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Telefon/Fax: 06-1/2401769, 06-1/2420809 
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Igazgató-helyettes: Pásztor Melinda  
 
Kedves gyermekvédelemben munkálkodók és a 
gyermekvédelemmel kapcsolatba került gyere-
kek, felnőttek! 
Szeretném bemutatni gyermekotthonunkat, vala-
mint 2 lakásotthonunkat. Intézményünk három 
telephelyen, 62 férőhelyen működik. A gyermek-
otthon 8-10-10-10-10 férőhelyes lakásotthonokból 
áll. A Perje utcai speciális lakásotthon 8 fő, míg a 
Szondy utcai utógondozói lakásotthon 6 fő ellátá-
sát biztosítja. 

 Hol található Gyermekotthonunk? 

Gyermekotthonunk (1038 Budapest, Dózsa György u. 
44.) és speciális lakásotthonunk (1038 Budapest, 
Perje u. 25/a) Óbudán, a Róka és Ezüst hegy lábá-
nál, szép természeti környezetben fekszik. A 
gyermekotthonban a gyermekek, valamint a fiatal 
felnőttek, koedukáltan élnek, míg a speciális lakás-
otthonban fiúk ellátása folyik. 
„Kiléptető” lakásunk (1068 Budapest, Szondy u. 92.) a 
belvárosban jó integrációs lehetőséget biztosít 
önálló életkezdés előtt álló fiataljainknak. 
 

Megközelítés tömegközlekedéssel: 
A Batthyány tértől HÉV-vel Békásmegyerig kb. 25 
perc az út, majd onnan a 186-os busszal 2 megálló 
a gyermekotthon főépülete. 
A HÉV megállójától a 143-as busszal a végállomá-
sig utazva, a Perje utcai speciális csoport közelít-
hető meg. 
A kiléptető lakáshoz, a Nyugati pályaudvar közelé-
ben, a Podmaniczky utcában lévő megállótól a 72-
es trolival lehet eljutni, melyről a 4. megállónál, a 
Munkácsy Mihály utcánál kell leszállni. 
 

 
 
 
 
 

   
 
Speciális lakásotthon      Szondy u-i kiléptető lakásotthon 
              külső homlokzata 

 Milyen is a gyermekotthon, lakásotthonok 
élete? 
A gyermekotthon öt, különbejáratú lakásotthonon 
kívül közösségi, és igazgatási helyiségeknek is helyet 
ad. Csoportonként hat felnőtt irányításával megpró-
bálja pótolni a család feladatait. A jó infrastruktu-
rális háttérrel rendelkező lakásotthonok háromszin-
tes, amerikai konyhás, egy-két-három ágyas szobák-
ból, és kiszolgáló helyiségekből álló lakóegységek. 
A modern, szépen berendezett lakóterek az ottho-
nosság melegét, kényelmét sugározzák, lehetőséget 
biztosítva a személyes elvonulásra, kikapcsolódásra 
is. 
Hasonlóan egy család napirendjéhez, a délelőtti isko-
la után gyermekeinket házi készítésű ebéddel, sze-
mélyes oda-figyeléssel várjuk.  
Némi pihenés után sokoldalú segítség biztosítja a 
másnapi felkészülést. Ezután jöhet a jól megérde-
melt kikapcsolódás, pihenés! 
 

 
 
 
 
 
 

Gyermekotthoni csoport 
A szépen parkosított udvarunkon a kicsiket új ját-
szótér, a nagyobbakat az összes labdajáték űzésére 
alkalmas bitumenes, illetve füves pályák valamint 
szánkó- és biciklidomb várja. 
A főépületben, kisebb-nagyobb foglalkoztató ter-
meken, terápiás helyiségeken kívül torna- és kondi-
terem, valamint sporteszközkölcsönzés is működik. 

 

 

 

 

 
 
         Speciális lakásotthon 
          



Hová járnak a gyermekek iskolába? 
Milyen segítséget kapnak a tanuláshoz? 

Minden gyermekünknek egyéni képességeihez iga-
zodó iskolát keresünk. Hatvankét gyermekünk több 
tucat iskolába jár, alapítványitól az államiig, óvodá-
tól egyetemig, a város különböző pontjain. Az isko-
lákkal rendszeres és személyes kapcsolatot épí-
tünk ki, ha szükséges, napi követéssel, és kísérés-
sel. 
Nagy gondot fordítunk a tanulási képességek tuda-
tos fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tehetség-
gondozásra. A másnapi iskolai felkészülést a cso-
port nevelőin kívül két fejlesztő-felzárkóztató 
tanár is segíti. Így biztosított a segítség a mate-
matikától a nyelvekig. Ezen kívül iskolai szakkörök, 
felvételi előkészítők is lehetővé teszik az eredmé-
nyes tanulást, a sikeres továbbképzést. 

