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Gyermekotthonunk székhelye Budán a II kerület Bólyai utca 11 szám alatt, szakmai 
egységünk a XI kerületben Breznó köz 10-12 szám alatt található. 
 A Bólyai utcában található otthonban 30 gyermeknek nyújtunk teljes körű ellátást 0 -18 éves 
korig, három családi csoportban. Nagykorúságukat követően, utógondozói ellátást a Breznó közi 
szakmai egységünkben vehetnek igénybe a fiatalok. 
 A Breznó közi szakmai egységben szintén 30 gyermeknek nyújtunk teljes körű ellátást, két 
családi csoportban és egy 8 fős utógondozói csoportban. 
Mindkét otthonban különös figyelmet fordítunk a különleges szükségletű gyermekek, valamint 
a speciális szükséglettel élő pszichés megsegítésre szoruló növendékekre, akik a normal 
szükségletű gyermekek mellett integráltan nevelkednek. 
Az otthonok, adottságaikat tekintve rendkívül szép környezetben találhatóak, nagy kerttel, 
korosztálynak megfelelően kialakított játszó területekkel, szabadidős parkkal. A családi 
csoportokban 2-3-4 ágyas tágas, jól felszerelt, barátságosan berendezett szobák várják a 
gyerekeket. Nagyon nagy hangsúlyt fektetünk munkánk során arra, hogy olyan élhető, 
gyerekközpontú életteret alakítsunk ki a nálunk nevelkedőknek, ahol mindenki jól érezheti magát, 
ahol óvó- féltő biztonságban tudhatják magukat a gyerekek, ahol fontos a véleményük, és ahol 
érték a tanulás. Az egyéni mentor program olyan minőségi időt ad, minden nálunk nevelkedőnek, 
ami hosszú távon segíti Őket a tanulmányaikban, illetve megelőzi az iskolai lemorzsolódást. 
 
Különböző projektjeinkkel, többletszolgáltatásainkkal azokat a készségeket, képességeket 
fejlesztjük, non verbális tanulás útján, mely fontos az egészséges személyiségfejlődéshez, a 
megfelelő értékrend kialakításához és nem utolsó sorban a majdani önálló életvezetéshez. 
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 Tündérkert- Boszorkánykonyha programunk megtanítja a gyerekeket arra, hogyan kell kertet 

művelni, termést betakarítani, feldolgozni. 
 Meseközponttal való szakmai együttműködésünk szélesre tárja a kaput a nagyvilág felé. 

Meséikkel, mondókáikkal, hétről hétre elhozzák a meghitt esti órákat. Tehetséggondozó 
programjuk, minden korosztály számára elérhető. 

 Állatterápiás foglalkozásaink a madárházban valósulnak meg, ahol érezhetően,  láthatóan 
van jelen a felelősségvállalás, annak gyakorlása. 

 Egészséges életmódra nevelés keretein belül a műfüves sportpályán futballozásra, 
pingpongozásra, kosárlabdázásra minden nap lehetősége van a gyerekeknek. A Breznó 
közi szakmai egységünkben berendezett fitneszterem, a napi testedzésen túl bokszolásra is 
lehetőséget nyújt. 

 Tibeti hangterápiás foglalkozás, relaxálásban, stressz oldásban a pihentető, nyugodt 
mindennapokat segíti. 

 Évek óta rendszeresen járnak neveltjeink a Hagyományok Házába, ahol tematikus 
foglalkozásokon vesznek részt, megismerkednek országunk néphagyományával: 

 

 
Iskolai Közösségi Szolgálatra, évek óta fogadjuk, várjuk az érettségi előtt álló diákokat, segítve, 
támogatva ezzel is növendékeinket a kortárskapcsolatok kialakításában, a társadalomba való 
beilleszkedésben. 
 
