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Intézményünk Budapest XXI. kerületében 
CSEPELEN működik, öt telephelyen, melyből 
egy gyermekotthon és négy lakásotthon. 
Budapest belvárosából jól megközelíthető a 
csepeli gyorsvasúttal a Boráros térről 10 
perc a Szent Imre téri megállóig. A 
telephelyek jól megközelíthetőek, jó 
környezeti adottságokkal, ellátottsággal 
rendelkeznek. Intézményünk fiú és 
leánygyermekek ill. fiatal felnőttek 
ellátásáról gondoskodik, életkor 
tekintetében 3-24. éves korig.  A 
növendékek gondozása során fejlesztő 
foglalkozásokat, terápiákat tudunk nyújtani, 
melyeket fejlesztőpedagógusok végeznek. 
Egyéni ill. csoportterápiákat három fő 
pszichológus látja el. Belső iskolával nem 
rendelkezünk, így a gyermekek külső 
iskolákba járnak. Intézményünkben 
rendszeresen tartott foglalkozások: 
főzőszakkör, kézműves szakkör, 
mézeskalács készítő szakkör, filmklub, 
labdarúgás. Közös szabadidős 
tevékenységeket heti rendszerességgel 
szervezünk, melyek közé tartozik az úszás, 
lovaglás, foci, asztalitenisz, kosárlabda, 
saját kondi terem használat, kerékpározás, 
számítógép és Internet használat, az 
ünnepek közös megtartása, kirándulások, 
táboroztatások az ország egész területén. 
Az intézményünk életét a házirend 
szabályozza, mely lakásotthononként 
változik, igazodva az ott nevelkedő 
gyermekek szükségletéhez. A családdal való 
kapcsolattartást kiemelkedő feladatunknak 
tartjuk, melyet az intézmény összes 
dolgozója elősegít. Formái: lakásotthonokban 

a hozzátartozók fogadása, telefonon, 
levelezés (Internet is), családlátogatások, a 
család segítése (családgondozók), közös 
programokon (kirándulás, nyaraltatás, 
családnap, ünnepségek) való részvétellel.     
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Az épület Csepel központjában, a Szent 
Imre tér közvetlen szomszédságában 
található, négyemeletes panelházak között. 
Kicsi, de önálló udvarral rendelkezik, ezzel 
kiemelkedik környezetéből. Intézményünk 
központi épülete, ezért gazdasági iroda és 
titkárság is itt találhatóak. 
Az otthon 15 férőhelyes, ebből 5 férőhelyen 
magatartási és beilleszkedési zavarokkal 
küzdő, esetlegesen szerhasználó 12-18 
életévű lány  nevelkedik. Az épületben külön 
társalgó, tanulószoba (számítógép, 
Internet), konyha, étkező és két-három-
négy ágyas szobák a földszinten, illetve az 
első emeleten helyezkednek el. A 
növendékek többsége a kerületben található 
iskolákban végzi tanulmányait, de más 
kerületben lévő oktatási intézmény 
megközelítése sem jelent gondot a közelség 
miatt. A házirend igazodik a serdülő lányok 
életkorához és nevelési szükségletéhez, 
valamint a lakókörnyezethez.  
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A lakásotthon családi házas 
lakókörnyezetben helyezkedik el. A 
központtól 15 perc 138 vagy 38-as busszal, a 
TESCO utáni megálló.  
Az otthon 10 fő fiúgyermek, ill. fiatal 
felnőtt számára biztosít férőhelyet, akik 
között értelmileg sérültek is nevelkednek. 
Életkor tekintetében 12-20 év közöttiek. 
Parkosított udvarának gondozásában 
rendszeresen segítenek a fiúk is. Az udvaron 
kialakított külön hely, ill. asztal áll a 
rendelkezésre asztaliteniszre és 
bokszolásra (bokszzsák). Az épületben 
amerikai konyhás helyiség, két fürdőszoba 
és négy két-három ágyas szoba található, 
kettő az emeleten, kettő a földszinten. Az 
épület háta mögött található, az emeletről is 
megközelíthető, nagy, berendezett terasz. A 
növendékek többsége a kerületben található 
iskolákban végzi tanulmányait, de más 
kerületben lévő oktatási intézmény 
megközelítése sem jelent gondot a közelség 
miatt. A fiúk számára a kerületben működő 
általános iskola, ill. szakiskola áll 
rendelkezésre. A házirendben nagy 
hangsúlyt fektetünk a gyermekek pszichés 
állapotára és életkorbeli különbségére, pl: a 
napirend és a kimenők rendjének 
szabályozása.   

