmas, virágos kertekkel tarkított 

udvarunkon aszfaltozott valamint füves 

focipálya, gyümölcsöskert, petaque-pálya, 

röplabda pálya, filagória, s a kisebbek örömére 

új fajátszótér is található. 

 

A festő és kerámia műhely a kastélyépület alsó 

részén, a konditerem, a zeneszoba, 

pszichológusi és fejlesztő pedagógusi 

helyiségek különálló épületekben vannak. A 

gyermekotthonunk konyhájában készült finom 

ételeket a csoportjukban fogyasztják el a 

gyerekek. Szombatonként a csoportokban 

önállóan, kívánság szerint főznek az ott élő 

gyerekek az őket nevelő-gondozó felnőttekkel. 

 

Szolgáltatásaink: 

 

- pszichológiai ellátás (egyéni és 

csoportos terápiák) 

- pszichiátriai ellátás 

- utógondozói ellátás, utógondozás 

- családgondozás 

- egyéni fejlesztés, korrepetálás 

- művészetterápia 

- táborok szervezése 

- üdültetés 

 

Szabadidős lehetőségeink 

 

Nagy érdeklődésre tartanak számot a 

mozgásos, sport jellegű tevékenységek, melyek 

megvalósítására adottak környezeti és tárgyi 

feltételeink: futball, kerékpározás, röplabda, 

kondizás, tollaslabdázás, ping-pong, csocsó, 

asztali foci, darts, petanque, korcsolya, 

kosárlabda, görkorcsolya, túrázás, sakk, 

horgászat, úszás. Nagy sikerrel működnek 

szakköreink: képzőművész, kerámia, sakk, 

zene. 

 

 
 

 

 

Hagyományosan részt veszünk a más 

gyermekotthonok rendezvényein, illetve a 

környező települések által rendezett sport és 

kulturális programokon. Gyermekeink 

alkotásaiból évente több alkalommal is 

rendezünk kiállítást, az érdeklődők számára 

biztosítjuk a bábszínházi, színházi előadásokon 

való részvételt. Az iskolai táborozásokon kívül 

saját szervezésű táborokkal tesszük színesebbé, 

élménydúsabbá a nyarakat. 
 

Iskolázási lehetőségek 

 

Óvoda; általános iskola – Mikófalva, 

Bélapátfalva, Eger 

Középiskola; szakközépiskola; szakképzési 

intézmények – Eger, Kazincbarcika 

Minden tanulónk részére biztosítjuk az egyéni 

képességekhez mért iskoláztatást, 

felzárkóztatást, egyéni fejlesztést, 

tehetséggondozást. Tanulmányi versenyekkel, 

jutalmazással ösztönözzük tanulóinkat a minél 

jobb teljesítmény elérésére. 

 

Néhány szó a Házirendünkről 

 

Házirendünk tartalmazza a gondozottak jogai 

gyakorlásának és kötelezettségei teljesítésének 

szabályait, valamint a gyermekotthon belső 

életének rendjét. Kiterjed az utógondozói 

ellátás feltételeire, a napirendre, a panaszjog 

érvényesítésének módjára, a kapcsolattarás 

rendjére, a magatartást formáló jutalmazó 

rendszerre. 

Nevelőmunkánk során gyermekeink 

magatartását, tanulmányi és egyéb 

tevékenységét folyamatosan értékeljük az 

értékelő-jutalmazó rendszer szabályai szerint. 

 

 

Kapcsolattartás a családtagokkal, 

barátokkal 

 

Biztosítjuk a hozzátartozók, látogatók 

fogadását, a levelezést, a telefonon történő 

kapcsolattartást. A gyermekotthonban minden 

vasárnap látogatási idő van 9-17-ig. A hétvégi 

és szünidei hazautazást kísérettel biztosítjuk. 

Barát, barátnő látogatásaira is van lehetőség, a 

gyerekek elmehetnek közös programokra 

előzetes megbeszélés és tájékozódás után. 

Évente több alkalommal meghívjuk a szülőket, 

barátokat: ballagásra, családi napra, 

születésnapi partyra, Juniálisra, otthonszintű 

rendezvényekre.

 


