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Elhelyezkedés: hatalmas területen, gyönyörű 

környezetben, a Rózsadomb tetején, a Csatárka 

út – Törökvész út - Kapy út kereszteződésénél.  

 

Megközelíthetőség: a Kolosy térről 29-es busszal a Törökvész 

úti megállóig, vagy a Batthyány térről 11-es, 111-es busszal a 

Csatárka úti megállóig. Mindkét irányból 20-25 perc a buszok 

menetideje, leszállás után pedig rövid séta felfelé a Verecke 

lépcsőn. 

Bemutatkozás:  

Magyarország egyik legnagyobb, gazdag hagyományokkal 

rendelkező Gyermekotthona közel 120 normál és integráltan 

különleges szükségletű gyermek él; fiúk – leányok vegyesen 3 

– 24 éves korukig. Az átmeneti vagy tartós nevelésbe kerülő 

gyermekek kisebb részben árvaság, nagyobb részben a 

rendkívül rossz szociális körülményben élő családokból 

érkeznek, ahol nem ritka a családon belüli erőszak, a bűnözés 

és a legkülönfélébb szenvedélybetegségek. Éppen ezért az 

intézmény nevelési filozófiájában egyaránt helye van az összes 

gyermek számára az állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó, 

a prevenciót előtérbe helyező teljes körű ellátásnak éppúgy, 

mint a vérszerinti hozzátartozóikkal való kapcsolattartás 

segítésének, hazagondozásuk előmozdításának. 



  

 

A Gyermekotthonban három, egyenként 40 fős otthonegység, 

egy utógondozói szakmai egység (a Garzonház), és egy óvoda 

működik. Az otthonegységekben - 12 csoportban - 3-18 éves 

korú gyermek és néhány 18 év feletti fiatal felnőtt nevelkedik. 

A lakóegységek parkos, fás, ligetes kertben helyezkednek el, a 

kertben játszóterek vannak hintákkal, mászókákkal, 

körforgókkal, homokozókkal. A pavilonokban 1, 2 és 3 ágyas 

szobák találhatók, nappali, étkező, konyha, mosdók, 

zuhanyzók, WC-k biztosítják a teljes komfortot. A gyermekek a 

róluk gondoskodó felnőttekkel együtt családias környezetet 

teremtve élik mindennapjaikat. A gyermekotthoni csoportok 

mindegyikében lehetőség van arra, hogy a különböző nemű és 

életkorú gyermekek együtt nevelkedhessenek, így a testvéreket 

egy otthonban, lehetőség szerint egy csoportban tudjuk 

elhelyezni.  

 



 

  

 

A Garzonházban a 18-25 év közötti fiatal felnőttek - 

az utógondozottak - élnek. A „garzonosok” az egyenként 30 

négyzetméter alapterületű, összkomfortos, saját maguk által 

berendezett lakásokban gyakorolhatják az önállóság minden 

előnyét és nehézségét. Olyan élettapasztalatokra tehetnek szert 

24, esetenként 25 éves korukig, ami nagy segítséget, biztos 

alapokat nyújt ahhoz, hogy az otthont végleg elhagyva tanult, 

képzett, magabiztos fiatal felnőttként kezdhessék meg önálló 

életüket. A „garzonházi” létfeltételek lehetővé teszik fiataljaink 

számára a házasságkötést, a családalapítást. A minél nagyobb 

önállóság biztosítása mellett megfelelő szakemberek 



(utógondozók, nevelők, pszichológusok, családgondozók) 

segítik a fiatalokat mindennapi gondjaik megoldásában. 

Az otthonegységek élén az otthonvezetők - akik egyben a 

kiskorú gyermekek gyámjai is - állnak, az óvodát az 

óvodavezető irányítja, a Garzonházban nevelkedő fiatalok életét 

egy nevelő, egy utógondozó, valamint az igazgató mellé rendelt 

szakmai munkatárs segíti. Egy csoporthoz 5 fő munkatárs - egy 

csoport-vezető (munkaközösség-vezető) nevelő, egy nevelő és 

három gyermekfelügyelő/gyermekvédelmi asszisztens - 

tartozik.  

Az otthonegységek munkáját családgondozók, pszichológusok 

és fejlesztő pedagógusok segítik.  Az otthonegységeknek 

alternatív elnevezése is kialakulóban van, a II. Otthon a 

Tűzcsiholók, a III. Otthon a Vadvirág nevet választotta.  

