GONDOSKODÁS GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY
2019 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 37 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 fogyatékosok kutyaterápiás
foglalkozásának támogatása, 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.
Fogyatékosok nyaraltatása
Már több mint egy évtizede támogatjuk 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.
Fogyatékosokat gondozó családok nyaraltatása mentálhigiénés programmal
NEA pályázaton nyert támogatással 16 család nyaralhatott Balatonmáriafürdőn 2019.
augusztusában. Az ötnapos nyaraláson mentálhigiénés szakemberek vezetésével minden nap
programokon vettünk részt. A programok célja a kapcsolatteremtés, az együttműködés
fejlesztése, a bizalom építés, kreativitás, csoportkohézió volt. Mindezek mellett nagyon sok
közös élményt szereztünk együtt.
Gyógytornászok alkalmazása
NEA pályázaton nyert támogatással lehetőségünk van havi 16-16 órában két gyógytornászt
foglalkoztatni. A gyógytornászok délután jönnek a napközibe. Egyéni fejlesztéseket végeznek
a napközi vezetőjének irányítása alatt.
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 5 évben elkezdett szülősegítő tréningsorozatot pszichológus, szociális munkás
szakemberek segítségével az önértékelés, önkifejezés témakörében és a „kiégés” érzése ellen.
A pályázat támogatásával tavaszi kiránduláson vettek részt a szülők a Normafánál, és két
családi napot is tudtunk szervezni, egyiket karácsonykor, a másikat a projekt zárásánál.
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.
A pályázatnak 2019. márciusában lett vége.

Egyéb
Alapítványunk folyamatosan szerzi be azokat az eszközöket a napközinek, amelyek a
fogyatékosok fejlesztését segíti elő. Ezek a fejlesztő eszközök többnyire interaktív,
készségfejlesztő eszközök, amelyeket a fiatalok nagyon szívesen használnak, felkeltik az
érdeklődésüket.
Az alapítvány szervezésében rendszeresen részt vesznek a szülők olyan rendezvényeken,
amelyeket szintén fogyatékosokat támogató szervezetek rendeznek. A találkozókon
beszámolunk az általunk ismert családok problémáiról, és keressük a közös megoldásokat.
Rendszeresen kapunk meghívást szakmai műhelyeken való részvételre, ahol kikérik a
véleményünket a súlyosan, halmozottan fogyatékosok helyzetével, életminőségével.
kapcsolatban.
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