Büszkék vagyunk a gyerekekre, az otthonainkra, ápoljuk hagyományainkat, védjük értékeinket. 
Nyitottak vagyunk arra, hogy a jót észrevegyük, észre vétessük és megéljük. 
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Bolyai Gyermekotthoni Központ Hűvösvölgyi Gyermekotthona 

1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 165. 
Tel: 200-7993 

E-mail: titkarsag@huvosvolgyi-gyermekotthon.hu 
 

Gyermekotthonunk Buda egyik legszebb részén található, a II. kerületben közel a kedvelt 
kirándulóhelyekhez. Pl.: Hűvösvölgyi Nagyrét, Nagykovácsi, Solymár. A Széll Kálmán térről 
villamossal és busszal is könnyen megközelíthető. Két Szakmai Egységünk és Lakásotthonunk 
gyönyörű ősparkban helyezkedik el, különálló épületekben. Ezekben az épületekben 7 családias 
jellegű csoportban élnek a gyerekek. Egy-egy csoportban 8-12 fő elhelyezésére van lehetőség. 
A csoportok lakószobákból, konyha-étkezőből, nappaliból és fürdőhelyiségekből állnak. A 
bekerülő testvéreket egy csoportban, egy szobában igyekszünk elhelyezni. 
 

 
 
Otthonunk befogad: ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett kiskorú gyermekeket, 
teljes körű  ellátással, valamint nagykorúvá vált  fiatal felnőtteknek utógondozói ellátást is 
biztosítunk.  
2015. július  1-vel megnyitottuk Baba-mama csoportunkat, ahol 18 év alatti anyák gyermekükkel 
együtt kerülhetnek elhelyezésre, valamint várandós, szintén fiatalkorú kismamák befogadására is 
van lehetőségünk. A bekerülő gyerekek mindannyian hátrányos helyzetűek. Családi        
körülményeik átmenetileg vagy hosszabb időre nem teszik alkalmassá őket arra, hogy vérszerinti 
családjukban nevelkedjenek. Bekerülési okaik nagyon különbözőek, legtöbbször a szülők 
életkörülményei vagy életvezetése miatt kerül sor a gyermekotthoni elhelyezésre. 
Pedagógiai munkánk lényege: az egyénre szabott, személyes szükségletekre épülő nevelő, 
gondozó, személyiség-javító tevékenység. A csoportjainkban a gyerekekkel közvetlenül 
foglalkozó nevelők és gyermekfelügyelők együtt dolgoznak a pszichológusokkal és a 
fejlesztőpedagógussal. 
 
Gyermekeink az intézményből különféle óvodába, alapfokú és középfokú oktatási intézményekbe 
járnak,   oktatásuk  tehát  integrált.  Családban   élő   gyerekekkel  folytatnak tanulmányokat a 
legkülönbözőbb állami és alapítványi iskolákban. 
Törekvésünk, hogy az iskolában sikeresek legyen, hiszen a későbbi boldoguláshoz 
elengedhetetlenül szükséges, hogy valamilyen szakképesítést megszerezzenek. Fontosnak tartjuk a 
csoportokban az élhető elfogadó, odaforduló, gondoskodó nevelési légkört, hatásrendszert, a 
bizalmas személyközi kapcsolatok kialakulását. 
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Hiszünk abban is, hogy a közösen megélt élmények, a közös erőfeszítések, sikerek, szintén 
segítik az önépítkezésüket: ezért szervezzük      évről      évre      a       rengeteg élménypedagógiai 
orientáltságú programot: 
 
Rendszeresek a túlélőtúrák, táborok, hagyománya van a régésztábornak, a természetjáró tábornak, 
a családi  tábornak,  a  drog  prevenciós  tábornak.  Ezek  főleg  a  nyári  szünetben zajlanak, de 
nagyon sok az évközi, szervezett szabadidős programajánlat is. Heti rendszerességgel működik, 
kézműves foglalkozás, foci szakkör, roma-klub, film-készítő szakkör.  
Vannak hagyományos programok is: a farsangi, karácsonyi és a 3 napos Hűvösvölgyi Napok 
mindig nyitottak a szülők, testvérek részére is. 
Az elmúlt nyáron immár negyedik alkalommal tudtuk lebonyolítani a „családi tábort”: ide 
azokat a gyermekeket és szüleiket visszük el, akiknek nincsen lehetőségük a gyermekotthonon 
kívüli együttlétre, mert a szülők megoldatlan lakhatása ezt nem teszi lehetővé. 
 

