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Kedves Olvasó!
Szövetségünk nevében köszöntöm Önt, amint kiadványunkat lapozgatja…
Nagyon nagy körültekintéssel, figyelemmel állítottuk össze 50
tagszervezetünket bemutató anyagunkat azzal a céllal, hogy az így kapott
információk segítsenek abban, hogy egyrészt az értelmi és halmozott
fogyatékossággal él gyermekek, feln ttek, valamint szűkebb és tágabb
környezetük választ kapjon a mindennapi élet során felmerül kérdésekre.
Másrészt megoldást találhasson az adott problémákra annak érdekében, hogy fogyatékossággal
él embertársaink életmin sége jelent s mértékben javulhasson!
Elfogultság nélkül mondhatom, hogy tagszervezeteinknél rendkívül nagy mennyiségű
tapasztalat és szakmai tudás halmozódott fel az évek során, melynek széles körű
megismertetése kötelességünk azért, hogy minél több információ jusson el a sérült emberekhez
és családjaikhoz, melyet szükség szerint tudnak alkalmazni a hétköznapokban.
Munkatársaimmal bízunk abban, hogy a kiadványban szerepl tagszervezeti információk sokak
segítségére lesznek, valamint a leírtak alapján az olvasó egy – reményeink szerint – pozitív
képet alakít ki magában az ÉTA Országos Szövetség mint erny szervezet céljairól,
tevékenységeir l.
Papp Ágnes
ügyvezet elnök
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Civitan Club Budapest-Help Egyesület

„Cselekedj mindenkivel annyi jót, amennyit te szeretnéd, hogy veled tegyenek!”

Székhely: 1025 Budapest, Görgényi utca 16.
Civitan Lakóotthon: 1028 Budapest, Gazda utca 86.
Nappali intézmény, kertészet: 1025 Budapest, Görgényi utca 16.
Telefon: +36-1/200-36-10
E-mail: civitan-help@mail.datanet.hu
Facebook: Civitan Kertészet, Civitan Lakóotthon
F tevékenységünk: értelmi sérült fiatalok és családjainak megsegítése: nappali ellátás,
foglalkoztatás és elhelyezés.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Civitan Club Budapest-Help Egyesület Nappali Intézménye: jelenleg 25 sérült fiatal gondozása
folyik.
Civitan Lakóotthon: jelenleg 7 sérült fiatal lakik a lakóotthonban, emellett 1 átmeneti hellyel
rendelkezünk.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Civitan Club Budapest Help Nappali Intézmény:
• Közösségi foglalkozások:
o életvitelszerű feladatok ellátását el segít tevékenységek (bevásárlás, takarítás,
f zés, naposok kijelölése),
o kézműves foglalkozások,
o terápiás foglalkozások: zeneterápia, művészettörténet,
o szabadid s tevékenységek, erdei séták, kirándulások, nyári táborok,
o sporttevékenységek (amennyiben anyagi lehet ség nyílik rá): kosárlabda,
pingpong, úszás és gyógylovaglás.
• Akkreditált foglalkoztatás: a Civitan kertészetben a gondozottak mentális képességük
szerinti feladatokat végeznek (például dísznövénytermesztés, kertgondozás,
komposztálás).
Civitan Lakóotthon: legf bb célunk olyan élethelyzet biztosítása, aminek megélése során a
gondozottaknak – mentális állapotuktól függ en – lehet ségük nyílik a mindennapos feladatok
elsajátítására (saját maguk higiénés ellátása, a lakóotthon tisztántartása, élelmezésük
biztosítása, a biztonságos közlekedés elsajátítása).
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Down Alapítvány

„Személyközpontú szolgáltatásokkal az inklúzióért!”
Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14.
Telefon: +36-1/363-63-53
E-mail: down@downalapitvany.hu
Weboldal: www.downalapitvany.hu/
Facebook: Down Alapítvány
F tevékenységünk: egy születést l id skorig tartó holisztikus szemléletű szolgáltatásrendszert tartunk fenn, hogy bemutassuk a jó gyakorlatokat, és bizonyítsuk egy ilyen rendszer
gyakorlati megvalósíthatóságát és hosszú távú fenntarthatóságát.
Ügyfeleink létszáma:
Célcsoportjaink: értelmi fogyatékos gyerekek, fiatalok és feln ttek, családjuk és a velük
dolgozó szakemberek.
Korai fejleszt : 150 f ; Down Ambulancia: 150 f /év; családok korai habilitációja: 80
család/év; napközi otthon: 130 f ; átmeneti otthon: 51 f ; lakóotthonok: 36 f ; támogatott
lakhatás: 46 f ; szociális foglalkoztatás: 120 f ; rehabilitációs foglalkoztatás: 200 f ;
szabadid s foglalkozások, sport, nyaralás: 600 f ; akkreditált képzés: 120 f /év; tanácsadás:
200-300 f /év.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Sorstársi Segít és Down Dada szolgálat.
• Down Ambulancia és fejl désneurológia szakrendelés.
• Korai Fejleszt és Tanácsadó Központ, Pedagógiai Szakszolgálat.
• Családok komplex habilitációja.
• Átmeneti otthonok Pesten és Budán.
• Napközi otthonok K bányán és Rákospalotán.
• Lakóotthonok (4) és támogatott lakhatás (2).
• Foglalkoztatás: értelmi fogyatékos ügyfeleink kézműves műhelyeinkben (b r, textil,
papír és kerámia), a szállításban, kézbesítésben, az ingatlanok rendben tartásában és az
irodákban végeznek személyre szabott feladatokat. Megváltozott munkaképességű
munkatársaink nagyobb része a szociális és oktatási szolgáltatásokban, valamint azok
kiszolgálásában vesz részt, de köztük is vannak, akik kézműves műhelyekben
dolgoznak.
• Szabadid s és sportprogramok: konditerem, jóga, gyógytorna, zumba, masszázs.
• Terápiák: mozgás- és manuálterápiák piciknek, evésterápia, művészetterápiák,
fotóterápia, zeneterápia, élményterápiák, állatasszisztált terápiák.
• Képzések fogyatékossággal él ügyfeleknek és szakembereknek.
• Adománygyűjtés, pályázás, valamint kiadói tevékenység.

„Egy a világunk” Alapítvány

Székhely: 9081 Gy rújbarát, Arany János utca 141/5.
Telefon: +36-70/341-82-55
E-mail: egyavilagunk@gmail.com
Weboldal: www.egyavilagunk.hu
Facebook: Egy a világunk Alapítvány
F tevékenységünk: Gy r és környékén él súlyosan halmozottan sérült gyermekek és fiatalok
segítése, támogatása szabadid s programokkal és fejlesztéssel ép társaikkal együtt.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
halmozottan sérült és ép fiatal.

körülbelül 25 súlyosan

Tevékenységeink, szolgáltatásaink: szeretnénk, ha fogyatékossággal él gyermekeink nem
elszigetelten, hanem együtt léteznének az ép társadalom tagjaival, ennek érdekében minden
programunkat integráltan valósítjuk meg:
• napközis nyári táborok szervezése,
• kirándulások,
• szabadid s és kulturális programok szervezése,
• az alternatív és augmentatív kommunikáció megismertetése a programokon,
• táncrehabilitáció,
• sport programokon való részvétel.

