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Kedves Gyerekek és Szülők! 
 
A gyermekotthon a Hűvösvölgyben gyönyörű 
zöld övezetben, nyugodt, csendes helyen 
található.  Legegyszerűbb megközelítési 
lehetőség Moszkva tértől a 61 villamossal, a 
Heinrich István utcai megállóig körülbelül 20 
perc. 
 

 
 
A 2000-ben épült, szép, háromszintes 
épületben működő gyermekotthon 30 
férőhelyen, 3 családias csoportban, 
csoportonként 8-10-12 gyermeket fogad, két 
- három ágyas szobákban elhelyezve. 

 

 
 
A „Zirzen”-ben 3-18 éves gyermekek és 
fiatalfelnőtt lányok és fiúk élnek 
gyámhivatali döntés alapján. Az 
intézményben a 18. életévét betöltött 
fiatalfelnőttek utógondozói ellátása 
biztosított. A gyermekotthon igazgatója 
„Eszter néni” látja el a gyámsággal 
kapcsolatos feladatokat, a gyermeki jogok 
maradéktalan megvalósulása érdekében. 
 
A napi élet kereteiben, szabályaiban való 
eligazodáshoz a gyermekotthon Házirendje 
nyújt segítséget. A Házirend általános része 
az alapvető együttélési szabályokat 
tartalmazza, a kölcsönös tisztelet megadása 
érdekében.  
A gyermekotthon egyik alapvető feladata a 
sikeres tanulmányok végzése minden 



életkorban, ezt segíti a délutáni tanulóidő 
kihasználása. Szükség esetén 
fejlesztőpedagógus nyújt segítséget az 
esetleges hátrányok leküzdésében. A 
gyermekotthon növendékei „külső” 
iskolákban végzik tanulmányaikat egyéni 
szükségleteiknek megfelelően. 
Fontos kérdésként jelenik meg a gyermekek 
részéről a kimenők rendje, kedd-csütörtök 
kivételével minden nap van lehetőség 
kimenőre, melynek időtartama függ a 
gyermek életkortól és a magatartásától.  
A gyámhivatali határozatban megállapított 
hozzátartozókkal történő kapcsolattartás 
(hétvégeken, szünetekben) minden esetben 
biztosított. 
A gyermekotthonban csoportonként egyéni 
értékelő rendszer működik, napi 
értékeléssel, havi összesítéssel jutalom 
ellenében, az egyéni képességek 
figyelembevételével. Fontos szempont az 
iskolai eredmény, az otthonban tapasztalt 
magatartás és a háztartási munkákban való 
részvétel. 
 

 
 
Minden hónap első keddjén, az otthongyűlés 
biztosít lehetőséget közös beszélgetésre, 
amelyen minden gyermek elmondhatja 
ötleteit, véleményét a gyermekotthon 
életével kapcsolatban (pl. mindennapi élet 
nehézségei, programok javaslata).  

A gyermekotthonban dolgozó minden kolléga 
elsődleges célja a gyermekek családjába való 
visszakerülés eredményes megvalósítása. 
Folyamatos kapcsolattartási lehetőségként a 
gyermekek rendelkezésére áll a látogatás, 
telefon, levelezés. Pszichológus segítségével 
lehetőség van családi terápiára is. A 
gyermekotthon specialitása a családi napok 
és a nyári szünetben családi tábor 
szervezése. 
 
A gyermekotthon számtalan lehetőséget 
nyújt a szabadidő hasznos eltöltése 
érdekében. Az otthon épületének 
alagsorában jól felszerelt tornaterem, 
könyvtárszoba, Internet hozzáférés, 
kosárlabda palánk, grillezési hely biztosít 
kikapcsolódási lehetőséget. 
Rendszeres kézműves foglalkozás, film klub, 
kirándulás, múzeum, színház látogatás 
színesíti a mindennapi életet.   
 

 
 
Az ünnepek (névnapok, születésnapok, 
karácsony, húsvét, „vakáció nyitó és sirató”) 
bensőséges megünneplése a hétköznapok 
„elvarázsolására” ad lehetőséget, a tanítási 
szünetek idejére táborozások szervezése. 
 
 

 
Amennyiben szeretné megnézni, jobban megismerni a gyermekotthon életét előzetes 
bejelentkezést követően szeretettel várjuk. 
 
 
        Lánczos Eszter  
              igazgató 
 