 
 

A gyermekek normatív ellátást kapnak, amelyet csoportgazdálkodás keretében fordítunk a teljes 
körű ellátásukra. Ebből kell biztosítanunk, a napi ötszöri étkezést, ruházatot, szükséges 
gyógyszereket és gyógyászati segédeszközöket, iskoláztatást, tanszereket, tehetséggondozást 
(pl.: sport szakkörök). A tisztaságszerek beszerzésébe és a zsebpénz felhasználásába életkortól 
függően bevonjuk a gyerekeket is.   



BOLYAI GYER MEKOTTHONI KÖZPONT 
1023 Budapest Bólyai u. 11. 

Tel: 438, 02-13, 
Tel/fax:438-0213, 326-2060 

E-mail: bolyaigyo@freemail.hu 
 

5 
 

 
Bolyai Gyermekotthoni Központ Esze Tamás Gyermekotthon 

1125 Budapest, Diós árok 40. 
Tel: 213-8593 

E-mail: igazgato@eszetamas.hu 
 

Otthonunkban 3 és 24 év közötti normál és különleges ellátási igényű fiúk, lányok és fiatal 
felnőttek teljes körű ellátását biztosítjuk. 
A kiskorúak gyámságát és jogi képviseletét az otthontól független un. gyermekvédelmi gyámok 
látják el. 
 
A két gyermekotthoni egységünk engedélyezett férőhelyszáma: 48 fő. 
Ebből az egyik lakó- egységben –ahol többségében fiuk élnek - 24 fő lakhat, a másik 
lakóegységben pedig 10 lány számára tudunk helyet biztosítani, valamint itt működik két 
utógondozói csoport egyenként 8 illetve 6 férőhellyel, mely az otthonunkban nagykorúvá váltak 
számára nyújt lehetőséget, hogy kipróbálhassák az önálló élet kezdő lépéseit. 
A fiúknál csoportonként 12-12 férőhely várja az érkezőket. 
Otthonunk gyönyörű környezetben a XII. kerület hegyvidéki zöldövezeti részén található. 
Legkönnyebben a fogaskerekű vasúttal (60) lehet eljutni hozzánk: a Budapest szállótól a 
harmadik „Esze Tamás Iskola” nevű megállónál kell leszállni. Közel vagyunk még a 90-es és 
a 128-as autóbuszhoz is, melyek a Széll Kálmán tértől indulnak. A hegyvidék adta lehetőségek 
miatt kevés egybefüggő vízszintes területünk van, ám így is kialakításra került egy korszerű 
gumiborítással ellátott sportpálya és egy bográcsozó hely is. A 2. számú egységben kialakításra 
került egy kondícionáló terem is. 
 
A tanulási nehézségekkel küszködő gyermekeknek segítséget tud adni szakképzett fejlesztő 
pedagógusunk, aki kézműves foglalkozásokat is tart az érdeklődőknek. Lelki problémákkal 
pszichológusunkhoz lehet fordulni. 
Labdajátékokra, sportolásra a már említett sportpályán nyílik lehetőség, illetve rossz idő esetén az 
ebédlőben lehet ping-pongozni. Rendszeresen részt veszünk a kerület által szervezett, ill. a 
gyermekotthonok közötti sportversenyeken sokszor sikerrel. 
 
Házirendünk egyaránt épül a kultúrált együttélési szabályokra és a helyi adottságokra, 
meghatározza az otthonban élők jogait és kötelességeit.  A növendékek koruknak megfelelően a 
gyermekfelügyelők irányításával és segítségével maguk tartják rendben szobájukat, ruháikat, 
felszereléseiket. A közösségi tereket beosztás alapján a csoportok takarítják. 
 