8

Egyenl Esélyekért! Alapítvány

Székhely: 2141 Csömör, Ibolya utca 13-19.
Telefon: +36-28/445-722, +36-30/511-68-71
Fax: +36-28/445-723
E-mail: info@egyenloeselyekert.hu
Weboldal: www.egyenloeselyekert.hu
Facebook: Egyenl Esélyekért Alapítvány
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 78 bentlakásos és 39 támogatott
lakhatási fér hely. 50 f s nappali foglalkoztató az engedélyezett létszám.
Tevékenységeink, szolgálatásaink:
Támogatott lakhatás (3 épület): lakóközösség családi ház jellegű elhelyezéssel, önálló
lakrészekkel (fürd szoba + lakószoba), közös étkez és nappali helyiséggel, 24 órás segít i
felügyelettel.
Fogyatékossággal élő személyek otthona (5 épület): hasonló, mint a lakóotthon, azzal a
különbséggel, hogy az önálló lakrészek konyhával is rendelkeznek.
Integrált társasház: enyhe fokban sérült fiatalok és – igény esetén – nem sérült családtagjaik
önálló, saját tulajdonú lakásokban élnek, szükségleteiknek megfelel ellátásban, gondozásban
részesülnek.
Nappali gondozó: súlyosan halmozottan sérült fiatalok fejlesztése folyik, melynek révén
képessé válnak védett munkahelyen való foglalkoztatásra.
Szolgáltatások:
• Egészségügyi ellátás: orvosok, f n vér, terápiás szakemberek biztosítják. Terápiák:
masszázs, gyógytorna, mágneságy-terápia, homeopátiás gyógyítás.
• Fejlesztő pedagógia: tervszerű és rendszeres pedagógiai és gyógypedagógiai
készségfejlesztés.
• Pszichológiai szolgáltatások: Hellinger-féle családállítás, egyéni pszichoterápiák,
pszichológiai tanácsadás.
• Szabadidős tevékenység: rendszeresen klubfoglalkozások, kirándulások, sakk szakkör,
playback színházi foglalkozások, zeneterápiás foglalkozás; sport: labdarúgó csapat,
asztalitenisz, futás; nyaraltatás. Minden évben két nagy rendezvény, a juniális és a
szüreti bál kerül megrendezésre.
• Mozgásterápia: gyógytorna, mágnesterápia.
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Együtt-Értük Alapítvány
„Együtt cselekszünk Értük!”

Székhely: 2462 Martonvásár, Bajcsy-Zsilinszky E. utca 32.
Telefon/fax: +36-22/460-003; +36-20/620-05-26
E-mail: egyuttertuk@gmail.com
Weboldal: www.egyuttertuk.sulinet.hu
F tevékenységünk: az oktatási tevékenységeken túl, értelmileg akadályozott és súlyosan
halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és az ket nevel családok életmin ségének javítása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Alapítványunk napi rendszerességű ellátást nem biztosít. A programjaink által közvetlenül
érintett létszám rendszeresen 100 f , alkalomszerűen 200 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
A gyermekek táborozásának, kirándulásainak támogatása, erdei iskolák szervezése;
önkéntes programok, akció-napok szervezése; képzési lehet ségek biztosítása a célcsoportot
támogató önkéntesek és családok részére; integrált szemléletformáló foglalkozások szervezése;
hazai és nemzetközi kulturális fesztiválokon való fellépés lehet ségének biztosítása;
játékvásárlás; ruhaadományok továbbítása; hangszervásárlás; alternatív kommunikációs
eszközök vásárlása; terápiás foglalkozások (gyógyúszás, gyógylovaglás, kutyaterápia, hangtál
terápia, terápiás festés) támogatása; majális (rendezvénysorozat az értelmileg akadályozott
gyermekekért) évenkénti megrendezése nyitott programként; „Alkoss nekünk, alkoss velünk!”
pályázat meghirdetése; tehetséggondozás: speciális zenei képzés Ulwila-módszerrel;
tánccsoport; csengettyűs zenekar támogatása.
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Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ
Emberi Hang Alapítvány

Székhely: 2030 Érd, Jegyz utca 74.
Telephely: 2030 Érd, Hivatalnok utca 42.
Telefon: +36-23/365-192
E-mail: habilibi@interware.hu
Facebook: Emberi Hang Alapítvány
F tevékenységünk: Érd Megyei Jogú Város Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központjába járó
értelmi sérült fiatalok és feln ttek nappali ellátása, fejleszt foglalkoztatása és családjaik
segítése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Nappali ellátás: 42 f .
Fejleszt foglalkoztatás: 15 f .
Tevékenységeink:
Nappali ellátás:
• zeneterápia/Csengettyű együttes,
• drámapedagógia/színjátszókör.
Fejleszt foglalkoztatás:
• varróműhely,
• kerámia műhely,
• üvegfestés.
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Es emberekért Egyesület

„Az életet csak visszatekintve lehet megérteni, de előretekintve kell
végigélni.” (S. Kierkegaard)

Székhely: 2890 Tata, Fürd utca 24.
További foglalkoztatási telephelyek: 2890 Tata, Ady Endre utca 40., 2890 Tata, Somogyi
Béla út 39.
Telefon: +36-34/589-685, +36-20/621-05-84
E-mail: esotata@t-online.hu
Weboldal: www.eso-tata.hu
Facebook: Es emberekért Egyesület
F tevékenységünk: autista, értelmi fogyatékos és halmozottan fogyatékos személyek
lakhatása, foglalkoztatása, feln ttképzése, családjaik támogatása és társadalmi beilleszkedésük
segítése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Lakóotthon: 9 f .
Akkreditált foglalkoztatásban: 24 f .
Fejleszt foglalkoztatásban: 5 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Akkreditált foglalkoztatás és fejlesztő foglalkoztatás: termékel állítás (aszalt gyümölcs
feldolgozása különböz variációkban, boros, mézes termékek, lekvárok, gyümölcsteák aszalt
gyümölccsel, gyümölcsb rök, zöldségtisztítás, péksütemény-készítés, salátakészítés).
ASZ Tanácsadó és Szolgáltató Központ: autista gyermekek fejlesztése, az integrált
intézmények, családok támogatása eszközökkel, információkkal.
Fecskeszolgálat: hiánypótló szolgáltatás, mely els sorban a családok életét, társadalmi
integrációját segíti.
Felnőttképzés: fogyatékos feln ttek képzése általános célú képzésekkel.
Lakóotthon: szoros napirend szerinti életvitel, két nap önellátással kapcsolatos tevékenységek,
célzott kiegészít terápiák: gyógytorna, gyógymasszázs, lovaglás, társas kapcsolatok
fejlesztése, egyéni fejlesztés (értelmi, viselkedés), vizuális képzés, zenés fejlesztés,
kondicionáló torna, múzeumpedagógiai órák (ünnepkörök, helyi szokások megismerése).
HELP Nonprofit Kft.: 40 megváltozott munkaképességű foglalkoztatása, támogató szolgálat
működtetése.
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Fény Felé Alapítvány

Székhely: 4225 Debrecen, Függetlenség utca 4.
Fény Felé Kincsesláda Kreatív Stúdió és ajándékbolt: +36-52/688-360, +36-20/594-98-18
Telefon: +36-20/313-35-74; +36-52/433-183, +36-52/787-993
E-mail cím: ffamentes@gmail.com
Weboldal: www.fenyfele.hu
Facebook: Fény Felé Alapítvány a fogyatékkal él kért
Webáruház: https://kincsesladastudio.hu
F tevékenységünk: a Fény Felé Alapítvány integrált szervezeti formában valósít meg
lakóotthoni és nappali ellátást, valamint az ehhez kapcsolódó intézményen belüli fejleszt -, és
akkreditált foglalkoztatást feln tt fogyatékossággal él személyek számára.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: rehabilitációs célú lakóotthon
fér hely 12 f , valós létszám 12 f , napközi engedélyezett létszám 32 f , ellátási szerz dése
van 41 f nek.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Fény Felé Lakóotthon: rehabilitációs célú lakóotthon.
• Fény Felé Esélycentrum: nappali ellátást nyújtó intézmény.
• Kincsesláda Szociális és Fejleszt foglalkoztató.
• Kincsesláda Akkreditált foglalkoztató.
• Kincsesláda Kreatív Stúdió és Ajándékbolt.