 SZENT ISTVÁN ÚTI UTÓGONDOZÓI 
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A lakásotthon a központtól a 148-as 
autóbusszal közelíthető meg, a menetidő 10 
perc. Közvetlenül a főút mellett található, 
családi házas lakókörnyezetben. Saját 
parkosított udvarral rendelkezik melyen 
kialakított tűzrakó hely és külön önálló 
épület áll rendelkezésre asztaliteniszezés 
céljára, ill. fedett helyen kondi gépek 
sportolás céljára. A házban tágas nappali 
(számítógép, Internet), jól felszerelt 
konyha, két fürdőszoba, és az emeleten két-
három ágyas szobák találhatóak. 
A lakásotthonban 8 fő utógondozói ellátott 
fiatal felnőtt fiú nevelkedik. Ezen fiatalok 
tanulnak vagy dolgoznak. Az önálló életre 
való felkészülésük folyik tantestületi 
segítséggel. Az utógondozást két fő 
utógondozó segíti még. A fiatalok 
tanulmányaikat Budapest egész területén 
végezhetik, a kerületben számos középiskola 
ill. szakiskola áll rendelkezésre, ezzel is 
elősegítve a piacképes szakma elsajátítását. 
Minden fiatallal egyéni szerződést kötünk, 
amelyben közösen rögzítjük a számukra 
nyújtott támogatást, valamint az 
elvárásainkat.    
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A lakásotthon a Szent Imre térről a 151-es 
busszal közelíthető meg 10 perc alatt. 
Közvetlenül a főút mellett, családi házas 
lakókörnyezetben helyezkedik el. Önálló 
udvarral rendelkezik, melyen több 
melléképület, kosárlabda, homokozó, 
asztalitenisz pálya, pszichológusi szoba, 
fejlesztő szoba található. Az épületnek 
ikerház jellege van, két külön lakásrésszel, 
közös udvarral. 
Az otthonban számítógép, Internet áll 
rendelkezésre, a szobák egy-két-három- 
négy ágyasak.  
Az otthonban két gyermekcsoport, I-es 10 
fővel, II-es 8 fővel működik egy-egy 
lakrészben. Az otthon sajátossága, hogy 
elsősorban testvérpárok együttes 
elhelyezésére van lehetőség, életkor 
tekintetében 3-24. életév közötti  
növendékek nevelkednek itt. A gyermekek 
között értelmileg akadályozottak is 
nevelkednek, ill. utógondozói ellátott fiatal 
felnőttek. A növendékek változatos életkora, 
nevelési szükséglete és testvérek nevelése 
az elsődleges feladat. A gyermekek a 
kerületben található iskolákba, ill. óvodákba 
járnak. A lakókörnyezet többféle 
lehetőségeket biztosít a szabadidős 
tevékenységekhez, közelben található 

szabadidő központ és számos játszótér. A 
házirendben külön rész szabályozza a 
gyermekek és külön a fiatal felnőttekre 
vonatkozó jogokat, kötelességeket. 
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A Kórus utcai lakásotthont a központtól a 
148-as, ill. 71-es busszal lehet megközelíteni 
20 perc alatt. 
A lakásotthon családi házas, nagyon csendes 
környezetben található. Rendezett, 
parkosított kert áll rendelkezésre a 
szabadtéri tevékenységekhez, ill. pihenésre. 
A ház pincéjében külön kondi terem van 
kialakítva, a földszinten tágas amerikai 
konyhás nappali, számítógéppel (Internet), 
fürdőszoba, télikert, egy kétágyas szoba, az 
emeleten négy szoba, melyek egy-két-három 
ágyasak, erkély, fürdőszoba. Az otthonban 
12 fő leány nevelkedik, ebből 2 fő 
magatartás és beilleszkedési zavarokkal 
küzdő, esetlegesen szerhasználó lány. 
Életkori összetételükből adódóan 
utógondozói ellátott fiatal felnőttnek is 
otthont nyújt. A növendékek Budapest több 
kerületében végzik tanulmányaikat. A 
házirend igazodik a lakásotthon 
környezetéhez, a növendékek neméhez, ill. a 
lányok életkorához. 


