A Befogadó Otthon története
A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Befogadó Otthona folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos gyermekotthon, amely
alaptevékenységeként, a szakellátás keretében, átmenetileg, otthont nyújtó ellátást biztosít a
gondozott gyermekek számára.
A Befogadó otthon célját, feladatait, alapelveit, módszereit a fenntartó által jóváhagyott
Szakmai program tartalmazza. Az intézmény Házirendje, a gyermekotthon belső életének
rendjét, a gyermekek jogainak gyakorlását, kötelességeik teljesítésének szabályait, a
napirendből adódó feladatokat, viselkedési, magatartási szabályokat, az eltávozások rendjét, a
kapcsolattartás és érdekképviseleti fórum, valamint a panaszjog érvényesítésének módját
rögzíti.
A Befogadó Otthon története szorosan összefonódik a Gyermekvédő Intézet, majd a Heves
megyei Gyermek -és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI), később a Heves Megyei Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) történetével. Az elmúlt évek alatt az intézmény
neve, telephelye, fenntartója, a szervezeti felépítése több változásokon esett át, de Befogadó
Otthonunk mindig a szakszolgálat szakmai egységeként látta el feladatát. 2003-ig pedig nem
csak szervezetileg, de ténylegesen is közel, egy épületen belül működött a szakszolgáltatás
többi szakmai egységével.
1947. körül a Kertész u. 100. szám alatt, a Heves - Nógrád Megyei Gyermekvédő Otthon,
majd 1962-töl Heves Megyei Gyermekvédő Intézet (GYIVI) néven kezdődött a mai Befogadó
Otthon szakmai tevékenysége, ahol a csecsemőtől 18 éves korig, 40-50 fő gyermek
gondozását látták el.
A GYIVI és vele együtt Átmeneti Otthona 1991-ben költözött a Pozsonyi utcába., ahol még
továbbra is nagy létszámban, 40 fő gyermek gondozására, nevelésére volt kapacitása az
intézménynek.
1996. januártól az Iskola utca 1. sz. alatt, a helyiek által Gyermekvárosként ismert területen,
Heves Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) néven működik tovább
az intézmény. Az Átmeneti Otthonban, ami először a volt Egészségház helyén, majd később a
főépületben kapott helyet, 20 fő gyermek teljeskörű ellátását biztosította. A TEGYESZ többi
szakmai csoportjától fizikálisan leválva 2003. augusztus 29-én költöztünk, jelenlegi
telephelyünkre Eger, Jankovics Dezső u. 3. szám alá. Nevünk Befogadó Otthonra változott,
engedélyezett férőhelyeink száma 20-ról 15 főre csökkent. Az épület maga egy háromszintes,
belvároshoz közeli, csendes utcában található családiház, melyben négy, egyenként 3 ágyas
lakószobában történik a gyerekek elhelyezése. Emellett Társalgó, Könyvtár, Ebédlő, mellékés raktárhelyiségek, pince és udvar, konyhakert található még a gyerekek közvetlen
lakókörnyezetében.
A Heves Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ) 19652007-ig önálló intézményként működött. A Heves Megyei Önkormányzat Hétszínvirág
Gyermekotthona Eger, a Heves Megyei Önkormányzat „Négy Kincs” Gyermekotthona
Lőrinci és a Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona Pétervására és a TEGYESZ
összevonására 2008-ban került sor, az új intézmény neve Heves Megyei Önkormányzat
Egységes Gyermekvédelmi Intézménye lett (EGYI), majd 2012-től az az intézmény neve
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ (HMGYK).
2013-ban bekövetkezett változás az egész gyermekvédelmi szakellátást érintette, mikor a
megyeit felváltotta az állami költségvetésből finanszírozott normatív juttatás és
intézményfenntartás. Fenntartónk a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság lett.

A legutóbbi, 2017. szeptember 1-én bekövetkezett változás a Befogadó Otthon törtnetében,
mikortól férőhelyeinek száma 12 fő gyermekre módosult.
Szakmai létszámunk: otthonvezető 1 fő
nevelőtanár 1 fő
nevelőtanár 1 fő
gyermekfelügyelő 6 fő
Tevékenységünket részmunkaidőben pszichológus, fejlesztő pedagógus és gyermekvédelmi
asszisztens segíti.