• Fejleszt programjaink: önálló életvezetés kialakítása: háztartási ismeretek, tankonyha,

virtuális vásárlás, szabadid aktív eltöltése, személyes beszélgetések, mentális
tanácsadások, egészséges életmódra nevelés, kulturális, szabadid s programok,
munkavégzésre való felkészítés, terápiás munka, fejleszt -felkészít foglalkoztatás,
akkreditált munkára felkészítés, pszichológiai tanácsadás, szinten tartó egyéni és
csoportos fejlesztések, fizikai er nlét fenntartása, fokozása: torna, tánc, úszás,
gyógymasszázs, hidroterápia, integrációt segít programok, felkészítés a támogatott
lakhatásra, illat-, zene-, fényterápia, Snoezelen-terápia, mozgásterápia, jádeköves
masszázs, Flabélos, masszázs, kutyaterápia, lovaglás, családsegítés, számítástechnika,
oktatás, meditáció tibeti hangtálakkal és gonggal, „hangfürd ”, „hangutazás”,
munkavégzésre való felkészítés: terápiás, fejleszt - és akkreditált foglalkoztatás,
táborozás, kirándulások.
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Fogadj el Alapítvány
„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.” (Antoine de Saint-Exupéry)

Székhely: 7753 Szajk, Ady Endre utca 19.
Telefon: +36-69/361-129
E-mail: info@fogadjel.hu
Weboldal: www.fogadjel.hu
Facebook: Fogadj El Alapítvány
F tevékenységünk: a fogyatékossággal él fiatalok személyiségének fejlesztése, melynek
célja, hogy képességeik szerint egy átlagos emberi életet tudjanak élni, annak szociális
normáival.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 11 fogyatékossággal él személy
(14 f az engedélyezett kapacitás).
Tevékenységeink, szolgálatatásaink:
• Részműveletek elsajátíttatása:
o gyertyaöntés,
o textiltermékek készítése,
o kertgondozás,
o gyümölcs-, zöldségfeldolgozás,
o tökmagolaj alapját szolgáló tök feldolgozása.
• Tematikus programok szervezése.
• Folyamatos egyéni és csoportos fejleszt foglalkozások:
o mozgás,
o zene,
o kommunikáció.
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Fogd a kezem Alapítvány

„Ha egy ember álmodik, az csak egy álom, de ha több ember álmodik
egyszerre, az a valóság kezdete.” (F. Hundertwasser)

Székhely: 7634 Pécs, Kovács Béla u. 10.
Telefon: +36-72/252-322
E-mail: info@fogdakezemalapitvany.hu
Weboldal: www.fogdakezemalapitvany.hu
Facebook: Fogd a Kezem Alapítvány
F tevékenységünk: mentálisan sérült fiatalok és feln ttek önálló életvitelének megsegítése,
munkára felkészítése.
Ellátottjaink létszáma:
Alapellátás: 32 f , Fejleszt foglalkoztatás: 34 f , Lakóotthon: 9 f , Támogatott lakhatás: 4 f
Intézményeink és szolgáltatásaink:
• Szent Kinga Rehabilitációs célú Lakóotthon.
• Szent Natália Támogatott Lakhatás.
• Szent Hedvig Terápia és Munkaotthon:
o fejleszt foglalkoztatás: termékek (különböz méretű, színű és illatú gyertyák,
nemezékszerek, merített papírból készült füzetek, nyomdázott textil termékek,
batikolt textiláruk), konyhai és épülettakarítási bels szolgáltatások.
• Szabadid s programok: n i, férfi klubok (szexuálpedagógia), filmklub hetente,
f z klub kéthetente, Bibliacsoport hetente, túracsoport kéthetente, lovas foglalkozás,
mozgásszínház foglalkozás, „Én és a világom” beszélget csoport.
• Szül program.
• Integrált programok: Art brut integrált művészeti szeminárium a PTE Művészeti
Karával, Ability Café.
• Önkéntes program: EVS küldés és fogadás, Iskolai Közösségi Szolgálat, Diakóniai
szolgálat.
• Speciális Fórum: fogyatékos fiatalokból álló képvisel testület: minden héten értékelés,
a műhelyben dolgozó személyek igényfelmérése.
• Házikonferencia: fiatalok beszámolója a havi történésekr l.
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„A fogyatékos gyermekeinkért” Alapítvány
„Fogadj el!”

Székhely: 3950 Sárospatak, Alkotmány utca 11.
Telefon: +36-30/415-24-63
E-mail: patakspec@gmail.com
F tevékenységünk: az iskolarendszerben tanuló és az onnan kikerül sárospataki és a
környez településeken él fogyatékossággal él személyek támogatása, segítése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: kb. 120 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
•
•
•
•
•
•

Minden évben „Fogadj el!” nap iskolák összefogásával.
Karácsonyi rendezvény szül kkel és gyermekekkel együtt.
Kirándulás szervezése minden évben a nyíregyházi állatkertbe.
Vízitúrák szervezése.
Sportrendezvények támogatása.
Sportruházat, tanszerek, eszközök beszerzése és szétosztása az érintett személyek
között.
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„Fokról-Fokra” Alapítvány

Székhely: 2500 Esztergom, Dobogók i út 29.
Telefon: +36-33/523-150, +36-30/378-44-34
E-mail: agnes.csoke@gmail.com, fokrolfokra@freemail.hu
Weboldal: www.montagh-egom.sulinet.hu
F tevékenységünk: oktatást támogató alapítvány, mely szorosan hozzákapcsolódik a
fogyatékossággal él gyermekek iskolai és iskolán kívüli létéhez, és amely támogatja az érintett
személyek szakmai továbbképzését.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 220-250 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• iskolai programok támogatása, segítése,
• fejleszt eszközök vásárlásának támogatása,
• iskolán kívüli programok szervezése:
o „Hegyen-völgyön”: 1-3 napos kirándulások,
o városi rendezvények látogatása,
o családi vakációk szervezése,
o drogprevenciós program,
o színházlátogatás.
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Gondoskodás Alapítvány
Add a kezed Lakóotthon

Székhely: 3400 Mez kövesd, Dohány út 8.
Telefon: +36-49/500-224, +36-30/955-23-43
E-mail: gondoskodasa@freemail.hu
Weboldal: www.http://add-a-kezed.extra.hu/
Facebook: Alapítvány Gondoskodás
F tevékenységünk: fogyatékossággal él személyek lakóotthoni elhelyezése, szociális
tevékenységként a fogyatékossággal él gyermekek és feln ttek gondozása, ápolása,
képességfejlesztése, foglalkoztatása az Add a kezed Lakóotthon és a támogató szolgálat
működtetésével.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Lakóotthon: 14 f .
Nappali foglalkoztató: 26 f .
Támogató szolgálat: 34 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• A nappali foglalkoztatóban és a fejleszt foglalkoztatásban lév ellátottjaink számára:
o lovas terápia,
o kertészkedés,
o torna,
o mentális foglalkozások,
o könyvtárlátogatás,
o fellépések a helyi rendezvényeken, fesztiválokon.
• Támogató szolgálat.
• Otthonápolási csoport: szakápolás, gyógytorna.
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Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de
ha nem cselekszel, eredményük sem lesz.” (Mahatma Gandhi)

