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Honnan kapta gyermekotthonunk a nevét? 
(rövid történeti áttekintés) 
 
Nevünket annak az „AGA” utcának nevéből 
származtatjuk, ahol a XI. kerületben 43 évig 
éltünk, és amely név eredete valószínűleg a 
középkorba nyúlik vissza, Budavár török 
megszállása körüli időkre. 

 
Az egyházi kárpótlás keretében a ciszterci 
rend visszakapta az épületet, így 2004. 
december 31-ig el kellett hagynunk az Aga 
utcát.  Átmenetileg át kellett költöznünk a XII. 
kerület, Mátyás király u. 3-5-7. és 8. sz. alatti 
épületekbe. Fenntartónk hozzájárult, hogy 
gyermekotthonunk neve Aga Gyermekotthon 
legyen, ezzel is utalva gyökereinkre. Az „új 
Agát” 2007. januárjában vehettük birtokba. 
Jelen sorainkkal ezt az „Agát” szeretnénk 
bemutatni a gyermekvédelmi szakembereknek 
és az érdeklődőknek. 
 
Hol található az otthonunk? 
 
Szentlőrincen a Tövishát utca – Benedekfalva 
utcai Közdűlő által határolt, szabályos alakú 
saroktelken épült fel az otthon. Negyedik 
oldalát a Napraforgó óvoda kertje határolja. A 
Benedekfalva utca egy modern, földszintes-
sorházas, kertvárosi hangulatot árasztó kis 
utca. A Tövishát utcában egy többemeletes, az 

átlagosnál igényesebb, panelből épült lakótelep 
van. 

 
A XXI. századi európai építészeti ízlés 
irányzatát tükrözi a gyermekotthon épülete, 
melynek anyagaként sok márványt, üveget és 
fát használt föl a tervező. Intézményünk így 
rendkívül impozáns képet mutat. 
 
Megközelítés: 
A Határ úttól a 194-es busszal a Gloriett 
lakótelep végállomásig, vagy Kőbánya-Kispesttől 
a 82-es vagy a 182-es busszal az 
Obszervatóriumig, és onnan néhány száz méter 
gyalog. 
 
E mellet továbbra is telephelyünk a XII. 
kerületi Mátyás király utcai épületegyüttes. 
Ezek az épületek jelenleg üresen állnak.  

 
 
Milyen a gyermekotthonban? Hogyan élnek itt 
a gyerekek? 
 
Intézményünk 40+12 férőhellyel működik. A 
gyermekotthon (3-17 éves gyerekek) 4X10 
férőhelyes lakásotthonból, és egy 12 fős (18-24 
éves korúak számára létesített) utógondozói 
részlegből áll. 
A csoportokban és az utógondozói részlegen 
koedukáltan élnek gyerekeink.  A csoportok 
speciális és különleges szükségletű gyermekek 
fogadására is alkalmasak. 
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A gyermekotthon három épületből áll, ezáltal a 
telek viszonylag kis egységekre oszlik. Két 
épület, a csoportok lakóépülete, melyekben egy-
egy szoba akadálymentesített, ez mozgássérült 
lakó elhelyezésére is alkalmas.  
Egy-egy lakóegység kétszintes: az alsó szinten 
előszoba, nappali, amerikai konyha, lakószoba, a 
felső szinten a két - három ágyas szobák 
találhatók. A belső teret a modern berendezés, 
harmonikus színösszeállítás, otthonos, derűs 
légkör teszi barátságossá.  
 
A harmadik ún. fő épületben kaptak  helyet az 
irodák (szakmai vezetés, pszichológus, 
fejlesztő pedagógus, családgondozó, orvosi 
szoba).  Itt található a földszinten a könyvtár, 
kápolna és a nagy terem. Az emeleten az 
utógondozói részlegen 12 fiatal felnőtt készül 
az önálló életre. 
A főépület alagsorában edzőterem létesült. Az 
udvaron hinta, sportpálya várja a játszani, 
pihenni vágyókat. 
A gyerekek napirendje hasonló egy családban 
élő gyerek napirendjéhez. Az iskolából 
hazaérkezőket frissen főzött étellel várjuk, 
ebéd közben alkalom nyílik az iskolai történések 
és egyéb „gondok” megbeszélésére. 
Tanulás után, különböző szabadidős 
foglalkozások közül választhatják ki gyerekeink 
a számukra legmegfelelőbbet.  
Az esték oldott hangulatban, játékkal, 
beszélgetéssel telnek. 
 
Milyen típusú iskolába járnak gyerekeink? 
 
