Családi házaink Budapesten a külső
kerületek csendes kertvárosi részein, illetve
Bernecebarátiban találhatók. Minden családi
házunkhoz tartozik egy tágas udvar, ahol
pihenőrész
és
udvari
játékok
várják
fiataljainkat.
Mind az 7 csoportunk vállalja a különleges
szükségletű, illetve 3 csoportunk a speciális
szükségletű gyermekek integrált nevelését.

IV. u. A és B oldal

A fiataloknak nagykorúságuk elérése után
3 utógondozói lakásotthonunkban –
2 lakásban 4 férőhellyel, illetve egy 10 fős
csoportban - tudunk ellátását biztosítani 24
éves korukig.
A kiscsoportban való nevelés pozitív hatásai
mellett építünk a szülők és hozzátartozók
bevonására, testvéri és rokoni kapcsolatok
erősítésére. Törekszünk a testvérek közös
elhelyezésére. A családtagok rendszeres
vendégei közös programjainknak.
2 családgondozónk segítségével az egyéni
tanácsadáson túl havonta szülőklubot
szervezünk, illetve nyáron ingyenes családi
üdülésre nyújtunk lehetőséget.
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A Bokréta 10 csoporttal működik, 96
gyermeket és fiatalt tud befogadni.
5 budapesti és 1 vidéki csoportunk él családi
házakban, egyenként 10-12 férőhellyel. Mind a
6 csoportban 3-17 éves fiúk és lányok együtt
laknak.
A Szlávy utcai lakásotthonban 12 serdülő fiú
részére biztosítunk teljes körű ellátást.

A saját környezet formálása és az
otthonélmény megteremtése magában foglalja
az együttélési szabályok közös kialakítását.
A csoportokra vonatkozó életrendet minden
ősszel a fiatalokkal közösen aktualizáljuk.
Bevonjuk őket az étlap közös megtervezése,
a vásárlásokba, a háztartási munkák
megtervezésébe és elvégzésébe, programok
tervezésébe illetve a csoport megtakarításakor
kikérjük a véleményüket. 2 hetente minden
csoportban otthongyűlést tartanak, ahol a
fiatalok képviselik javaslataikat és gondjaikat.
Az érdekérvényesítésnek egy másik útja a
gyermekönkormányzat, amely 3 havonta
ülésezik az igazgató részvételével.
Természetesen a Házirendben vannak
mindenkire kötelező, nem változtatható
részek. Az iskola után minden fiatalt
hazavárunk, majd a személyes beszélgetések
után 18 óráig segítünk a felkészülésben, házi
feladatok elkészítésében.
A fiatalok vendégeket, családtagokat 19
óráig tudnak fogadni.
12-14 éves korig hétköznap 18 óráig,
hétvégén és szünetekben 20 óráig,
a 14-16 éves korig hétköznap 19.30-ig,
hétvégén és szünetekben 20.30-ig van
lehetőség „házon kívül” maradni. 16 -18 éves
korig hétköznap 20.30-igig, hétvégén és
szünetekben 23 óráig lehet saját külső
programot szervezni.
Szabadidős programokat rendszeresen
szervezünk a lakásotthonokon belül
(társasjátékok és sporteszközök használata,
számítástechnikai foglalkozás, filmklub,
közös főzés, kertészkedés) valamint külső
helyszíneken is (mozi, művelődési házban
programok, színház, múzeum, 1-2 napos rövid
kirándulások). A fiatalok egyharmada
rendszeresen sportol.
Lehetőséget adunk kisállatok tartására.
A „Bokrétához tartozást” közös
programokon keresztül erősítjük: farsang,
tanévzáró sportverseny, biciklitúra,
kenutúra, régésztábor, közös nyárzáró
tábor, karácsonyi örömünnep.
A közös programok mellett csoportonként 3
alkalommal egyhetes nyári tábort szervezünk.
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Nagy hangsúlyt helyezünk a fiatalok tanulási
képességeinek és életvezetési készségeinek
fejlesztésére fejlesztő pedagógus és
pszichológus szakemberek segítségével.
Havonta kézműves foglalkozást tartunk.
Minden fiatalunk tanul, a fiatalok fele
általános iskolába jár, többiek középiskolások,
1 nagykorú felsőfokú tanulmányokat folytat.
A reáltantárgyak és az idegen nyelvek
korrepetálását középiskolai tanárok biztosítják.
Az iskolákkal személyes kapcsolatot építettünk
ki, a 12 évnél fiatalabb gyerekeket kísérjük.
Minden csoportunkban lehetőség van az
internet használatára. Támogatók segítségével
a fiatalok egy része tanulmányi ösztöndíjban
részesül.
3-17 évesek lakásotthonai:
1. XVI. kerület Farkasbab u. 24.
Tel./fax: 402-0841
12 fiatalt tudunk fogadni 1-3 ágyas
hálószobákban.
Megközelítés: Őrs vezér teréről 45-ös
busszal Papír u. megálló.
Otthonvezető: Szőcs György