Székhely: 1158 Budapest, Molnár Viktor utca 94–96.
Telefon: +36-70/382-02-90
E-mail: schilling.magdolna@gmail.com
Facebook: Súlyosan, halmozottan sérültek esélyegyenl ségéért
F tevékenységünk: súlyosan halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és feln ttek
fejlesztésének, rehabilitációjának, oktatásának támogatása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: az alapítvány országos szinten
nyújt segítséget, együttműködik a XV. kerületi Fejleszt Gondozó Központtal, ahol 38 súlyosan
halmozottan sérült személy napközbeni ellátását végzik a szakemberek.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Fejleszt eszközök beszerzése, karbantartása.
• A gyermekek mozgásának fejlesztése, szinten tartása.
• Szakemberek felkeresése.
• Kirándulások támogatása.
• Nyaraltatás támogatása.
• Speciális bowling-bajnokság támogatása (évente).
• Pályázatokkal kapcsolatban a családsegítés. Zsókavár pályázat: a kerületben él
fogyatékos gyermekeket nevel szül k rekreációjának támogatása (színház, mozi,
múzeumlátogatás, tornázás, csapatépítés). Szül klub szervezése évek óta az FSZK
pályázata segítségével.
• Konferenciák szervezése egészségügyi és szociális ügyi témában.
• Szakembergárda szakmai továbbképzésének támogatása.
• Halmozottan sérült személyek egyészségügyi ellátásának segítése.
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„Híd a Jöv be” Értelmi Sérülteket Segít
Alapítvány
„Hidakat szeretnék építeni egyik embertől a másikhoz, a sötétségből a fénybe, a
szomorúságból az örömbe. Hidakat szeretnék építeni a boldog jövőbe.”

Székhely: 9082 Nyúl, Táncsics Mihály utca 174.
Telefon: +36-96/540-133
E-mail: info@martonlakootthon.hu
Weboldal: www.martonlakootthon.hu
Facebook: Márton Lakóotthon
F tevékenységünk: ápoló-gondozó célú lakóotthon, melyben fontos szerepe van a
fejleszt foglalkoztatásnak.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 13 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Az ellátottak önállóságának fejlesztése; az otthonlakók szellemi kondíciójának szinten
tartása és az egyéni képességek fejlesztése; fejleszt foglalkoztatás keretében végzett
munkatevékenység; a szabadid tartalmas eltöltése (sport- és kulturális programok); a
gondozottak teljes körű szociális ellátása; rendszeres orvosi felügyelet biztosítása;
rendszeres részvétel a falu rendezvényein; aktív kapcsolat a nyúli nyugdíjas klubbal;
jótékonysági koncertek.
• Fejleszt foglalkoztatás: szövés, égetett kerámia, papírvirág és más dísztárgyak
készítése; egyéb ház körüli teend k.
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IRMÁK Nonprofit Kft.
Székhely: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.
További intézmények: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.; 2014 Csobánka, Margitliget
(értelmi fogyatékos bentlakásos ellátás); 2081 Piliscsaba, Béla király u. 96. (id sellátás)
Támogatott lakhatások: 2730 Albertirsa, Köztársaság u. 115.; 2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u.
26.; 2730 Albertirsa, Tulipán u. 21.; 6230 Soltvadkert, Erkel F. u. 25.; 2000 Szentendre,
Móricz Zs. u. 15.; 2014 Csobánka, F u. 16.; 2014, Csobánka, Margitliget
Telefon: +36-53/571-065
E-mail: irmak@t-online.hu
Weboldal: www.irmak.hu
Ágazati azonosító: S0029041
Feln ttképzési nyilvántartási szám: E-001569/2016
F tevékenységünk: az IRMÁK Nonprofit Kft. Magyarország egyik legnagyobb civil,
szociális fenntartója majdnem 350 munkavállalóval és csaknem 600 klienssel. Szolgáltatásaink
között megtalálható a fogyatékossággal él személyek bentlakásos ellátása, támogatott
lakhatás, támogató szolgálat, nappali ellátás, megváltozott munkaképességű személyek
foglalkoztatása és id sellátás, házi segítségnyújtás.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Bentlakásos ellátás, támogatott lakhatás: 300-350 f .
Közel 600 f re terjed ki tevékenységünk.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Id skorú személyek tartós bentlakásos ellátása.
• Fogyatékossággal él személyek tartós bentlakásos ellátása.
• Fogyatékossággal él személyek nappali ellátása.
• Támogatott lakhatás biztosítása, jelenleg 7 házban.
• Támogató szolgáltatás biztosítása.
• Fejleszt foglalkoztatás biztosítása.
• Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása a szociális szolgáltatásaink
ügyfelei és küls igénybe vev k részére: állatok gondozása, kerti munkálatok, takarító,
konyhai és mosodai feladatok, kézműves termékek el állítása, műhely munkák.
• Saját lovarda: terápiás foglalkozások és sportolási lehet ség biztosítása.
• Saját camping Balatonszárszón: értelmi sérült személyek nyaraltatása.
• Kreditpontos szociális továbbképzések, képzésszervezés.
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„JÖV T NEKIK IS” Alapítvány

Székhely és levelezési cím: 2463 Tordas, Gesztenyés út 1.
Telefon: +36-30/466-56-94
E-mail cím: alapitvany@jovotnekikis.hu
Weboldal: www.jovotnekikis.hu
Facebook: JÖV T NEKIK IS Alapítvány
F tevékenységünk: közhasznú alapítványunk 1993 óta támogatja a tordasi Egyesített
Szociális Intézményben lakó, értelmi akadályozottsággal él , több esetben súlyosan,
halmozottan sérült embereket. Célunk az életmin ségük javítása az elérhet eszközökkel és
lehet ségekkel.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Az intézményben lakó 272 f a célcsoport, de civil szervezeti aktivitásunk révén kistérségi
szinten elérünk több mint 1000 f t, illetve több ezer f t önkénteseink segítségével, akik nélkül
a sérült emberek értékeinek népszerűsítése nem valósulhatna meg.
Közhasznú feladatként segítjük az intézményben zajló szakmai tevékenységet, programokkal,
rendezvényekkel, oktatással, tárgyi eszközökkel. Az alapítvány támogatásával működik a
rendszeres állatasszisztált terápia, sporteszközök és zenekari kellékek beszerzése valósul meg,
külön a bentlakók számára internethálózat is elérhet . Szervez és anyagilag támogat szabadid s
programokat, kirándulásokat, kulturális programokat, sporteseményeket, többnyire pályázatok
révén.
Tevékenységeink, szolgálatatásaink: az intézményi fejleszt foglakoztatás a Tordasi
Műhelyben, a tordasi Szivárvány Együttes zeneművészeti tevékenysége, hangsúlyozottan
marketing és kapcsolattartás irányából egészítve ki az ott zajló kiemelked szakmai munkát
(www.tordasi-műhely.hu).
A tordasi Önkéntes Pont működtetése is az alapítvány feladata, jó partnerségre találva ebben
a helyi civilekkel, gyakorlatilag el segítve az értelmileg akadályozott emberek integrációját.
Civil szervezetünk már meglév tapasztalatokra építve dolgozik legújabb projektjén, ami
GrellDesign néven társadalmi vállalkozás irányában szeretne fejl dni (www.grelldesign.hu).

