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HÁZIREND
A Gyermekek Átmeneti Otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény,
amely a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja a 3-18 éves korú gyermekek teljes körű
gondozását, ellátását.
Az ellátottak köre Sopron és Környéke Szociális- Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás
településeinek közigazgatási területén élő, családban nevelkedő, de onnan átmenetileg kikerülő átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül maradó, vagy ellátásukban veszélyeztetett - 3-18 éves korú
gyermekek.
Az a kiskorú, aki lakóhelyéről önkényesen eltávozott, így ellátás és felügyelet nélkül maradt.
A Gyermekek Átmeneti Otthonába történő befogadás a kiskorú gyermek törvényes képviselőjének
kérelmén alapul.
A gondozás időtartama a gondozás alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig mely 6 hónappal meghosszabbítható - illetve a tanév végéig tart.
Az intézménybe való felvételkor szakmai vezető tájékoztatást ad:
 az intézményben biztosított ellátás tartalmáról, a fizetendő térítési díjról
 az érték-és vagyonmegőrzés módjáról
 az intézményben vezetett nyilvántartásokról
 a hozzátartozók közötti kapcsolattartásról, a látogatás rendjéről
 a panaszjog gyakorlásának módjáról
 az intézmény házrendjéről
Az ellátás keretében az intézmény biztosítja:
 a gyermek teljes körű ellátását
 az életvitelszerű tartózkodás lehetőségét
 a gyermekek számára az óvodai nevelésben/iskolai oktatásban való részvételt, és az ehhez
szükséges eszközök költségét
 a személyi higiéné megteremtéséhez szükséges feltételeket, tisztálkodási szereket, textíliákat
 biztosítja a napi ötszöri, életkornak megfelelő étkezést
 megszervezi a gyermek napirendjét, segítséget nyújt a tanulásban, lehetőséget ad a
szabadidő kulturált eltöltéshez
 a törvényben meghatározott mértékű havi zsebpénzzel látja el a 3 éven felüli gyermekeket
 közreműködik abban, hogy a gyermek családi környezetbe történő visszatérése
megvalósuljon
A házirend a Gyermekek Átmeneti Otthonának belső életét szabályozza, hatályos az otthon egész
területén.










A házirend érvényes az otthon lakóira és valamennyi dolgozójára, valamint az intézményt
látogató személyekre.
A házirend a hatályba lépéstől érvényes.
Az otthon lakóira és dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi
belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll.
Az otthon lakóira és dolgozóira különösen érvényes az intézmény szervezeti és működési
szabályzata, valamint szakmai programja.
Az otthon házirendje és napirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói
jogok és kötelességek gyakorlásával, az otthon helyiségei és területeinek használatával
kapcsolatos helyi szabályokat.
A házirendet az otthon munkaközössége fogadja el a gyermekek egyetértési jogának
gyakorlása után.
A házirend módosítását meghatározott eljárás keretében bárki kezdeményezheti.
A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye,
melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.

A gyermekek jogai

















Joguk van ahhoz, hogy emberi méltóságukat tiszteletben tartsák.
Joguk van biztonságot nyújtó, megfelelően felszerelt otthonban élni.
Joguk van egészségesen élni.
Joguk van a teljes körű ellátáshoz.
Joguk van arra, hogy személyes tulajdonnal rendelkezzenek.
Joguk van mindahhoz az ismerethez hozzájutni, ami az életkoruknak megfelelő, kulturális
értékű és erőszakmentes. Pl. könyvtárhasználat, ismeretterjesztő műsorok, felvilágosító
előadások, kulturális programok.
Joguk van részt venni a szabadidős foglalkozásokon, tehetségfejlesztő programokon,
felzárkóztatásokon és korrepetálásokon.
Joguk van szüleikkel kapcsolatot tartani.
Joguk van ahhoz, hogy testvéreikkel együtt helyezzék el őket.
Joguk van arra, hogy minden segítséget megkapjanak ahhoz, hogy visszakerülhessenek a
családjukhoz.
Joguk van ahhoz, hogy rokoni, baráti kapcsolataikat ápolhassák. (Ennek mikéntjét a
szülővel kötött megállapodás tartalmazza.)
Joguk van ahhoz, hogy az őket érintő ügyekben panasszal éljenek.
Joguk van ahhoz, hogy tiszteletben tartsák vallásukat, nemzetiségi, etnikai hovatartozásukat.
A bántalmazással szemben minden gyermeknek joga van a védelemhez.
Joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz.
Joguk van a házirend készítésénél a mindennapi élettel kapcsolatos véleményt, javaslatot
tenni.

