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Gyermekotthonunk székhelye vonzó természeti környezetben, a János-hegy tövében, ősfás 
park közepén helyezkedik el. (Megközelítése a Moszkva-térről a 22-es autóbusszal lehetséges; 
leszállás a „Vízművek” vagy „Dénes utca ” megállónál. Gépkocsival az Árnyas útról lehet 
behajtani.) 
 

             
Gyermekotthon épülete a Budakeszi úton               Nappali a Budakeszi úti épületben 
 
Az intézmény székhelyén és telephelyein 62 fő fiatal felnőtt és gyermek teljes körű ellátása 
biztosítható lakásotthoni csoportban, garzonlakásban, valamint a pest környéki családi házakban. 
 
Gyermekeink életét, az együttélés módját házirend szabályozza, mely kitér az iskolai és a 
szünidei időszakok, ünnepek, hétvégék napirendjére, a jogokra és kötelezettségekre – így a 
házimunkában való segítésre, a délutáni tanulásra, a napi kimenőkre, eltávozásokra; meghatározza 
a szabadidő eltöltésének módjait, lehetőségeit, a hozzátartozókkal, barátokkal való személyes, 
ill. telefonos kapcsolattartás helyi körülményeit, feltételeit. 
 
A jól felszerelt orvosi ellátó helyiség mellett számítógép-terem (internet), televíziók, játékok, 
játszótér, sporteszközök állnak rendelkezésre. 
Kedvező földrajzi helyzetünk lehetővé teszi a Millenáris-park, kulturális rendezvények, 
színházak, stb. gyakori látogatását. 
Rendszeresek a hétvégi kirándulások a budai hegyekbe, vagy az ország nevezetességeihez, 
különböző tájaira; nyáron a Velencei tóhoz, vagy budapesti strandokra. 



Megszokottá vált, hogy a gyerekek évente tíz napot a Balatonnál töltenek. Gyakoriak a külföldi 
városnéző kirándulások, az erdei iskolák, természetvédő táborok.  
 
Sokan ügyességi, tanulmányi, kulturális versenyeken, pályázatokon vesznek részt. Sikeres 
focicsapatunk gyakran utazik különböző tornákra. 
 
A közösség tagjai együtt ünnepelik, ajándékozzák egymást a születés-, és névnapokon. 
Igyekszünk bensőségessé, díszessé, tartalmassá tenni a karácsonyokat, hangulatossá a 
szilvesztert. 
Akik ezeket az ünnepeket, vagy az iskolai szünidőket családjuknál, rokonaiknál töltik, útravalót, 
ellátmányt kapnak.  
 
A tanulási zavarokkal küzdőknek, lemaradóknak két fejlesztő pedagógusunk, a mentális 
problémáktól szenvedőknek két pszichológusunk segít. A kicsiket autóval szállítjuk óvodába, 
iskolába. 
 

Utógondozotti ellátásban részesülő fiataljaink, akik tanulnak, vagy dolgoznak, külön 
szobában, vagy székhelyünk valamelyik garzonlakásában nyertek elhelyezést – térítés ellenében. 
Önálló életvitelük mellett sok segítséget kapnak tanulmányaikhoz, háztartásuk vezetéséhez, 
mindamellett aktív részesei a gyermekotthon életének.  
 
Mind a székhely két lakásotthoni csoportjában (I. sz. szakmai egység) mind pedig telephelyeinken 
rendszeresek a csoport-, és az otthongyűlések, ahol egyfelől értékelésre kerülnek az utolsó 
időszak eseményei, teljesítményei, a tanulás, az életvitel problémái, a várható feladatok, 
programok, a dicséretes eredmények, a fegyelmi helyzet, a különböző igények.  
 

A II. sz. szakmai egység részét képezi két budaörsi (Pozsonyi út 3.; Károly király út 56.) és 
törökbálinti (Kazinczy u. 56.) lakásotthonunk. Ezek mindegyike emeletes családi ház, melyekhez 
nagy udvar, játékra, sportolásra alkalmas kert tartozik.  
 
E házak befogadóképességét a Gyermekvédelmi Törvény 12 főben határozta meg; a környezet, a 
berendezés kicsik és nagyok, fiúk és lányok számára békés, biztonságos, családias légkört 
biztosít – sok játéklehetőséggel, internet használattal. 
Az itt élő gyerekek a település óvodáiba, iskoláiba járnak. Szabadidős-, sportolási-, kulturális 
programjaik nagy része a helyi lehetőségekhez igazodik, de gyakran belátogatnak Budapestre is, 
tekintettel arra, hogy az utazás (a BKV 240-es autóbusza segítségével) jelentéktelen időt köt le.  
 

                
Budaörs, Károly király úti épület               Budaörs, Károly király út – nappali 
 



 

                
Budaörs, Pozsonyi utcai épület         Budaörs, Pozsonyi utca - lakószoba 
 
 

                                           
Törökbálint,             Törökbálint, Kazinczy utca - lakószoba 
Kazinczy utcai épület 
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