A fotót a Magyar Adományozói Fórum konferenciáján készítette Rácz Edit.
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Kaláka Felkészít Otthon Alapítvány

Székhely: 2038 Sóskút, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.
Telefon: +36-23/347-464
E-mail: kalakafoa@gmail.com
Weboldal: www.kalakafoa.hu
Facebook: Kaláka Felkészít Otthon Alapítvány
F tevékenységünk: értelmi sérült feln ttek rehabilitációs célú lakóotthona. Célunk, hogy
hosszú távon olyan közeget biztosítsunk enyhén értelmi sérült fiatal feln tteknek, amelyet
otthonunk lakóiként nagymértékben maguk alakíthatnak, illetve amelyben személyes és
komplex segít munka támogatja életmódjuk egészét.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
10 értelmi sérült személy (engedélyezett létszám: 10 f ).
Sóskúton 6 f , Pusztazámoron 4 fiatalnak adunk otthont.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Munka jellegű foglalkoztatás megszervezése.
• Egyéni gazdálkodás segítése.
• Mentálhigiénés támogatás.
• Minél önállóbb, tevékenyebb feln tt életmód kialakításának segítése.
• Kooperáció, együttműködés szabályainak elsajátíttatása.
• Kliensközpontú segít munka.
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Katakomba Művészeti Műhely
Alapítvány
Székhely: 2071 Páty, Arany János u. 38.
Telefon: +36-70/699-33-49
E-mail: info@katakombaalapitvany.hu
Weboldal: www.katakombaalapitvany.hu
F tevékenységünk: az alapítvány 1997-ben kezdte meg működését azzal a céllal, hogy az
alternatív művészeti kezdeményezések számára teret, fejl dési lehet séget biztosítson.
Többféle művészeti ágban (festészet, kerámia, színház, zenekar) tevékenykedtünk. Az
alapítvány egyik kiemelt területe a fogyatékossággal él és hátrányos helyzetű emberek
művészetének és ezen keresztül életének felkarolása. Célunk, hogy minden hátrányos helyzetű
és fogyatékossággal él ember számára biztosítsuk az önkifejezés lehet ségét, örömét, és hogy
ezen keresztül mindenki közelebb kerülhessen önmagához és ahhoz a személyre szabott
küldetéshez, amely igazán egyedivé tesz mindannyiunkat.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
100-150 hátrányos helyzetű és fogyatékossággal él személy.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Integrált művészeti programjaink:
• Integrált gospel kórus működésének támogatása.
• Integrált művészeti táborok szervezése.
• Fogyatékossággal él személyek által üzemeltetett Nem Adom Fel Café kávézó
kulturális programjainak szervezése.
• Integrált színházi show: lendületes színpadi produkció, melyben ének, zene, tánc,
színpadi jelenet és cirkuszi elemek vegyülnek.
• Jobb Velünk a Világ! program megvalósításában történ közreműködés.
• Vidéki programok: az észak-magyarországi régióban művészeti és élményterápiás
programok szervezése.
•

4. Makel Los Sans Tache Nemzetközi Művészeti Fesztivál megszervezése 2017-ben.

Alapítványunk révén több alkalommal külföldi programokra is eljutottak fogyatékossággal él
fiatal művészek. 2016-ban Magyarországra hívtuk Nick Vujicic végtagok nélküli motivációs
trénert és prédikátort, aki három teltházas el adást tartott a Tüskecsarnokban.
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KézenFogva Alapítvány

„Azokon segítünk, akik sokszor még kérni sem tudnak.”

Székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 19.
Levelezési cím: 1461 Budapest, Pf.: 234.
Telefon: +36-1/215-52-13, +36-1/217-81-00
E-mail: kezenfogva@kezenfogva.hu
Weboldal: www.kezenfogva.hu
Facebook: KézenFogva Alapítvány
F tevékenységünk: a KézenFogva Alapítvány 1993 óta dolgozik a befogadó társadalomért,
melyben a fogyatékossággal él emberek képesek méltósággal élni napjaikat. Célunk a
fogyatékossággal él emberek ügyének támogatása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Nyílt munkaer piaci szolgáltatás: 200 f /év.
Információs szolgáltatás: 140.000 f /év.
Közvéleményformálás: 4000-5000 diák/év.
Fecskeszolgálat: 350-400 család folyamatos segítése, támogatása éves szinten.
Jogsegély szolgálat: 100-150 eset/év.
Képzés: 250 f /év.
CÉHálózat: 64 szervezet támogatása.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Tevékenységek:
o Családsegítés: FECSKE Program, családterápia.
o Találkozás: közvélemény-formáló programok.
o Munka: fogyatékossággal él emberek munkába állásának segítése.
o Jogsegély: Diszkriminatív lépések feltárása az egyenl jogokért
o Képzés: szociális és oktatási továbbképzési programok.
• Programok: infóközpont, munkaer -közvetítés, intézményi fér hely kiváltás (tervek,
felmérések kidolgozása), 40-féle akkreditált továbbképzési program, nemzetközi
munka: EASPD, Európai Gondozási Tanúsítvány biztosítása, képzésfejlesztés (STEPS,
ACCESS, EMESE) projektek, Kézenfogva nevel szül i díj átadása.
• Fejlesztési feladatok: intézményi fér hely kiváltásban való aktív részvétel,
munkaképesség-felmérés, -adaptálás, folyamatos képzésfejlesztés.
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Korai Fejleszt Központot Támogató Alapítvány

Székhely: 1146 Budapest, Csantavér köz 9–11.
Telephely: 1115 Budapest, Bártfai utca 34/a.
Telefon: +36-1/363-02-70
E-mail: titkarsag@koraifejleszto.hu
Weboldal: www.koraifejleszto.hu
Facebook: Budapesti Korai Fejleszt Központ
F tevékenységünk: családközpontú korai intervenció 0-5 éves korú gyermekek és családjaik
számára, eltér fejl désű gyermekek komplex diagnosztikai vizsgálata és ezt követ komplex
gyógypedagógiai fejlesztése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: éves szinten 500 gyermek.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Komplex
diagnosztikus
vizsgálat:
komplex
gyermekneurológiai
és
gyermekpszichiátriai vizsgálat.
• Egyéni és kiscsoportos fejlesztések, terápiák, tanácsadás a szül részvételével:
o Dévény-módszer (DSGM),
o Bowen-terápia,
o Tervezett szenzomotoros tréning (TSMT),
o Pfaffenrot-féle manuális terápia,
o gyógytorna, mozgásfejlesztés (egyéb mozgásterápia, szenzoros tréning,
manuálterápiák),
o állatasszisztált terápia (kutya),
o zeneterápia,
o Koraszülött Prevenciós Program.
• Nappali ellátást is biztosító csoportok:
o Autizmussal él gyermekek (integrációra felkészítés).
o Fejleszt iskolára el készít gyógypedagógiai óvoda (súlyosan halmozottan
sérült gyermekek számára).
o Modellértékű programok, elméleti és gyakorlati képzés, hospitálási lehet ség
(hallgatóknak, szül knek).
• Szül csoportok, szakmai munkacsoportok.
• Integrációt is segít információs iroda.
• Akkreditált képzések, hospitáló diákok.
• Publikációk, konferenciák.
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Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány
„Ugyanúgy mosolygunk, mint Te!”