A gyermekek kötelességei






Kötelességük megbecsülni és tisztelni azokat az embereket, akik a fentebb leírt jogok
biztosításában naponta részt vesznek.
Kötelességük gondozási helyük házirendjét betartani.
Kötelességük mások emberi méltóságát tiszteletben tartani.
Kötelességük az Otthon védelme, óvása.
Kötelességük a dohányzásra, alkohol-, drogfogyasztásra vonatkozó tiltó szabályokat
betartani.











Kötelességük az ételt, a tiszta ruhát, a tiszta környezetet stb. megbecsülni.
Kötelességük a saját és mások tulajdonát megóvni, megőrizni, tiszteletben tartani.
Kötelességük, hogy senkit semmilyen formában ne bántalmazzanak!
Kötelességük a számukra biztosított ismereteiket, személyiségüket gazdagító lehetőségekkel
élni.
Kötelességük a kapcsolattartás szabályait betartani.
Kötelesek a hazakerülésük érdekében nevelőikkel együttműködni, megfelelően viselkedni,
eredményesen tanulni, dolgozni.
Kötelességük más vallását, hovatartozását tiszteletben tartani.
Kötelességük véleményüket úgy megfogalmazni, hogy másokat ne sértsen.
Kötelességük figyelembe venni, hogy a panasz nem lehet gyanúsítgatás és rosszindulatú
rágalmazás.

A panaszjog érvényesítés módjai
Amennyiben az ellátással, gondozással, neveléssel vagy a Gyermekek Átmeneti Otthona életével
kapcsolatosan bármilyen panasz a gondozottak részéről felmerül, az alábbi személyekhez illetve
fórumokhoz fordulhatnak:
 Nevelő
 A Gyermekek Átmeneti Otthonának szakmai vezetője
 Az intézmény igazgatója
 Érdek-képviseleti Fórum
 Gyermekönkormányzat
 Gyermekjogi képviselő
A panasz, sérelem megoldásában elsősorban a nevelő segít, ha ez nem vezet kielégítő eredményre,
akkor a szakmai vezető. Amennyiben nem sikerül a sérelmet orvosolni, fordulhat a gondozott
gyermek a gyermekönkormányzathoz, gyermekjogi képviselőhöz, vagy az igazgatóhoz.
Az intézmény vezetője, a gyermekjogi képviselő, illetve az Érdek-képviseleti Fórum kivizsgálja a
gyermek, vagy a szülő/törvényes képviselő panaszát és tájékoztatja annak orvoslási lehetőségeiről.
Az Érdek-képviseleti Fórum tagjai:
 Az ellátásban részesülő gyermekek képviselője
 Az intézmény dolgozóinak képviselője
 Az intézmény fenntartójának képviselője
 A gyermekönkormányzat képviselője
Az Érdek-képviseleti Fórum működése:
 Megvizsgálja az elé terjesztett panaszokat
 Dönt a hatáskörébe tartozó ügyekben
 Véleményt nyilvánít az Otthonban ellátottakat érintő kérdésekben
 Javaslatot tehet szolgáltatástervezéssel kapcsolatosan
 Egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásánál
Gyermekjogi képviselő:
Neve: dr. Haász Sándor
Elérhetősége : + 3620/489-95-82
06-99-518-970
E-mail cím: haasz.sandor@obdk.hu
Levelezési cím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 5.

