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Elhelyezkedés: hatalmas területen, gyönyörű 
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út – Törökvész út - Kapy út kereszteződésénél. 

 
Bemutatkozás: 

 

Magyarország egyik legnagyobb, gazdag 
hagyományokkal  rendelkező Gyermekotthona 

közel 120 normál és integráltan különleges szükségletű gyermek él; fiúk – 

leányok vegyesen 3 – 24 éves korukig. Az intézmény nevelési 

filozófiájában egyaránt helye van az összes gyermek számára az 

állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó, a prevenciót előtérbe helyező 
teljes körű ellátásnak éppúgy, mint a vérszerinti hozzátartozóikkal való 

kapcsolattartás segítésének, hazagondozásuk előmozdításának. 

 

 
A Gyermekotthonban három, egyenként 40 fős otthonegység és egy 
utógondozói szakmai egység (a Garzonház) működik. Az 

otthonegységekben - 12 csoportban - 3-18 éves korú gyermek és néhány 

18 év feletti fiatal felnőtt nevelkedik. A lakóegységek parkos, fás, ligetes 

kertben helyezkednek el, a kertben játszóterek vannak hintákkal, 
mászókákkal, körforgókkal, homokozókkal. 

A pavilonokban 1, 2 és 3 ágyas szobák találhatók, nappali, étkező, 

konyha, mosdók, zuhanyzók, WC-k biztosítják a teljes komfortot. A 

gyermekek a róluk gondoskodó felnőttekkel együtt családias környezetet 
teremtve élik mindennapjaikat. A gyermekotthoni csoportok 

mindegyikében lehetőség van arra, hogy a különböző nemű és életkorú 

gyermekek együtt nevelkedhessenek, így a testvéreket egy otthonban, 

lehetőség szerint egy csoportban tudjuk elhelyezni. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A Garzonházban a 18-25 év közötti fiatal felnőttek - az 

utógondozottak - élnek. A „garzonosok” az egyenként 30 négyzetméter 
alapterületű, összkomfortos, saját maguk által berendezett lakásokban 

gyakorolhatják az önállóság minden előnyét és nehézségét. Olyan 

élettapasztalatokra tehetnek szert 24, esetenként 25 éves korukig, ami 

nagy segítséget, biztos alapokat nyújt ahhoz, hogy az otthont végleg 
elhagyva tanult, képzett, magabiztos fiatal felnőttként kezdhessék meg 

önálló életüket. A „garzonházi” létfeltételek lehetővé teszik fiataljaink 

számára a házasságkötést, a családalapítást. 

Az otthonegységek munkáját pszichológusok és fejlesztő pedagógusok 

segítik. 
A Gyermekotthon önálló szakmai egységként - Hatvantól nem  messze, 

Bér illetve Szirák községekben - nevelőszülői ellátást működtet, ahol 10 fő 

nevelőszülőnél 33 fő elhelyezésére van lehetőség. A csoport szervesen 

integrálódott a faluközösségekbe, egymás kölcsönös elfogadása sikeres és 
problémamentes. Életmódjuk minden mozzanatában alkalmazkodtak a 

helyi lehetőségekhez. 

A szabadidős programokkal, az iskolaválasztás széles lehetőségeivel, 

pszichológusi segítséggel azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeink 
kiegyensúlyozottabbá, érettebbé váljanak, jobban megállják helyüket az 

élet különböző területein, önállók legyenek. 



 

Otthonunk lakói szabadidejükben több ezer kötetes 

könyvtárunkat használhatják, ami segíti iskolai 
tanulmányaikat is. 

 

A  szabadidő  hasznos  eltöltése  érdekében    számos 

technikával ismerkedhetnek meg a gyermekek: agyagozás, korongozás, 

tűzzománc készítés, szövés, papírmunkák, és még számos más eszköz és 

lehetőség adott. Az intézmény saját tornatermében és az udvaron lévő 
salakos foci pályán szintén egymást érik a különböző edzések és más 

játékos foglalkozások. 

 

 
Intézményünkben nagy hagyománya van a tehetséggondozásnak, ezért is 

épült ki egy Országos Tehetséggondozó Központ (továbbá OTK), mely az 
eddigi jó gyakorlatokra épült. Ebbe integráljuk be –szoros 

együttműködéssel, az intézményekkel- az ország minden területén 

gyermekvédelemben élő gyerekeket. 
 

 Az OTK tevékeny s égéne k célja:  

Az SZGYF irányítása alatt álló gyermekvédelmi szakellátás 

intézményrendszerében élő gyermekek és fiatal felnőttek képességének 

fejlesztése, tehetségük kibontakoztatásának elősegítése és ezzel 
életminőségük javítása, társadalmi beilleszkedésük elősegítése. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Várunk a Cseppkőben! 


