
GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 

2018 évi ALAPCÉL ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

Az 1996 évben alapított szervezet elsődleges célja az esélyegyenlőség, a fogyatékossággal élők 

életminőségének javítása.  Tevékenységének fő megvalósítási helyszíne a Főváros, XV. 

kerületében működő Fejlesztő, Gondozó Központ, ahol 38 fő középsúlyos, illetve súlyos, 

halmozottan sérültet látnak el 6 éves kortól. Az intézmény szakmai feladatteljesítéséhez, az 

alapítvány önálló programjainak szervezése, finanszírozása a tárgyévben a következő 

tevékenységekben valósult meg: 

Kutyaterápiás foglalkozások 

2013.évben indított és azóta is folyamatos program a sérültek és a REX Kutyaotthon terápiás 

állataival a közös foglalkozások lebonyolítása, ami nagy népszerűségnek örvend a sérültek 

körében. A foglalkozások során a sérültek igényüknek, érdeklődésüknek megfelelő időt 

töltenek az állatokkal. A kutyaotthon kis-, illetve középes testű kutyákkal tartja a 

foglalkozásokat az intézmény területén, így az egész gondozotti létszám részesül ebben a 

terápiában. A fogyatékkal élők finommotorikus mozgása, figyelem összpontosítása fejlődik, a 

hangulatuk a foglalkozás alatt kitűnő. 

Zeneterápia 

2018-ban új fejlesztést vezetett be a Fejlesztő Gondozó Központ, Hangpancsi néven, amely 

egy relaxációközpontú hangterápia. A terápia vezetéséhez szükséges képzést az alapítvány 

finanszírozta. Ez a terápia nem csak új élményeket nyújt a fiataloknak, az életerőre is 

jótékonyan hatnak.  

Sérültek nyaraltatása 

Már több mint egy évtizede szervezzük Bogácson a nyaraltatást.  Tárgyévben június 16-26-ig, 

2 turnusban 5-5 napra, a fejlesztő gondozó munkatársaival gyógyvizes fürdőzés mellett, a 

szálláshely adottságait kihasználva mind a kültéri, mind a beltéri foglalkozások, szórakozások 

lehetőségét megvalósítása lehetséges. A helybeli lakosság, a fürdő kiszolgáló személyzete, a 

fürdővendégek jelenlétünket elfogadják, segítik tevékenységünket.  A család többi tagja 5 

napra felszabadul” a sérült gondozását, ellátását jelentő megterhelő feladatok alól. 

Bowling bajnokság 

Ez a program az alapítvány székhelyének önkormányzati kezdeményezésével összefüggő 

program. A XV. kerület Mobilitas Hete a bowling bajnoksággal veszi kezdetét. Fontosnak 

tartjuk a hasonló ellátási területű társszervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcserét, 

közös programok szervezését. Ezen az eseményen tárgyévben a hatvani, szegedi, tordasi, a 

XV. kerületi Száraznád Nevelési, Oktatási Központ és a XV. kerületi ÉNO ellátottjai és 

kísérőik vettek részt. A helyszín minden esetben az alapítvány támogatásával működő 

Fejlesztő, Gondozó Központ, ahol két speciálisan kialakított bowling pályán, a fenn említett 



meghívottak csapatban és egyénileg is versenyeznek. A sérültek találkozása más intézményi 

ellátottakkal, a gondozók tapasztalatcseréje, a verseny során kialakult hangulat, csapatszellem, 

buzdítás, nagy esemény a szervezet munkájában. 

Szülősegítő szolgáltatás 

A családban élő halmozottan fogyatékos nagy terhet ró a családtagokra. Évente 3-4 

alkalommal tematikus szülőnapokat szervezünk.  Az előző évek témáira épülve 

(intézménylátogatás, FSZK szülősegítő programok) tárgyévben is pályáztunk az FSZK 

Szülősegítő programok finanszírozása c. támogatásra, mely sikeres volt, így folytatni tudtuk 

az előző 4 évben elkezdett szülősegítő tréningsorozatot pszichológus, szociális munkás 

szakemberek segítségével az önértékelés, önkifejezés témakörében és a „kiégés” érzése ellen. 