 Mit csinálnak a gyermekek  
szabadidejükben? 
Gyermekeink rendkívül sokféle, változatos 

szabadidős program közül választhatnak. A hagyo-
mányos programok (tanév nyitó-záró Kerti parti, 
Luca-nap, Karácsony, Farsang, Valentin nap, Gyer-
meknap stb.) mellett rendszeres a színház, mozi, 
illetve egy-egy kiemelkedő kiállítás, zenei esemény 
megtekintése is. Ezt „idényjelleggel” kirándulások, 
kerékpártúrák, korcsolyázás, vagy éppen strando-
lás színesíti. 
Nagy sikert aratnak gyermekeink körében az 
egyéni érdeklődést kielégítő belső, (Filmkészítő, 
Mese, Művészetterápia stb.) és külső szakkörök, a 
külső sportegyesületekben, és művészeti iskolák-
ban végzett tevékenységek. Gyermekeink tehetsé-
gét fémjelzi például a Gyermekszem Filmfesztivá-
lon, a Vadvirág Fesztiválon elnyert első, második 
illetve különdíjak. 
Évente az iskolai, sport és egyéb táborozásokon 
kívül kb. 10-12 saját üdülést (Jutalom-, Túlélő-, 
Kicsik-, Kerékpár-, Csoport tábor stb.) is szer-
zünk, ismereteket, aktív pihenést nyújtva a gyer-
mekeknek.  
             Van-e lehetőségük a gyermekeknek, 
             fiataloknak beleszólni napi életükbe? 
Hogyan képviselhetik érdekeiket? 
Gyermekeink öntevékenységének kibontására, a 
jogaik és kötelességeik összhangjának megtanulá-
sára több fórum áll rendelkezésre. A csoportok 
küldöttjeiből álló Otthontanácsunk például segí-
tett kidolgozni az intézmény együttműködési sza-
bályait tartalmazó Házirendet, és folyamatosan 
javaslatot tesz a szabadidős programokra. Érdek-
képviseleti Fórumunk lehetőséget biztosít az ér-
dekérvényesítés kulturált módjának megtanulásá-
ra. Gyermekeink véleményeiket, javaslataikat, pa-

naszaikat számtalan egyéb fórumon is (pl.: gyám, 
gyermekjogi képviselő, stb.) képviselhetik. 
      Akikre/Amire büszkék vagyunk 
          Büszkék vagyunk egyetemet, főiskolát végző 
fiataljainkra, az Országos Táncversenyen és a 
Gyermekfilm Fesztiválon elért kiemelkedő eredmé-
nyekre; kollégáink elkötelezettségére, gyermekeink 
mosolygó arcára, tenni akarására. 

  Hogyan valósulhat meg a családdal, 
barátokkal való kapcsolattartás? 
A családtagokkal való kapcsolatot a gyámhivatal sza-
bályozza. Munkatársaink segítségével arra törek-
szünk, hogy a szülőkkel, hozzátartozókkal jó 
együttműködést alakítsunk ki, hogy bevonjuk őket 
gyermekeik nevelésével kapcsolatos fontos kérdé-
sekbe, hogy segítsük őket nehézségeik megoldásá-
ban, hogy a gyermekeikkel való kapcsolat egyre jobb 
lehessen. Ennek érdekében terápiás lehetőségeket, 
rendkívül rugalmas látogatási rendszert alakítottunk 
ki. 
Évente több alkalommal meghívjuk szülőket, baráto-
kat programjainkra (Kerti parti, Luca-nap, Anyák 
napi ünnepélyek, évzárók, ballagások, stb.). 
A baráti kapcsolatok ápolása hasonlóan történik, 
mint a családban. A gyermekek fogadhatnak, és el-
mehetnek barátaikhoz, illetve barátaikkal progra-
mokra. Természetesen előzetes megbeszélés és 
tájékozódás után. Tudni szeretnénk, kivel, mikor, hol 
vannak, a biztonságuk érdekében. 
     Mi lesz a fiatalokkal, ha nagykorúvá válnak? 
 
A nálunk nagykorúvá váló tanuló és/vagy dolgozó 
fiataloknak lehetőségük van 24 éves korukig utógon-
dozói ellátást kérni, a gyermekotthon 
„utógondozotti” csoportjában, valamint a Szondy u-i 
utógondozói lakásotthonban (lenti kép). 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
         Szondy u-i lakásotthon 
Itt már a felnőtt élet elvárásait gyakorolják. A ta-
nulmányok befejezése mellett munka-, baráti-, társ-
kapcsolati tapasztalatokat szereznek. Egy-egy utó-
gondozó segítségével megtanulják elintézni ügyeiket, 
képviselni érdekeiket. Előtakarékossággal, a lakha-
tási feltételek megteremtésével készülnek a felnőtt 
életre. 