Általános szabályok


























Az intézményben - a szakmai vezető engedélye nélkül – a hozzátartozókon kívül idegen
személyek nem tartózkodhatnak.
Hozzátartozók, látogatók fogadására a nappali-ebédlőben, valamint a játszószobában
kerülhet sor.
A látogatások meghittségének érdekében az együvé tartozókat az ügyeletes nevelőn és a
meghívott személyen kívül más nem zavarhatja.
Ittas, bódító szer hatása alatt álló egyén nem tartózkodhat az intézmény területén, és
hozzátartozóit nem látogathatja!
Amennyiben a szülő veszélyeztető megatartást tanúsít a gyermekével vagy az Otthonban
lakó más gyermekkel, vagy a dolgozókkal szemben, akkor az Otthon munkatársai a
gyermekek védelmében, a törvényes kereteket megtartva védelmet biztosíthatnak.
Gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat az Otthonban!
Az Otthon területére bódító szereket (alkohol, cigaretta, kábítószer, stb.) behozni, tárolni és
fogyasztani tilos!
Az intézmény egész területén dohányozni tilos.
A gyermekek nem tarthatnak maguknál szúró, vágóeszközöket, fegyvernek minősülő
tárgyakat!
Erotikus tartalmú kiadványokat, eszközöket az intézménybe behozni tilos. Az Otthonban
intim kapcsolat létesítése tilos.
Tilos tűzveszélyes anyagot az Otthon egész területére bevinni, tűzet okozó tevékenységet
folytatni. (Pl.: dohányzás,gyertya, füstölő, petárda, tűzijáték, stb.)
A felszerelési és használati tárgyak épségére köteles mindenki vigyázni, függetlenül attól,
hogy milyen minőségben tartózkodik a Gyermekek Átmeneti Otthonában.
Az intézménybe háziállatot behozni, tartani nem lehet.
Tisztálkodás alkalmával a gyermekek a fürdőszobát felváltva használják.
A közös helyiségek (fürdőszoba, WC, stb.) használat utáni tisztaságáról –életkorának
megfelelően - a használó köteles gondoskodni.
Mindenki köteles takarékoskodni a villannyal, fűtéssel, vízzel.
Más holmiját, személyes és használati tárgyait (cipő, ruha, tanszer, játék stb.) annak
engedélye nélkül használni tilos!
Köteles mindenki a tűz- és balesetvédelmi szabályokat megismerni és betartani. Ennek
értelmében az intézmény területén tilos a dohányzás. Nem szabad gyufával, vagy más
tűzokozásra alkalmas eszközzel játszani!
Az elektromos berendezések csak felügyelet mellett használhatók!
A ház felszerelési tárgyai (tv, videó, rádió, játékok, konyhai gépek stb.) csak
rendeltetésszerűen használhatók, tilos azok önhatalmú szerelése, javítása.
Az előforduló hibák, károk bejelentése az intézmény vezetőjének, illetve dolgozóinak,
minden lakó érdeke és kötelessége.
Rendbontás esetén a szolgálatban lévő nevelőnek és az otthonvezetőnek van joga
intézkedni!
A gyermekek átmeneti gondozásának kezdetekor az Otthon dolgozói elkészítik a gyermek
személyes tárgyairól szóló leltárt, amelyre a behozott értéktárgyakat is felvezetik. A
gyermekek által behozott értéktárgyakért az Otthon csak abban az esetben vállal
felelősséget, amennyiben azokat a trezorban helyezik el.
Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást
megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten vagy súlyosan megsérti, vagy az ellátás
feltételei már nem állnak fenn!

