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Mindennapi tevékenységeinket és munkánkat a szakmai programunk mentén, alapvetően az 

emberi méltóság tiszteletben tartása, a gyermekek feltétel nélküli elfogadása és partnerként 

való kezelése, a nevelésben való következetesség és rugalmasság, valamint az 

együttműködésen alapuló csapatmunka jellemzi. Munkánk során erőteljes a törekvésünk arra, 

hogy mindazokhoz az egymásra épülő elvekhez, amelyeket szakmai programunk tartalmaz, 

kiemelten igazodjunk.  

A lakásotthon alapvetően derűs hangulata és pozitív légköre hűen tükrözi az ott dolgozók 

szemléletmódját és elkötelezettségét. Ezt a törekvést erősítjük akkor is, amikor az intézményt 

fizikai értelemben is próbáljuk barátságossá, otthonossá, tenni (szobák, közös helyiségek, 

folyosók stb. dekorálása, színesítése). A hozzánk érkező gyermekek számára, sajnos az 

otthonosság többnyire ismeretlen és megfoghatatlan érzés. Az, a számunkra egyértelműnek 

tűnő elvárás, hogy szobájuk szépítésére igényt tartsanak, oly módon, hogy ott valóban jól 

érezhessék magukat, számukra nem magától értetődik. Hosszú munka eredménye, hogy 

beilleszkedett gyermekeink mára már odafigyelnek környezetük esztétikusságára, egyúttal 

saját maguk érzés és lelki világára is. 

Ezt segítve és ezt alátámasztva, módszertani munkánk keretében, kiemelt figyelmet fordítunk 

gyermekeink és fiatal felnőttjeink kreativitásának kibontakoztatására. Heti rendszerességgel 

tartunk számukra kreatív foglalkozásokat, amelyek keretében alkotó készségük ki tud 

teljesedni. Olyan tárgyakat, eszközöket készítünk, amelyek esztétikusságuknál fogva 

fejlesztik a gyermekek ízlésvilágát, szépérzékét, hasznosságuknál fogva pedig a 

gyakorlatiasságra való nevelésüket szolgálják. Mindezen túlmenően a foglalkozások kiváló 

alkalmat nyújtanak a kommunikációra, a közös együttlét megélésére. A lehetőségre, hogy 

gyermekeinkben tudatosítsuk saját tehetségük létezését, oly módon, hogy ezt el is tudják 

fogadni önmagukban, illetve ezzel képesek legyenek élni. A gyermekek szükségleteihez 

igazodva, személyiségük fejlődésének segítésével onnan indulunk, ahol ők tartanak, és 

teljesítményüket onnan mérjük, ahonnan elindultak. Fejlődésük figyelemmel kísérése, az 

önmagukba vetett hit erősítése, abban, hogy képesek valamiben kiemelkedően teljesíteni, 

nélkülözhetetlen segítség saját sikereik eljuttatásához és annak megéléséhez.  



Mint minden lakásotthonban, a mi otthonunkban is, az újonnan bekerülő gyermekek 

beilleszkedési folyamata nem minden esetben problémamentes. A gyermekeknek időre van 

szükségük ahhoz, hogy megtanulják a társaik által már elfogadott szabályokat, 

iránymutatásokat, Házi – és Életrendet. A nevelő és a mentorok mindent megtesznek azért, 

hogy megkönnyítsék ezt a kritikus időszakot. Ilyenkor fokozottan figyelünk lelkiállapotukra, 

igyekszünk a nyilvánvaló problémákra megoldást találni, a szorongásukat oldani, félelmeiket 

pedig eloszlatni. Nagy türelemmel és értő figyelemmel fordulunk a közösségbe való, saját 

beilleszkedésükön, oly fáradhatatlanul dolgozó gyermekeink felé. A sok őszinte és bátorító 

beszélgetés megszünteti a kezdeti ellenállást és kételkedést, amelyek jellemzik az 

otthonunkba bekerülő gyermekeket. A mentor - rendszer hatékony működtetésének, a 

munkatársak lelkiismeretes munkájának köszönhetően, a legnehezebben illeszkedő 

gyermekeink is egy éven belül megtalálják helyüket az otthonban. A munkatársak megfelelő 

érzékenységgel és támogató, segítő hozzá állással fordulnak feléjük, mentor és mentoráltja 

között lehetőséget adva ez által, a bizalom és kötődés kialakulására.  

Az adaptációs időszak sikeressége azonban nem csak a munkatársak lelkiismeretes 

munkájától függ, de attól is, hogyan tudjuk felkészíteni gyermekeinket az újonnan érkezők 

fogadására, és őket hogyan tesszük érzékennyé és képessé arra, hogy segíteni tudják új 

társukat a beilleszkedési folyamatban. Az által, hogy tudatosan tesszük őket magukat is aktív 

részeseivé e folyamatnak, megtapasztaltatjuk velük saját fejlődésük módját, annak 

szegmenseit, akadályait és nem utolsó sorban rámutatunk saját erőforrásaikra is.  

Gyermekeink és fiatal felnőttjeink jól motiválhatóak sorsuk rendezésére és az őket ért 

traumák feldolgozására. Szakmai programunk mentén nagy hangsúlyt fektetünk 

személyiségük fejlesztésére és viselkedésük korrekciójára. Nyíltan beszélünk a problémákról, 

akár egyéni, akár csoportos formában, természetesen problémától függően. Módszeresen 

tanítjuk őket arra, hogyan közöljék gondolataikat, érzéseiket és hogyan mondják el 

véleményüket, hogyan adjanak másoknak visszajelzéseket a megfelelő módon. Folyamatosan 

ösztökéljük őket önmaguk és mások hibáinak elfogadására, nem utolsó sorban erősítjük őket 

abban, hogy a fejlődés és változtatás lehetőségének kulcsa bennük van - amellyel ők 

határozottan tisztában vannak, és mindent megtesznek, hogy ezzel éljenek is. 

Lakásotthonunk értékelési rendszere meglehetős intenzitással inspirálja őket az önértékelés 

gyakorlására, a problémák kimondására, mások meghallgatására és az önkontroll 

fontosságának tudatosítására. A lakásotthonban folyó munka minden területét, alapjaiban 

szövi át a gyermekek pozitív értékeinek hangsúlyozása és azok megerősítése. 



A preventív utógondozás keretében tapasztalaton alapuló tanulással, a nagykorúság 

tudatosítását, a felelősség vállalás kialakítását, az együttműködési készség, valamint a 

mérlegelési és döntési készség fejlesztését, az önálló ügyintézés/pénzkezelés koordinálását 

kiemelt feladatként kezeljük. Célunk, hogy a lakásotthonban élő fiatalok felnőtt életre való 

nevelésével, kialakítsuk bennük azt az önállóságra való belső igényt, amely majd lehetővé 

teszi számukra azt, hogy megtalálják helyüket a társadalomban. Szembe merjenek nézni a 

kihívásokkal, elsajátítsanak olyan megküzdési módokat, amelyek segíteni fogják őket a 

mindennapjaikban.  

Lakásotthonunk munkatársainak elkötelezettsége, tudatos hivatás vállalása, valamint az 

egyetértésen és együttműködésen alapuló csapatmunka a letéteményese annak, hogy 

gyermekeink fejlődési folyamatát kiegyensúlyozott körülmények között tudjuk biztosítani. 

 

    Krizsán Valentina 

    lakásotthon vezető 

 