Kimenőre szorgalmi időszakban hét közben a délutáni tanulást követően  vacsoráig ill. 
kapuzárásig van lehetőség, hétvégén és szünetekben pedig  reggeltől kapuzárásig. Eltávozásra a 
gyámhivatal által a kapcsolattartásban meghatározottak szerint lehet menni. 
 
Neveltjeink többségében általános- és középiskolába járnak. Középfokú tanintézmények közül 
egyaránt tanulnak szakiskolában, szakközépiskolában és gimnáziumban is. Van felsőfokú 
tanulmányokat folytató növendékünk is. Igyekszünk mindenkit a képességeinek leginkább 
megfelelő iskolatípusba beiskolázni. 
 
Ösztönözzük, és lehetőségeinkhez mérten támogatjuk fiataljaink külső szabadidős elfoglaltságait, 
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többen járnak közülük sportegyesületekbe, kulturális vagy művészeti képzésekre. Ezen túlmenően 
saját szervezésű programjaink is vannak: a  már említett foglalkozások hetente, rendszeres 
színházlátogatások, gyalogtúrák. 
 
Otthonunk rendelkezik saját kerékpárparkkal, ami nyaranta lehetővé teszi, a már hagyománnyá 
vált kerékpáros túrák megszervezését, amelyek nagyon kedveltek az itt élő növendékek körében.  
 
Otthonunkban működik érdekképviseleti fórum, melynek a növendékek részéről két képviselője 
van, egy a lányok, egy a fiúk részéről. Az ő közreműködésükkel a gyermek kollektíva kifejtheti 
véleményét az otthon életét érintő kérdésekben. 
Otthongyűlést - ha egyéb rendkívüli események nem indokolják összehívását – félévente tartunk.  
 
Az otthonban a többi növendék zavarása nélkül a gyámhivatal esetleges határozata értelmében 
tudjuk biztosítani a családtagokkal történő kapcsolattartást, illetve pedagógusaink folyamatos 
kapcsolatot próbálnak kiépíteni és tartani a gyermeket fogadó családdal. 
 
Otthonunkban nagykorúvá vált növendékeinkkel utógondozói szerződést kötünk. Ha még nem 
fejezték be tanulmányaikat, teljes körű ellátást adunk nekik és akár maradhatnak megszokott 
csoportjukban. Az önállóbb életvitelre alkalmasabbak, leköltözhetnek az utógondozói részlegbe, 
teljes ellátást kapnak, viszont jövedelmük függvényében térítési díjat kell fizetniük. 
Igyekszünk őket megtakarításra ösztönözni, ami később segítségükre lesz az önálló 
életkezdésben. A már eltávozott illetve hazagondozott fiataljaink sorsát is még egy ideig 
nyomon követjük, szükség szerint segítjük őket. 
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Bolyai Gyermekotthoni Központ Zirzen Janka Gyermekotthona 
1021 Budapest, Heinrich István u. 2. 

Tel/fax: 200-7940 
Tel/fax:438-0213, 326-2060 

E-mail: igazgato@zirzen-gyermekotthon.hu  
ugyintezo@zirzen-gyermekotthon.hu 

 

 

 
A gyermekotthon a Hűvösvölgyben gyönyörű zöld övezetben, nyugodt, csendes helyen található. 
Legegyszerűbb megközelítési lehetőség Szél Kálmán 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 0-17 éves gyermekek és fiatalfelnőtt lányok és fiúk élnek gyámhivatali döntés 
alapján. Az intézményben a 18. életévét betöltött fiatalfelnőttek utógondozói ellátása biztosított. 
 
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 
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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 család 
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-, színházlátogatás színesíti a 
mindennapi életet. 
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Az ünnepek (névnapok, születésnapok, karácsony, húsvét, „vakáció nyitó és sirató”) bensőséges 
megünneplése   a   hétköznapok „elvarázsolására” ad lehetőséget, a tanítási szünetek idejére 
áborozások szervezése. 
 

Amennyiben szeretné megnézni, jobban megismerni a Gyermekotthon életét előzetes 
bejelentkezést követően szeretettel várjuk. 