A lakószobán belüli szabályok








Mindenki köteles saját felszerelését rendezett és tiszta állapotban tartani, a szoba
takarításában a beosztásnak megfelelően részt venni, a berendezési tárgyakra vigyázni.
A szoba falára rajzolni, firkálni, ragasztani stb. nem szabad.
A szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt meg kell téríteni! Mivel a gondozott
zsebpénze felhasználásáról maga dönt, ezt felajánlhatja a rongálás korrekciójára.
Nem szabad a szobában élelmiszert tárolni, ott étkezni. Ennek helye az étkező.
Minden gyermek saját, zárható szekrényt kap az Otthonban tartózkodása idejére. Ha nem
tartózkodik a gyermek az otthonba, akkor a szekrény kulcsot a nevelői szobába kell leadni.
A szekrény rendben tartásáról – életkorának megfelelően – maga gondoskodik. A dolgozók
felszólítására a gyermek köteles a szekrényét megmutatni.
Mobiltelefon használata az esti takarodó után nem megengedett! Takarodó után kikapcsolt
állapotban a nevelői szobában le kell adni.

A látogatás rendje
A szülők a gyermekeket tanítási időben hétköznap 16.00 - 18.00 óra között, hétvégén 15.00-18.00
óra között, az iskolai szünetekben 15.00-18.00 óra között meglátogathatják. Ennek gyakoriságát
egyeztetik a szakmai vezetővel.
Az Otthon biztosítja a kapcsolattartásra jogosult személynek a Bíróság vagy a Gyámhivatal által
elrendelt kapcsolattartást a határozatban foglaltak szerint.
A szülő gondozásban való részvételét, a gyermek látogatóinak körét, a gyermek elvitelének rendjét
a szülővel kötött megállapodás tartalmazza. A kapcsolattartással kapcsolatban felmerülő vitás
kérdésekben a szakmai vezető dönt.
A gyermeket az Otthonban tartózkodás ideje alatt levélben, telefonon (20.00 óráig) kereshetik a
hozzátartozók, ajándékot küldhetnek neki.
Az otthonból eltávozni hétvégén és ünnepnapokon a szakmai vezető tudtával és beleegyezésével
lehet, erről 2 nappal előbb tájékoztatni kell a szakmai vezetőt! Ha a gyermek otthonában tölti a
hétvégét, akkor vasárnap 18.00 órára kell az Otthonba visszaérkeznie, kivéve, ha ezt előre jelezték a
szakmai vezetőnek.
Napirend
Irányadó napirend hétköznapokra:
6.oo- 06:30 óra: iskolások ébresztése, ágyazás
06:45 óra:
reggeli
07:30 óra:
rendrakás, iskolások és az óvodás indulása
13:00 óra:
hazaérkezés, átöltözés, ebéd
14.00-18.00 óra: tanulás a társalgóban (ideje hosszabbítható a lecke mennyiségétől
függően), szakkörök az iskolában, játék, szabadidős tevékenység
megállapodás, egyeztetés alapján kimenő
16.00 óra:
uzsonna
16.00-18.00 óra: családdal való kapcsolattartás ideje
18:30 óra:
tévénézés, játék
19:00 óra:
vacsora
19:30 óra:
esti tisztálkodás
20:00 óra:
kisebbeknek takarodó, meseolvasás
21:30 óra:
takarodó

Irányadó napirend hétvégékre:
08:00-9:00 óra: ébredés, felkelés egyénileg, ágyazás, tisztálkodás
09:00 óra:
reggeli
09:30-12:00 óra: rendrakás, takarítás, besegítés a főzésbe, házi teendőkbe
13:00 óra:
ebéd
13:30-15:00 óra: csendes pihenő
15:00-18:30 óra: játék, séta, kirándulás stb., közben uzsonna
megállapodás, egyeztetés alapján kimenő, családdal való
kapcsolattartás
19:00 óra:
vacsora
19:30-20:30 óra: esti tisztálkodás, tévénézés, videózás, zenehallgatás, játék,
meseolvasás
20:30 óra:
kisebbeknek takarodó
22:00 óra:
takarodó
A gyermekek kapcsolattartása a hét közben délutánonként, hétvégi, ünnepi időszakban –
intézményen belül, illetve kívül – elsősorban a szülővel/törvényes képviselővel történő
megállapodás alapján történik!
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