Gyerekeinknek a képességeiknek 
legmegfelelőbb iskolát keresünk. Többféle 
iskola típusba járnak növendékeink: általános 
iskola, középiskola, szakmunkásképző, 
különleges szükségletet kielégítő iskola. Többen 
alapítványi iskolában találták meg a helyüket. 
Fiatal felnőtteink közül négyen folytatnak 
felsőfokú tanulmányokat. Az iskolákkal 
rendszeres kapcsolatot tartunk fenn, ha 
szükséges, napi szinten követjük nyomon 
gyerekeink iskolai teljesítményét. 
A tanóra minden nap ugyanabban az időpontban 
van, nevelők segítik a felkészülést a következő 
napi órákra. 
Különös gondot fordítunk arra, hogy a bennük 
rejlő tanulási képességeket a lehető legjobban 

kiaknázzuk. A tanulási nehézségek 
korrigálásában segít a fejlesztő pedagógus. 
 
Hogyan töltik gyerekeink a szabadidejüket? 
 
Működik a házban sportszakkör, népi tánc, 
kézműves szakkör, drámapedagógia. Néhány 
gyerekünk sportegyesületbe jár birkózni, ahol 
kiváló eredményeket érnek el. 
Régi hagyomány az Aga-nap, amely egész napos 
kikapcsolódás, lelki feltöltődés, felnőtteknek és 
gyerekeknek egyaránt.   

 
Nagy figyelmet fordítunk az ünnepek 
bensőséges, meghitt hangulatú megtartására. 
Különösen nagy gonddal készülünk a 
karácsonyra, mint legfontosabb közös 
ünnepünkre. 

 
A születés és névnapok ünneplésekor, 
mindenkinek a kedvenc süteményét sütjük, és 
olyan ajándékkal lepjük meg, amiről tudjuk, 
hogy örömet szerez az ajándékozottnak. 
Rendszeresen járunk színházba, hangversenyre, 
több kirándulást szervezünk, járunk uszodába, 
esetenként élményfürdőbe. 
Nyáron 2-3 táborban is részt vehetnek 
gyerekeink, ami különösen nagy élmény az egész 
csoport számára. 
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Gyerekek érdekképviselete, beleszólásuk napi 
életük szervezésébe. 
 
Több szinten kapnak lehetőséget növendékeink 
arra, hogy beleszóljanak a mindennapi életüket 
érintő kérdésekbe. 
 Rendszeres csoportgyűlésen beszélik meg a 
felmerülő problémákat, a heti feladatok 
felelőseit kiválasztják. 
A csoportok tagjai választják meg maguk közül 
a KOVÁSZ ÖNKORMÁNYZAT-ba delegált 
képviselőiket. 
Otthongyűlés keretében tájékozódnak a ház 
lakói az őket érintő pedagógiai, gazdasági 
döntésekről és egyéb ügyekről. 
Az önkormányzat képviselői alkalmanként az 
általuk képviseltek ügyében az Érdekképviseleti 
Fórumhoz fordulhatnak. 
Módjukban áll egyéb fórumokon is képviselni 
véleményüket, panaszukat, javaslatukat (pl.: 
gyám, gyermekjogi képviselő). 
 
Kapcsolattartás a családdal, barátokkal. 
 
A kapcsolattartást a családdal a gyámhatóság 
szabályozza. A rendszeres kapcsolatot 
igyekszünk elősegíteni. Egyes rendezvényeinken 
a szülők, testvérek, barátok is részt vehetnek 
(pl.: Aga-nap). 
A testvéreket azonos csoportban helyezzük el. 
Növendékeink barátait szívesen látjuk, a 
házirendben meghatározott időpontokban. 

Családgondozónk rendszeresen látogatja a 
családokat, segítséget nyújt az életvezetési 
problémák megoldásában, ezzel is segítve a 
hazagondozás eredményességét. 
Aga napok alkalmával meghívjuk régi 
növendékeinket is, ez erősíti a kapcsolattartás 
fontosságát. 
 
Ki részesülhet utógondozói ellátásban? 
 
A gyermekvédelmi törvény lehetőséget ad arra, 
hogy a nagykorúvá vált fiataljaink utógondozói 
ellátásban részesüljenek a 24. életévük 
betöltéséig. 
Otthonunkban az utógondozói ellátás feltétele, 
hogy a fiatal felnőtteknek tanulói jogviszonya 
vagy munkavállalási szerződése legyen. 
A fiatal felnőttek önállóan főznek maguknak, 
saját maguk tartják rendben szobájukat és a 
közös helyiségeket.  
A hivatalos ügyek intézésében segítséget 
kapnak a részlegen dolgozó felnőttektől és az 
utógondozótól. 
Fiatal felnőttjeink önállóvá válásának, 
személyiségfejlődésének érdekében csoportos 
foglalkozásokat tartunk.  A foglalkozás célja a 
felnőtté válás elősegítése, alkalmazkodás és 
döntésképesség fejlesztése, praktikus 
ismeretek átadása, ezek begyakorlása, az önálló 
életre való fölkészülés érdekében.

 