Az Óvodánk 3 csoportjában 6 óvodapedagógus, 1 logopédus és 

4 dajka dolgozik az óvodavezető mellett. Az Óvoda mindenki 

számára nyitott, ide a Cseppkő Gyermekotthonban és más 

gyermekotthonokban nevelkedő gyermekeken túl külsős - 

családban élő - gyermek is jár. Legfőbb feladat a sajátos 

nevelési igényű gyermekek integrációja, a másság 

elfogadtatása, a beilleszkedés segítése, szakemberek 

segítségével a képességek fejlesztése, a gyermekeket 

megismerve már a korai szakaszban megfelelő korrekciós és 

prevenciós lehetőségek biztosítása (fejlesztő óvodapedagógia, 

gyógypedagógia, logopédia, szenzoros integrációs terápia, 

úszás, lovaglás, gyermektánc). Óvodánkban rendszeresen 



szervezünk külön programokat házon belül és házon kívül 

(bábszínház, zenés műsorok, kreatív műhelymunkák, nyaralás 

kirándulások, almaszüret stb.).Rendszeres mozgásfejlesztéssel 

is segítjük gyermekeink kibontakoztatását, erre jól 

felszerelt tornaszoba, labirintus-szoba áll 

rendelkezésre.  

A Gyermekotthon önálló szakmai egységként - Hatvantól nem 

messze, Bér községben - nevelőszülői ellátást működtet, ahol 

öt 18 év feletti fiatal felnőtt utógondozott nevelkedik. A csoport 

szervesen integrálódott a faluközösségbe, egymás kölcsönös 

elfogadása sikeres és problémamentes. Életmódjuk minden 

mozzanatában alkalmazkodtak a helyi lehetőségekhez. 

A szabadidős programokkal, az iskolaválasztás széles 

lehetőségeivel, pszichológusi és családgondozói segítséggel azt 

szeretnénk elérni, hogy gyermekeink kiegyensúlyozottabbá, 

érettebbé váljanak, jobban megállják helyüket az élet 

különböző területein, önállók legyenek. Valamennyi 

gyermekünk általános iskolai tanulmányait befejezve hathatós 

pályaválasztási segítséggel tanul tovább, és a középiskolások 

szakmát, vagy érettségit szerezve készítik elő jövőjüket. 

Otthonunk lakói szabadidejükben több ezer kötetes 

könyvtárunkat használhatják, ami segíti iskolai 

tanulmányaikat is.  

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében számos technikával 

ismerkedhetnek meg a gyermekek: agyagozás, korongozás, 

tűzzománc készítés, szövés, papírmunkák, és még számos más 



eszköz és lehetőség adott. Az intézmény saját tornatermében 

szintén egymást érik a különböző edzések és más játékos 

foglalkozások. A Gyermekotthon szabadidős programjainak 

szerves és fontos részét képezik az évközi több napos 

kirándulások, amelyek évente számos alkalommal 

megvalósulnak. Otthonunknak nagy hagyományokkal 

rendelkező programja a gyermekek nyári szünidei üdültetése, 

táboroztatása. Minden nyáron sor kerül a csoportok közös, 

minimum egy hetes üdülésére az ország legkülönbözőbb 

helyszínein. Gondozottjaink résztvevői az iskolai 

osztálykirándulásoknak is. Ezen túlmenően nagy számban 

vesznek részt egyénileg olyan táborokban, melyek saját 

érdeklődésüknek megfelelő program szerint szerveztek. Ez 

utóbbiak - személyre szabottan - kiváló színterei annak, hogy 

új környezetben új barátokra szert téve új felnőttek irányítása 

alatt olyan szocializációs színtereknek legyenek részesei, 

melyek pedagógiai haszna nagyon jelentős.  

Legfőbb célunk, hogy az itt nevelkedő gyermekekből 

önmagukat megvalósítani tudó, kiegyensúlyozott erkölcsi 

normákkal rendelkező, értékes és boldog felnőttek 

válhassanak. 

 

 

 

 



Gyermekotthonunk élete képekben: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Szeresd a gyermeket, öleld szívedre őt, 

Ringasd el lágyan a szegény kis szenvedőt, 

Lehunyt pilláinak töröld le könnyeit: 

S míg te a gyermekek könnyét törölgeted, 

Egy láthatatlan kéz a csillagok felett 

Letörli vétkeid!” (Móra Ferenc) 

 

 

 

 


