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A Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola már 1968. óta gondozza, neveli és oktatja 
azokat a gyermekvédelmi gondoskodásra is szoruló gyermekeket, akik pszichésen és 
kismértékben organikusan is sérültek. Sok esetben hátrányos helyzetük miatt – ami adódhatott a 
születési sérülésekből, a családban vagy máshol elszenvedett traumáktól, a gyakori 
iskolaváltásokból – mentálisan is erősen retardált állapotban kerülnek hozzánk. 
Intézményünk 2003. augusztus 26-án Sváb – hegyről a XI. kerületi Menyecske utcába költözött 
és új telephelyén folytatja működését. Gyermekeink 3 - 24 éves fiaink és lányaink nagy többsége 
kommunikációs zavarokkal is küzd, amely súlyos dyszlexiás, dyszgráfiás státuszukból következik. 
Gyenge adaptációs készségük akadályozza őket abban, hogy normál iskolai keretek között 
legyenek oktathatóak. 
A gyermekvédelmi törvényeknek megfelelően két 40 férőhelyes szakmai egységben 
(egységenként 4x10 férőhelyes csoportok) és egy 16 fős (2x8 fő) speciális részlegben helyeztük 
el gyermekeinket, ezen túl 2009. október 27-ével az utógondozottak részére is létre jött egy 7 
férőhelyes kisház. A növendékeink családi kapcsolattartása határozatban foglaltak szerint 
történik, mindezen túl a gyerekek családtagjai részvételével szervezünk családi napot, melyre 
szeretettel várjuk őket, csakúgy mint  minden általunk tervezett, szervezett központi 
programra. 
Mivel intézményünk azzal a céllal jött létre, hogy speciális és különleges szükségletű 
növendékeinket személyre szabottan kísérjük át , a tankötelezettséget magában foglaló 
életkorukon, így szembesülnünk kell azzal, hogy sokuknak nagykorúságuk elérésével is szükséges a 
napi segítségnyújtás. Azok az utógondozói ellátottak maradnak nálunk, akik még az önálló 
utógondozói otthonokban nem állnák meg a helyüket. Őket mindig az aktuális állapotuknak, 
igényeiknek megfelelően segítjük, szem előtt tartva azt a nem elhanyagolható szempontot, hogy 
az utógondozói ellátás megszűnésével a ránk bízott fiataloknak is meg kell állni a saját lábukon. 
Mottónknak tekinthető, mindig minden ránk bízott személy annyi segítséget kap, amennyi éppen 
szükséges. 
Intézményünkben mind gyermekönkormányzat, mind érdekképviseleti fórum működik. A 
gyermekönkormányzat munkája az éves munkaterve szerint heti szinten folytatja tevékenységét, 
törekszik arra, hogy az otthonon és iskolán belüli kapcsolatait a lakókörnyezet felé is szélesítse. 
Az érdekképviseleti fórum negyedévente ül össze, ahol minden szakmai egység lakói és a 
közalkalmazotti tanács tagjai is képviseltetik magukat a törvényben foglaltakon túl. 
Intézményünk olyan általános iskolaként is működik, ahol a gyermekek csökkentett 
osztálylétszámban és állandó pszichológiai, pszichiátriai, gyógypedagógiai és fejlesztő pedagógiai 
ellátás mellett különleges, szükség esetén egyéni bánásmódban részesülnek. Belső iskolánk 98 
diák fogadására alkalmas. A gyermekotthonainkba utalt gondozottaink közel fele a belső iskola 
tanulója. Sokan külső általános iskolában tanul, óvodában nevelkedik, illetve sok középiskolai 
tanulónk is van. 



Az intézmény házi rendjében a jogok és kötelezettségeken túl a jutalmazást és a házirend 
megsértésének következményeit is tartalmazza. A kimenők rendje életkoronként változó, ezen 
belül is bontva hétköznap, illetve hétvégén és iskolai szünetekben engedélyezhető időpontokra. 
 