6. X. kerület Szlávy u. 40.
Telefon: 262-4184, fax: 431-7848
12 fiatalt tudunk fogadni 2 és 3 ágyas
hálószobákban.
Megközelítés: Stadionok metrómegállótól 95
busszal Szlávy utca megállóig.
Otthonvezető: Szilaski Tamás
7. Bernecebaráti Petőfi S.u.24.
Tel./fax:06-27-587-610
12
fiatalt
tudunk
fogadni
hálószobákban.
Otthonvezető: Babics Tamás
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ágyas

2-3. XVII. kerület IV.u. 47.
Tel./fax:253-6665, 256-6874
Ikerház két csoporttal, 10-10 fiatalt tudunk
fogadni 2 és 4 ágyas hálószobákban.
Megközelítés: Őrs vezér teréről 276E
busszal IV.u. megállóig.
Otthonvezetők: Varga Cristina, Koi Gyula

Az eltelt 22 évben otthonunk a község szerves
részévé vált, aktívan részt veszünk a községi
illetve az egyházi életben. A gyermekek a helyi
általános iskolában, valamint balassagyarmati
középiskolában tanulnak.
Nagykorúak utógondozói lakásotthonai:
A havi előtakarékosság alapfeltétel, emellett az
étkezési utalvánnyal a fiatalok önállóan
gazdálkodnak. Hetente 5 alkalommal 14-20
óráig tartó tanácsadást és személyes támogatást nyújtunk, esetenként hétvégén is.

4. XVII. kerület Szent Imre herceg u. 46.
Tel./fax:256-3227
12 fiatalt tudunk fogadni 1-3 ágyas
hálószobákban.
Megközelítés: Őrs vezér teréről 97E
busszal Rákoskeresztúr városközpontig,
majd a 198-as busszal Rákoscsaba
vasútállomás megállóig.
Otthonvezető: Karattur Teodóra
5. XX. kerület Nagysándor József u. 149.
Tel./fax: 285-1848
10 fiatalt tudunk fogadni 2 és 4 ágyas
hálószobákban.
Megközelítés: Határ útról 99-es vagy 123-as
busszal Nagyszőlős utca megállóig.
Otthonvezető: B.Tóth János

8. IX. kerület Vaskapu u. 7.
9. X. kerület Lenfonó u. 4.
A 2 lakás nappaliból és 2 hálószobából
áll, ahol lakásonként 4 tanuló fiatal felnőtt
él.
Nevelő: Magyar Balázs 06-20-329-6252

10. X. kerület Szlávy u.40.
10 fős csoport, 2-3 ágyas hálószobákkal,
Nevelő:Gróz Elek
06-20-329-6298
Herr Károly
06-20-777-5695
Tóthné N.Ágnes 06-20-329-6297
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