Székhely: 2114 Valkó, Arany János út 15.
Levelezési cím: 2132 Göd, Pf. 68.
Telefon: 06-70/335-47-57
E-mail: lampas92@gmail.com, lampasmuhely@gmail.com
Weboldal: www.lampas92.hu
Facebook: Lámpás '92 Alapítvány
F tevékenységünk: alapítványunk immár 25 éve, közel 160, jellemz en állami gondozásból
kikerült, értelmi fogyatékos fiatal feln tt lakhatását, ellátását, foglalkoztatását és művészeti
képzését teszi lehet vé 18 önálló intézményben, kiscsoportos, családias környezetben. Fontos
alapelvünk, hogy minden ellátottnak személyre szabottan a lehet legnagyobb fokú integrációt
és lehet ségek széles palettáját biztosítsuk. Szervezetünk az elmúlt évtizedekben úttör
szerepet vállalt a sérült fiatalok kiscsoportos, családias ellátásának és fejlesztésnek
kialakításában.
Több mint 18 éve biztosítunk valódi munkahelyet műhelyeinkben, ahol kézműves
kismestereink környezettudatos módon redesign termékek készítésével foglalkoznak.
Fogyatékkal él munkatársaink foglalkoztatásával kapcsolatban az egyik legfontosabb
üzenetünk a környezettudatosság és az újrafelhasználás.
Képz művészeti programunk az ország számos pontján él tehetséges értelmi sérült feln ttnek
immár 15 éve biztosít lehet séget művészeti képzésre, illetve hogy a képz művészet
eszközeivel kifejezhessék gondolataikat, érzéseiket. Az alkotások jól reprezentálják, hogy ezek
a sérült, ám tehetséges alkotók milyen érzékenységgel tudják bemutatni a világunkat, a
mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: mintegy 160 f t látunk el teljes
körűen és további 100 f t eseti jelleggel.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• ÉLO – Értelmi Fogyatékosok Lakóotthona (Valkó, Göd, Budapest, Bakonykúti).
• Családok Átmeneti Otthona (Érd, Budapest).
• Támogatott lakhatás (Csömör, Budapest).
• Támogató szolgálat (Göd, Dunakeszi, Fót, illetve Csömör, Valkó és térsége).
• Fejleszt foglalkoztatási program (Lámpás Műhely Göd, Valkó, Bakonykúti).
• Kortárs képz művészeti program.
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Maci Alapítvány

„Some men see things a sthey are, and ask why. I dream of things that
never were, and ask why not.” (Robert Kennedy)

Székhely: 5100 Jászberény, Gorjanc Ignác sétány 1.
Telefon: +36-30/222-92-72
E-mail: katimaciovi@gmail.com
Weboldal: www.macialapitvany.hu
Facebook: Maci Alapítvány
F tevékenységünk: befogadó óvodai nevelés megvalósítása integrált óvodában, melyben
kiemelt feladatunk a reánk bízott gyermekek, valamint eltér képességű társaik együttnevelése
az egészséges életmód, a magyar hagyományok ápolása keretei között. A gyermekek
fejl désének támogatása mellett kiemelt figyelmet szentelünk a családok működésére.
Óvodás gyermekek létszáma: 50 gyermek 2-8 éves korig.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• úszás, visszaszoktatás,
• lovaglás,
• kutyával megsegített foglalkozások,
• rendszeres állatkerti látogatás,
• színházlátogatás,
• szül klub,
• szül segít szolgáltatások,
• rehabilitációs órák,
• nyári táborok,
• „Családi programok a Maci Alapítványnál” 2 éves pályázati projekt:
o családi közösségépít programok,
o képzések,
o SNI, rászoruló családok megsegítése.
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Magyar Rett Szindróma Alapítvány

Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány u. 42. fszt. 7/A
Telefon: +36-20/542-71-28
E-mail: rettszindromaalapitvany@gmail.com
Weboldal: www.rettszindroma.hu
Facebook: Magyar Rett Szindróma Alapítvány
F tevékenységünk: az alapítvány szül i kezdeményezésre alakult 1995-ben. Szervezetünk
országos hatókörű, és a mai napig Magyarországon az egyetlen olyan szervezet, amely a Rettszindrómások, ebben a ritka betegségben szenved k speciális igényeivel foglalkozik. Évente 23 csecsem születik ezzel a genetikai eredetű betegséggel, és az alapítvány közel 20 éves, a
szakemberek körében is kifejtett felvilágosító munkájának köszönhet en ezeknek a
gyermekeknek a szülei már könnyebben jutnak diagnózishoz, és veszik fel a kapcsolatot az
alapítvánnyal.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 90 Rett-szindrómás és 5 egyéb
ritka beteg (CDKL5, FOXG1, Smith-Magenis-szindróma) leányt nevel családot tartunk
nyilván, és tartjuk velük a kapcsolatot.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Szül találkozók szervezése.
• Nyári terápiás táborok.
• Külföldi konferenciákon, workshopokon való részvétel.
• Kiadványok a Rett-szindrómáról.
• Kapcsolattartás európai és nemzetközi Rett-szervezetekkel.
• Alapítói vagyunk az Európai Rett-szindróma Szövetségnek (RSE) és a Ritka és
Veleszületett Rendellenességgel Él k Országos Szövetségének (RIROSZ).
• Alternatív és Augmentatív Kommunikációs Konferencia: 300 f s (250 szakember és 50
szül ), 2 napos ingyenes rendezvény (2016. 02. 6–7.).
• PART (Program A Rett-szindrómás lányok Támogatásáért) program 2013 óta.
• Élmény- és mozgásterápiák, konzultációk szervezése és finanszírozása.
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Magyar Williams Szindróma Társaság

„A múltból tanulni, a jelenben élni, a jövőt tervezni kell.”

Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 2.
Telefon: +36-1/788-38-81
E-mail: info@williams.org.hu
Weboldal: www.williams.org.hu
Facebook: Magyar Williams Szindróma Társaság
F tevékenységünk: a Williams-szindrómás (és a hasonló nehézségekkel küzd ) gyerekek,
feln ttek és családjaik megsegítése, hogy a lehet ségeikhez mérten maximálisan
kibontakoztathassák képességeiket, és ugyanolyan teljes életet élhessenek, mint ép társaik.
Igyekszünk, hogy számukra az els dleges tájékozódási pont lehessünk, a szükséges
információkat és támogatást tekintve, beleértve a témával foglalkozó szakembereket is. A
társaság szül i összefogással és lelkes szakemberek támogatásával működik nonprofit módon.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: Tagjaink létszáma kb. 200 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• A komplex orvosi, diagnosztikai háttér megszervezése.
• Zenés mozgásjavító torna, speciális úszásoktatás.
• Speciális gyógypedagógiai terápia.
• Zene-, művészet- és drámaterápia.
• Konferenciák, fejleszt - és rehabilitációs táborok szervezése.
• Önálló életvitel és önismereti tréningek.
• Az Európai Williams Szindróma Szövetség megalapítása.
• Oktatófilmek, ismeretterjeszt kiadványok készítése.
• Speciális nyelv-és zeneoktatás.
• Részvétel speciális kiscsoportos lakóotthon létrehozásában.
• Fészekhagyó program: rendezvényszervezés.
• Jótékonysági bolt kialakítása.
• WS Ambulancia működtetése a SE II. sz. Gyermekklinikával és II. sz. Belklinikával
együttműködésben.
• Diagnosztika segítése (Pécs, Debrecen, SE).
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Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete
„Oszd meg szellemi lényedet azokkal, akik Veled úton vannak, közölj annyit,
amennyit tudsz, és fogadd el, mint valami felséges ajándékot, ami Tőlük feléd
visszaérkezik.” (Albert Schweitzer)

Székhely: 5650 Mez berény, Pet fi utca 54.
Telefon: +36-66/421-720
E-mail: iroda@mecsesegyesulet.hu
Weboldal: www.mecsesegyesulet.hu
Facebook: Mécses Egyesület
F tevékenységünk: olyan segítséget nyújtunk fogyatékossággal él embereknek, ami segíti
ket abban, hogy minél teljesebb, önállóbb és örömtelibb életet élhessenek.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Támogatott lakhatás: 30 f .
Nappali intézmény: 70 f .
Pszichiátriai betegek nappali otthona: 60 f .
Támogató szolgálat: 42 család.
Fejleszt -felkészít foglalkoztatás: 60 f .
Munka-rehabilitációs foglalkoztatás: 20 f .
Akkreditált foglalkoztatás: 72 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink: támogatott lakhatás, fogyatékkal él k nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali otthona, támogató szolgálat, alternatív
munkaer közvetítés, fejleszt -felkészít foglalkoztatás, munka-rehabilitációs foglalkoztatás.
Akkreditált foglalkoztatás: papírzacskók és papírszatyrok gyártása, képeslapok készítése,
szövés, illetve rongyvarrás szövés el készítéséhez, f z - és tálalókonyha működtetése, takarító
szolgálat, parkgondozás. Műhelymunkák: varrodai munka (népi sz ttesek, varrodai termékek
készítése), kosárfonás (vessz b l készült népi használati termékek készítése), kábelek
szerelése, csomagolóanyag készítése. Ellátottak számára színes, széleskörű programok: hetente
nyitott kézműves programok, havonta f z s nap (szüretelés, közös f zés stb.), rendszeres
részvétel városi rendezvényeken, Harang kórus, szabadid s programok, ünnepek közös
megtartása.
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Napfényes Támogató Szociális Egyesület