Gondozás keretében nyújtott terápiák: 
Játék terápia 
Személyközpontú és támasznyújtó beszélgetések 
Esetenkénti egyéni konzultáció, kiscsoportos foglalkozás: 
Önismereti csoport  
Művészetterápia 
 
Intézményünkben dolgozó szakemberek: 
 2 fő pszichológus 
 2 fő családgondozó 
 1 fő szabadidős programszervező 
 1 fő pszichiáter 
     1-1 fő logopédus,  
      fejlesztő pedagógus,  
        gyógypedagógus. 
 
Választható szakkörök: 

 Falmászás 
 Foci edzés 
 Önismereti szakkör 
 Könyvtári foglalkozás 
 Korfball 
 Kézműves szakkör 
 Testnevelési játékok 
 Sportfoglalkozás 
 Kossuth mozi 
 Kosárlabda edzés 
 Hittan (református, római katolikus) 
 Biblia szakkör /kicsiknek/ 
 Kondi termi edzés 
 Kerámia szakkör 
 Néptánc  

                               
Intézményi ünnepségek, programok: 

 Mikulás és karácsonyi ünnepségünket,  
 Tinédzser ország örömei drogprevenció 
 Kossuth kupa – labdarúgó torna 
 Mikulás kupa - labdarúgó torna 
 Karácsonyi vásár 
 Színház látogatás 
 Kolibri színház /bérletes előadás/ 
 Farsang 
 Tavaszi vásár 
 Papírgyűjtés 
 Gyermeknap 
 Erősember verseny 



 Sportversenyek /év végi nyereménnyel/ 
 
Ezeken a programokon ismert személyiségek is részt vettek/vesznek: 

 Gáspár Sándor színművész 
 Budapesti Farkasok 
 Junghausz Rajmund képviselő 
 Barsay Laura flamenco táncos 
 Majoros István szobrászművész 
 Farkas Bertalan űrhajós 
 Szuper Levente jégkorongozó 
 Tóth Gergely budapesti balett 
 Ricsi bohóc 
 R. Kárpáti Péter és Kakasy Dóra 
 Holló Márta és Véber István 
 Rubint Réka 
 Fekete László és fia 

 
Külső szabadidős programot hetente egyszer terveztünk a csoportnak (uszoda, mozi, stb). 
Az aktuális születésnapokat mindig családias hangulatban megünnepeltük, az ünnepeltek tortát, 
pizzát, ajándékot kaptak. 
Hagyománynak mondható a táboroztatás otthonunkban. Az intézményben dolgozó kollégák 
szervezik meg a táboroztatást, melynek lebonyolítása a szervezéstől a megvalósulásig ők végzik. 
2009 nyarán a következő táborok valósultak meg:  

- Erdély  - vándor tábor 
   - Velence  - vízi tábor 
   - Mátra  - kaland tábor  

/Palánta misszió szervezésében/ 
   - Gergelyiugornya -  tábor 
   - Balatonföldvár - vízi tábor 
   - Alkotó  - művészeti tábor 
   - Tahi   - református tábor 
   - Balatonfüred  - vízi tábor 
   - Tisza-túra  - kenu tábor 
   - Kétbodony  - természetismereti tábor. 
A táborok sikerességét minden esetben a csillogó gyermeki szemek tanúsítják. 
 
Eredményeink:  Vadvirág fesztivál - 3. helyezés 
    Sportverseny  - 
    Szavaló verseny - 3. helyezés 
    Rajz verseny  - 1. helyezés 
        2. helyezés 
  Gyermekotthonok közötti foci  - 1. helyezés 
  Gyermekotthonok közötti atlétika - 1. helyezés /csapat/ 
        2. helyezés /távolugrás/ 
        2. helyezés /60m síkfutás/ 
 
 
 
 
 



 

    
 
 
 
 

   