Ezeken a foglalkozásokon el szeretnénk érni a szülők összetartó, önsegítő erejének erősítését, 

a mindennapokban felmerülő problémák megtárgyalását és az azokra megoldást nyújtó 

lehetőségek megismertetését.  

 

Kapcsolat kialakítása más szervezetekkel (Nemzeti Együttműködési Alap pályázat) 

A „Súlyosan, halmozottan fogyatékosokat gondozó családok és nyugdíjas szervezetek 

kapcsolata” című pályázatunkon a XV. kerületi Fejlesztő Gondozó Központba (FENO) járó 

fogyatékosok szülei és a szintén XV. kerületi nyugdíjas klubok tagjai vettek részt a közös 

programokon.   

A pályázat célja mindkét csoport életminőségének a javítására, az elmagányosodás érzésének 

a csökkentésére, a perifériára kerülés kivédésére épült. A FENO-ba járó fogyatékosok 

szüleinek többsége is tulajdonképpen az idősek korosztályához tartozik, de az ő emberi 

kapcsolataik beszűkültebbek, a társadalmi, kulturális kapcsolatairól nem is beszélve az 

élethelyzetükből adódóan. A programok összeállításánál nagy hangsúlyt fektettünk a 

bezártság, az egyedüllét, és ennek következtében kialakult sivárság érzésének csökkentésére. 

Fontos volt, hogy a személyek érezzék a közösséghez kapcsolódás lehetőségét. A programok 

során fokozatosan elértük, hogy azok a személyek, akik az információ hiány miatt nem tudtak 

kapcsolatot teremteni a fogyatékos emberekkel, a projekt végén azt nyilatkozták, hogy 

megváltozott a véleményük a fogyatékosokkal kapcsolatban. Így kimondhatjuk, hogy a 

pályázatban nagy hangsúlyt kapott a társadalom érzékenyítése, amely sikeresnek bizonyítható.  

 

Egyéb 

Az integráció jegyében a nyári táborozás mellett 1-1 napos kirándulások is szervezünk a 

sérülteknek, családtagjaikkal, gondozóikkal. Tárgyévben Szabadszálláson a Strázsa Tanyát 

látogattuk meg. A Strázsa Tanya Szociális Szövetkezet amellett, hogy fogyatékkal élőknek ad 

mezőgazdasági munkalehetőséget, területén kialakított egy halmozottan sérültek által is 

használható „ParaPark”-ot, amit a kiránduláson részt vevő szülők, gyermekeik élvezettel 

használhattak. Mindemellett megismerhettük, bemutatták a tanyát, a tanyán dolgozó 

fogyatékkal élőket, állataikat, feladataikat.  



Az intézmény szakemberei részére önkormányzatilag szervezett csapatépítő tréning 

költségeinek egy részét az alapítvány finanszírozta.  

Az alapítvány által beszerzett tárgyi eszközök javítása, mint pl. az elhasználódott ugrókódos 

kapunyitók beszerzése, működéssel összefüggő szükséges anyagok beszerzése folyamatos 

volt a tárgyévben.  

 

 

A fent felsorolt, évek óta folyamatosan működő programok mellett a jubileumi megemlékezés 

is fontos esemény volt az alapítvány életében 2017-ben. 

NEA támogatással március hónapban súlyos, halmozottan fogyatékosokat ellátó 

szakembernek, ellátórendszerbeli munkatársaknak, szülőknek szerveztünk konferenciát a 

fogyatékkal élők szociális és egészségügyi ellátási rendszer haza gyakorlatáról és a jövőbeli 

lehetőségekről.  

Erdélyi gyógypedagógus szakembereknek mutattuk be a hazai ellátórendszert a korai 

fejlesztéstől a foglalkoztatásig, intézményi elhelyezést, a nagylétszámú intézmények  kiváltási 

gyakorlatát.  
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