„Mit is adhat nekünk az élet, ha két kezünk sohase tétlen.
Aranyat érő minden tett, ha értékmérője egyben szeretet.” (Mystyk)

Székhely: 4150 Püspökladány Pet fi Sándor utca 19.
Telefon: +36-54/886-990, +36-20/449-50-70
E-mail: hajdunerozsika@gmail.com
Weboldal: www.napfenyesegyesulet.hu
Facebook: Napfényes Támogató Szociális Egyesület
F tevékenységünk: szociális alapszolgáltatás biztosítása a püspökladányi kistérségben lakó,
fogyatékossággal él személyek részére. Szakosított ellátás, támogatott lakhatás biztosítása
országos ellátási területtel. A gyermekvédelmi szakellátás keretein belül nevel szül i hálózat
működtetése Hajdú-Bihar megyei és Jász-Nagykun-Szolnok megyei ellátási területtel.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink: nappali ellátás: 40 f , támogatott lakhatás: 6
f , nevel szül i hálózat: 9 nevel szül , 32 engedélyezett fér hely, fejleszt foglalkoztatás: 48
f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Személyi segít szolgálat szervezése és működtetése; információnyújtás, tanácsadás,
ügyintézés; szállítószolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése; önsegít csoportok
támogatása; gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás segítése; közösségi, kulturális és
szabadid s programokban való egyenjogú részvétel el segítése; állapotjavító és meg rz
szolgáltatások közvetítése; fogyatékossággal él személy általános egészségi állapotának és
fogyatékossága jellegének megfelel egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutás
biztosítása; jeltolmács biztosítása; alap- és szakellátási rendszerekkel való kapcsolattartás;
önkormányzatok szociális vezet ivel való kapcsolattartás; egészségügyi, oktatási,
gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi szervezetekkel, rendszerekkel való együttműködés;
gyermekvédelmi szolgáltatás; nevel szül i hálózat működtetése.
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Nem Adom Fel Alapítvány

„Mindenki elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen.”

Székhely: 1093 Budapest, Lónyay utca 3.
Iroda: 1082 Budapest, Baross utca 86. (bejárat a Magdolna utca és a Szűz utca sarkán)
Telefon: +36-70/699-33-19
E-mail: nemadomfel@nemadomfel.hu
Weboldal: www.nemadomfel.hu
Facebook: Nem Adom Fel
F tevékenységünk a Nem Adom Fel Alapítvány 2005-ben alakult meg azzal a céllal, hogy az
emberek a társadalom értékes tagjainak érezve magukat, aktív szerepet vállaljanak annak jobbá
tételében. Függetlenül attól, hogy valaki milyen problémákkal, nehézségekkel él az életben,
képes az értékteremtésre, és arra, hogy másokat „gazdagabbá” tegyen. Ennek érdekében az
alapítványnál dolgozó fogyatékossággal él személyek különféle szakmai programok
megvalósításában működnek közre.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: az Alapítvány 152 f t
foglalkoztat, melyb l 124 f megváltozott munkaképességű: szociális munkások, személyi
segít k, irodai munkások, takarítók, kertészek, kézbesít k, tapasztalati szakért k, kulturális
szervez k és önkéntes segít k. Programjaink többszáz fogyatékossággal él személyt
érintenek.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Nem Adom Fel Café & Bar.
• Nemadomfel Együttes, Never Give Up Gospel kórus.
• Never Give Up Show.
• Jobb Velünk a Világ! jótékonysági rendezvénysorozat.
• Munkahelyteremtés a fogyatékossággal él emberek számára.
• Nem Adom Fel Tréningprogram (érzékenyít tréningek).
• Nemadomfel Ház – fejleszt modellprogram szociálisan hátrányos helyzetű, els sorban
roma gyermekeknek és családoknak.
• Integrált programok és táborok.
• Takarító és kertgondozó csapat.
• Nem Adom Fel Támogató Szolgálat.
• „Lélekönt ”: autista gyermekek és az ket nevel családok fejleszt és támogató
programja.
• Nemzetközi programok.
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Otthon XVI. Alapítvány

„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
(Tamási Áron)

Székhely:1161 Budapest, Érsekújvári utca 7–13. (Szivárvány Lakóotthon)
Telefon: +36-1/405-52-01
E-mail: biszand@enternet.hu
Facebook: Otthon XVI. Alapítvány
F tevékenységünk: középsúlyos értelmi sérült és autista személyek bentlakásos és nappali
ellátása, fejlesztése, valamint foglalkoztatása a kertészetben.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Bentlakásos ellátott: 11 f .
Nappali ellátott: 6 f .
Karitatív ellátott (heti 1-2 alkalommal): 3 f .
Közülük 14-en dolgoznak a fejleszt foglalkoztatásban.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Fejleszt foglalkoztatás:
o kertészet, kertészmérnök irányításával,
o háztartási segít .
• Képzések a kertészeti foglalkoztatásban, a januári id szakban.
• Terápiás foglalkozások: kutyás terápia.
• Gyógytorna, úszás.
• Kézműves foglalkozások gyógypedagógusokkal.
• Életviteli, praktikus ismeretek oktatása (heti egy délután).
• Fejleszt foglalkozások.
• Szabadid s programok: hétvégi kirándulások, nyári táborok, kulturális programok,
közös ünnepek, születés- és névnapok megünneplése havi egy alkalommal.
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„ k is a mi gyermekeink” Alapítvány a sérült
gyermekekért

Székhely: 7636 Pécs, Akácfa köz 8.
Telefon: +36-72/550-646
E-mail: okisami@gmail.com
Weboldal: www.omgy.webnode.hu
Facebook: k is a mi gyermekeink Alapítvány
F tevékenységünk: korai fejlesztésre járó sérült gyermekek és családjaik segítése,
támogatása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma 300-400 f fogyatékossággal él
gyermek.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• fejleszt eszközök, szakkönyvek, gyerekkönyvek kölcsönzési lehet ségek biztosítása,
• minden évben kirándulás a Katica-tanyára,
• játszóház évente kétszer,
• junális szervezése,
• szabadid s, kulturális programok: bábszínház, kirándulás,
• szül klubok pszichológus vezetésével, közben gyermekfelügyelet biztosítása,
• támogató estek, országos konferenciák szervezése,
• fejleszt eszközök beszerzése,
• állatasszisztált terápia.
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Összefogás az Egyenl Esélyekért
Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely: 2141 Csömör, Ibolya utca 13–19.
Telefon: +36-28/445-721,722; +36-30/511-68-71
Fax: +36-28/445-723
E-mail: info@egyenloeselyekert.hu
Weboldal: www.osszefogas-eea.hu
Facebook: Összefogás az Egyenl Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft.
F tevékenységünk: akkreditált foglalkoztatóként megváltozott munkaképességű személyek
rehabilitációs célú foglalkoztatása Csömörön, valamint 12 fióktelepen, országszerte.
Foglalkoztatottak létszáma:
A csömöri székhelyen mintegy 300 f , országosan mindösszesen 600 f .
Rendszeresen nyújtott szolgáltatások megnevezése:
Foglalkoztatás és munkatevékenységek (könnyű betanított munkák, sokszínű munkalehet ség):
• gyertyaöntés,
• kerámiaműhely (kerámiaönt , kerámiafest ),
• varroda,
• szövöde,
• ipari összeszerel műhelyek,
• biokertészet,
• takarítás,
• karbantartás,
• festés, mázolás,
• manuális munkák (például függönycsipesz-összeszerelés, dísztasakragasztás,
termékcsomagolás),
• állattenyésztés (Bakonykúti).
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Patrónus Egyesület

„A gondviselés mindig megjelenik, csak később, hogy jobban örülj neki.”

