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HÁZIREND

1.) Gyermekek Átmeneti  Otthona 24 órás nyitva tartással üzemel,  gyermekfelvétel a nap bármely  
időszakában.

2.) Az Gyermekek Átmeneti Otthonban 0 – 18 éves gyermek helyezhető el.
3.) A gyermek felvételéről írásban rögzített megállapodást, illetve a törvényes képviselővel szerződést  

kell készíteni.
4.) A  Gyermekek  Átmeneti  Otthona  biztosítja  az  otthonban  elhelyezett  gyermekek  teljes  körű 

ellátását.
5.) A szülő, gondviselő, illetve az általa megbízott személy látogatás esetén az intézmény által kijelölt 

helyen tartózkodhat.
6.) A gyermek orvosi vizsgálat után kerülhet a csoportba.
7.) A  Gyermekek  Átmeneti  Otthona  intézkedik  a  szükséges  szakorvosi  ellátásról,  de  a  szülőnek 

vállalni kell, hogy erre elvigye a gyermeket.
8.) Értéktárgyakért a Gyermekek Átmeneti Otthona anyagi felelősséget nem váll, és nem őrzi azokat.
9.) A gyermek saját ruháját az intézmény külön kezeli, egyedi nyilvántartó lapon.
10.) A szülőnek joga van gyermekével bármikor kapcsolatot tartani. 21 óra után és 06 óra között  

csak  rendkívüli  esetben,  a  kiskorúak  felügyeletét  ellátó  ügyeletes  engedélyével  jogosult 
gyermekével találkozni, illetve őt a Gyermekek Átmeneti Otthonból elvinni, vagy távol tartani. 

11.) Látogatási idő naponta: II.  számú csoportban 18- 19 óra között,  hétvégén: 10-12 óra között,  
valamint 14 – 18 óra között, I. számú csoportban 16-18 óra között, hétvégén 15- 18 óra között  
az intézményben kijelölt helyen.

12.)Abban az esetben, ha a szülő gyermekét hétvégére haza akarja vinni, pénteken délelőtt 10 óráig az  
intézményt értesíteni kell.

13.) A gyermek eltávozását és a Gyermekek Átmeneti Otthonba érkezését az ügyeletes nevelővel 
megbeszéli a szülővel kötött megállapodás alapján.

14.)A szülő köteles a gyermeket megbeszélt időre visszahozni, akadályoztatás esetén az intézményt  
értesíteni kell.   

15.)Behozatalkor köteles a szülő illetve a hozzátartozó a gyermekfelügyelőt, gondozónőt tájékoztatni 
a gyermek állapotáról, az otthon történtekről.

16.)Alkoholos, drogos állapotban lévő szülőnek a gyermeket látogatni és kiadni nem lehet, a gyermek  
kiadása kiskorú hozzátartozónak sem engedélyezett.

17.)A térítési díjat előre minden hónap 15-ig kell kifizetni.
18.) Az önkiszolgálásra képes gyermek köteles a személyes holmiját rendben tartani és ügyelnie kell 

környezetének tisztaságára.
19.)A  gyermekeknek  védeni  és  óvni  kell,  társaik  testi  épségét  meg  kell  őrizniük  a  Gyermekek 

Átmeneti Otthonának berendezéseit, felszereléseit.
20.)A  gyermekek  kötelesek  napirendjüket  és  életvitelüket  nevelőik,  gondozónőik  irányadásának 

megfelelően alakítani
21.)A Gyermekek Átmeneti Otthonában tartózkodó kiskorúak részére a dohányzás, alkohol, és drog 

fogyasztása, illetve használata semmilyen formában nem megengedett.
22.) Aki  súlyosan  megszegi  a  társas  együttélés  szabályait,  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthonából 

kizárható.
23.)Az  intézményben  ún.  „gyermek-team”  működik,  ahol  a  gyerekeknek  lehetőségük  nyílik  a  

közösség érdekeit  érintő kérdéseket  megvitatni.  A közösségi  élettel  kapcsolatos  problémákat 
felvetni,  illetőleg  azokra  megoldási  javaslatokat  adni.  A  „gyermek-team”-ek  havonta,  vagy 
szükség, ill. közös megállapodás szerint hívhatók össze.

24.)Az ellátást igénybevevő gyermeknek joga van az őt megillető alkotmányos jogok maradéktalan és  
teljes körű védelmére.

25.)A házirend megszegése esetén írásban értesítjük a Gyámhatóságot és a Gyermekjóléti Szolgálatot,  
és a szerződés azonnali felbontása lép életbe.

26.)A  szülő  törvényes  képviselő  köteles  együttműködni  a  Gyermekek  Átmeneti  Otthonával  és  a 
Gyermekjóléti Szolgálattal, és be kell tartania a szerződésben foglalt megállapodásokat.
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27.)Az  érdekképviseleti  fórum működése  és  részletes  szabályai,  külön  kerülnek  kifüggesztésre  a  
Gyermekek  Átmeneti  Otthonának  vezetője  személyesen,  illetve  szükség  esetén  írásban  is 
felvilágosítással és információval szolgál a szülő vagy a törvényes képviselő részére.

28.) Az intézmény szakmai felügyeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Önkormányzat 
Humánszolgáltatási  Iroda  gyakorolja.  Szakmai  irányítását  a  Ferencvárosi  Szociális  és 
Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának igazgatója látja el. 

Jelen Házirend jóváhagyásával lép hatályba, azzal egyidejűleg az ESzB. 115/2007. (IX.25.) 
határozatával jóváhagyott Házirend hatályát veszti. 

Budapest, 2011. november 23. 

FESZGYI Vezetősége
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