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Kedves érdeklődő gyerekek és felnőttek! 

 
Szeretném bemutatni Gyermekotthonunkat, 
mely a Fővárostól 80 km-re található 
Oroszlányon, a város központjában 
Komárom-Esztergom megyében. A Rákóczi 
úti épület csaknem 1 hektáros szépen 
parkosított (melyhez játszótér és 
sportpálya is tartozik) telken helyezkedik el. 
A város szívében található Oroszlány 
főutcáján. A vasútállomás 10 perc séta, 
buszmegálló közvetlenül az otthon mellett. 
Tömegközlekedéssel jól megközelíthető. A 
város közintézményei, a könyvtár, 
művelődési ház, az uszoda és strand, óvodák, 
iskolák néhány perces gyaloglással elérhetők. 
Oroszlány napjainkban egy jól élhető vidéki 
város.   Egyik felén a hagyományos falusi 
környezettel, a másikon városias utcákkal, 
lakótelepekkel.  A város a Vértes lábánál 
fekszik, így határában sok szép természeti 
érték található. Az épített környezet is 
tartogat szépségeket, a Majki remeteség és 
a Vértesszentkereszti kolostor romjai 
népszerű kirándulóhelyek. 
 
Intézményünk székhelye Oroszlányon a 
Rákóczi F. út 53. szám alatt található.  

Ezen kívül még két telephellyel 
rendelkezünk, Oroszlányban, a 
Népekbarátsága út 23. szám alatt, illetve 
Zamárdiban egy nyaralóépület, a Mókus 2. 
szám alatt.  
 
Intézményünk több célú. Gyermekotthont és 
általános iskolát is működtetünk. 
 
A főváros kerületeiből gyermekvédelmi 
gondoskodásba kerülő gyerekeket két 
önállóan működő szakmai egységben 
helyezzük el. Az otthonokban 40-40 
gyermek helyezhető el.  Az otthonban 
nagykorúvá váló fiatal felnőttek önálló 
csoportban élnek. 
A Népekbarátsága úti félutas lakásban 4 
fiatal felnőtt számára van lakhatási 
lehetőség.  
   
Az épület 1967-ben épült eredetileg 
munkásszállóként funkcionált, majd 
többszöri belső átépítés során nyerte el 
jelenlegi formáját. Az épületben nyolc 

lakásotthon található, két szakmai egységbe 
szervezve.  
A lakásokban családias körülmények között 
8-10 gyermek él együtt, 5 felnőtt 
felügyelete mellett. A csoportok önállóan 
szervezik és élik életüket, de 
természetesen vannak közös programok is.  
A csoportokban élő gyermekek 3 és 18 év 
közöttiek.  A csoportok koedukáltak, nem és 
életkor szerint is vegyes összetételűek. Az 
Intézményben normál és különleges 
szükségletű gyermekeket tudunk fogadni.   
 



Pszichológus, fejlesztő pedagógus és 
logopédus is foglalkozik a gyermekekkel. 
Rendszeresek a házi sportrendezvények, 
különböző vetélkedők, színjátszó- és 
táncrendezvények. Kincskereső vetélkedőt 
és Népdaléneklési versenyt szervezünk 
minden évben, melyre a többi Fővárosi 
gyermekotthon lakóit is szeretettel várjuk. 
Ezen kívül különféle szakkörök is működnek, 
például gyöngyfűzés, agyagozás és a 
népszerű számítástechnika. 
Minden évben szervezünk nyári táborokat, 
melyek között mindig van valamilyen 
tematikus kézműves vagy erdei iskola jellegű 
és egy pihentető Balatoni nyaralás. Ezeken 
az egész intézmény érintő táborokon kívül a 
csoportok is szerveznek két-három napos 
kirándulásokat.  
A gyermekek szabadidejük egy részét az 
otthonon kívül töltik, gyakran járnak 
kirándulni, uszodába, színházba vagy moziba. 
Amennyiben mégis a kapukon belül 
szeretnének kikapcsolódni, szépen 
parkosított udvar és játszótér, sportpálya, 
torna- és edzőterem, valamint könyvtár áll 
rendelkezésükre. 
 
Az intézmény működésére többnyire a 
nyitottság a jellemző. A gyermekek 
kijárhatnak a városba, természetesen a 
rájuk felügyelő felnőtt engedélyével. 
Ugyanakkor ezt az iskolai és „otthoni” 
feladataik elvégzési után tehetik meg, mint 
bármely családban. 
A családdal való kapcsolattartásra a 
Gyámhivatalok által meghatározott keretek 
között kerülhet sor. Általában minden 
második hétvégét otthon tölthetnek a 

gyermekek és a tanulmányi szünetekben is 
hazamehetnek. Ezen felül az intézményben 
is lehetőség van a családtagokkal való 
találkozásra. 
 
A gyermekotthonban diákönkormányzat 
működik, melyen keresztül a gyermekek 
véleménye is érvényesül az otthon 
működésében. 
 
Ugyanezen a telephelyen, a 
gyermekotthontól elkülönülve működik a 
nyolc osztályos , a kor minden igényének 
megfelelő általános iskola. Iskolánkat Eu 
támogatással újítottuk fel. A környék egyik 
legjobban felszerelt intézménye, ahol jól 
képzett pedagógusok foglalkoznak a 
gyerekekkel. 

Az iskola 96 tanulót tud fogadni. A tanulóink 
csak egy része a gyermekotthon lakója, a 
többiek a városból, családoktól járnak 
hozzánk tanulni. Az iskolában kis létszámú 
osztályokban foglalkoznak a gyerekekkel.   
A nálunk végzett gyerekek sikerrel  
felvételiznek a különböző  középiskolákba.  
 
Az otthon középiskolás növendékei a 
városban illetve a közeli megyeszékhelyen 
járnak iskolába, 50%-uk szakiskolában, 30%-
ik szakközépiskolában 20%-uk gimnáziumban 
tanul tovább. Az óvodásaink a városi 
intézményeket veszik igénybe.



 Kisebb, de a fiatal felnőttek életében 
jelentős szerepet betöltő telephely az a 
félutas lakás, ami 2840 Oroszlány 
Népekbarátsága út 23. 4. em. 3. szám alatt 
található 
  

 Az ingatlan egy társasházban található, az 
intézménytől kb. 50 méterre.  
1997-ben vásároltuk a Népjóléti 
Minisztérium pályázatán nyert összegből. 
Negyedik emeleti, 51m2-es, két szoba, 
fürdőszoba, konyha elosztású lakás. Az itt 
élő fiatalok számára teljesen önálló 
életvitelt tesz lehetővé, mely megkönnyíti az 
önálló életre való felkészülést. Jelenleg is 
több fiatal használja, akik a városban 
dolgoznak, tanulnak, és itt szeretnének 
letelepedni is. Ők már szinte teljesen 
önállóan élnek, az utógondozójuk óvó 
felügyelete mellett. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telephely: 8621 Zamárdi, Mókus utca 2. 
(üdülőépület átalakítás alatt) 
 
A zamárdi ingatlan 2008-ban került a 
birtokunkba leromlott állapotban. Nem túl 
nagy, de rendkívül jó fekvésű, a strandhoz 
közel található. Jelenleg átalakítás alatt van, 
rendeltetésszerű használatáig nem sokat 
kell várni.   
Terveink szerint a gyermekek nyári 
kikapcsolódását fogja segíteni illetve 
alkalmanként szülők és gyerekek tölthetnek 
el majd közösen pár napot az üdülőben. 
 


