
GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 

2014 évi ALAPCÉL  ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 

 

A 18 évi 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 kezdtük meg a sérültek és a REX Kutyaotthon terápiás állataival a közös 

foglalkozások lebonyolítását, ami nagy népszerűségnek örvend a sérültek körében. A 

kéthetenkénti alkalmak 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. 

 

Sérültek nyaraltatása 

Már mint egy évtizede szervezzük Bogácson a nyaraltatást.  Gyógyvizes fürdőzés mellett, a 

szálláshely adottságai lehetővé teszik mind a kültéri, mind a beltéri foglalkozások, 

szórakozások lehetőségét. 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. 

 

Boling bajnokság 

Ez a program az alapítvány székhelyének önkormányzati kezdeményezésével összefüggő 

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

tartjuk a hasonló ellátási területű társszervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcserét, 

közös programok szervezését. Ezen az eseményen tárgyévben a hatvani, ipolytölgyesi, 

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 bolingpályán, 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.  Idei témáink: „Mi lesz a gyerekkel, ha mi 

már nem bírjuk?”. Ezért csoportos (10-12 fő) formában látogatásokat tettünk bennlakásos 

intézményeknél, ahol tájékozódtunk gyermekeink elhelyezési lehetőségeiről. Pályázati 

támogatásból (FSZK) szülősegítő tréningsorozatot szerveztünk  a szülőknek 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. A program tárgyév decemberében 

indult, eredményei 2015. májusában relevánsak.  

 

Egyéb 

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

sérülteknek, családtagjaikkal, gondozóikkal. A tárgyévben a Tropicariumban és a Margit-

szigeten voltak.  

Az intézmény szakemberei részére önkormányzatilag szervezett csapatépítő tréning 

költségeinek egy részét az alapítvány finanszírozta.  

Az alapítvány által beszerzett tárgyi eszközök javítása, mint pl. állítógép akkumulátor cseréje, 

az elhasználódott ugrókódos kapunyitók beszerzése, működéssel összefüggő szükséges 

anyagok beszerzése folyamatos volt a tárgyévben.  
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