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 19.
Telefon: +36-20/296-00-12 +36-42/500-155
E-mail: egyesuletpatronus@gmail.com
Weboldal: www.patronusegyesulet.hu
Facebook: Patrónus Egyesület
F tevékenységünk: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében él hátrányos helyzetű és sajátos
igényű emberek, valamint családjaik testi-lelki egészségének segítése, szociális helyzetének
javítása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
8 f bentlakó és foglalkoztatott egyben.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Az egyesület a következ közhasznú tevékenységeket végzi:
• egészségmeg rzés,
• betegségmegel zés,
• gyógyító-rehabilitációs tevékenység,
• szociális tevékenység: lakóotthonos ellátás, rehabilitációs foglalkoztatás (gyertyaöntés),
• családsegítés,
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenl ségének el segítése,
• munkaer piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának el segítése
és kapcsolódó szolgáltatások,
• pályázati forrásból üdülés, kirándulás, ünnepségek szervezése,
• szabadid s és sport tevékenységek,
• életvezetési tréningprogram,
• gyógytorna,
• hittan.
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Pécsi Napközi Otthon Alapítvány
„Törd át a gátjaid - a világ legyél te magad.”

Cím: 7633 Pécs, Endresz György utca 21.
Telefon: +36-30/410-61-53
E-mail: vargajudit61@gmail.com
Weboldal: www.efeszi.hu
Facebook: Pécsi Napközi Otthon Alapítvány
F tevékenységünk: az intézményben lakó fogyatékossággal él személyek és családjaik
támogatása, életmin ségük javítása, valamint az intézményben folyó szakmai munka javítása,
dolgozók szakmai támogatása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 120 f .
Tevékenységünk, szolgáltatásaink:
• Egészségnevel foglalkozások, egészségügyi szűr programok szervezése, orvosi
szűrések támogatása.
• Tankonyha: közös f zések.
• Eszközbeszerzés: intézmény felszerelése.
• Szül klubok szervezése.
• Szabadid s programok szervezése: kirándulás, sport, úszás, színház.
• Szakemberek képzéseinek támogatása, továbbképzések.
• „Légy aktív” élményprogramok.
• Bels információs kiadványok szerkesztése, információáramlás biztosítása a szakmai
szervezetek, az intézmény, az ellátottak és családjaik között.
• 2016-ig lakóotthon működtetése, amely 20 évig állt fenn.
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Regens-Wagner Közhasznú Alapítvány

Székhely: 8674 Balatonmáriafürd , Rákóczi utca 2.
Telefon: +36-85/575-950
E-mail: bmariafurdo@regenswagner.t-online.hu
Weboldal: www.regenswagner.hu
F tevékenységünk: feln tt fogyatékossággal él személyek ellátása és foglalkoztatása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Bentlakásos intézmény: 26 f , átmeneti elhelyezés: 5 f , nappali intézmény: 10 f , támogatott
lakhatás: 6 f , fejleszt foglalkoztatás: 19 f , akkreditált foglalkoztatás: 17 f .
Tevékenységeink, szolgálatatásaink:
• fogyatékossággal él személyek bentlakásos intézménye,
• fogyatékossággal él személyek nappali intézménye,
• fogyatékossággal él személyek átmeneti elhelyezése,
• támogatott lakhatás,
• fejleszt foglalkoztatás.
Tevékenységek: szabadid s tevékenységek; fejleszt pedagógiai ellátás; nyaralások
szervezése; egyéb terápiás foglalkozások: zene, tánc, improvizatív színház; rendezvények
szervezése.
A fejleszt foglalkoztatás keretében textiltermékek gyártása; kötés, szövés; anyagok
el készítése a szövéshez; használt eszközök bontása; gyógynövénytermesztés; ajándéktárgyak
készítése.
Akkreditált foglalkoztatás:
Az akkreditált foglalkoztató keretében végzett tevékenységek: szobaasszonyi teend k,
takarítás, mosoda, kert- és parkgondozás, konyhai kisegít tevékenység, kerámia termékek
gyártása, szövés; elektromos vezetékek kötegelése, villanymotorok szétszerelése.
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Sérültekért Alapítvány

Székhely: 2440 Százhalombatta, Szell utca 44.
Telefon: +36-23/354-601
E-mail: gatorhaz@mail.battanet.hu
Weboldal: www.serultekert.hu
Facebook: Sérültekért Alapítvány
F tevékenységünk: a Sérültekért Alapítvány 1991 óta végzi fogyatékkal él emberek
érdekében közhasznú tevékenységét Százhalombattán és a környez településeken. Célunk a
tanköteles koron túli fogyatékkal él emberek nappali ellátása, foglalkoztatása, társadalmi
beilleszkedésük segítése. Ezen célok megvalósítása érdekében olyan tevékenységeket és
rehabilitációs programokat kínálunk, melyek nemcsak a fogyatékkal él személyek számára
biztosítanak lehet séget a fejl déshez, hanem el segítik, hogy a többségi társadalom tagjaival
kapcsolatba kerüljenek, megmutassák értékeiket.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Nappali intézményben 31 f , akik közül 10 f vesz részt fejleszt foglalkoztatásban is.
A támogató szolgálat 45 f t lát el rendszeresen.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Valamennyi szolgáltatásunk a fogyatékkal él személyek min ségi életéhez nyújt segítséget,
hogy képesek legyenek eligazodni a világban, és ne csak szemlél i, hanem cselekv részesei is
legyenek saját életüknek. Rendszeres kiscsoportos és egyéni foglalkozásokat biztosítunk:
gyógypedagógiai fejlesztés, drámapedagógia, művészetterápia, meseterápia, meditáció,
gyógytestnevelés, kézműves foglalkozások. A zenekedvel k furulyázni tanulhatnak. A
fejleszt foglalkoztatásban résztvev k jó min ségű és egyedi kézműves termékeket állítanak
el
kosárfonó,
sz nyegszöv ,
ajándéktárgykészít
munkakörben.
Felh járók
Mozdulatszínházunk – mely 2003-ban intézményünk ellátottjaiból jött létre – egyetemes
érzéseket közvetít a mozdulatok és gesztusok erejével. Országos és nemzetközi fesztiválokon,
rendezvényeken lépnek fel és képviselik társaikat. Érzékenyít foglalkozásokat tartunk
diákoknak, cégeknek a Felh járók bevonásával.
Mez föld Csücske Alkotóműhelyünk a népi hagyományok, értékek meg rzését, közvetítését
tűzte ki célul. Intézményekben céges rendezvényeken kézműves játszóházi foglalkozásokat
tartunk ellátottjaink segítségével.

40

Strázsa Tanya

„Strázsa tanya, természetesen a vendégekért!”

Székhely: 6800 Szabadszállás, Alsósz l k 2702/2.
Telefon: +36-20/368-52-15
E-mail: strazsa.szoc.szov@gmail.com
Weboldal: www.strazsatanya.com
Facebook: Strázsa Tanya
F tevékenységünk: Társadalmi vállalkozást üzemeltetünk. M.n.s. egyéb képzés keretében
értelmi fogyatékossággal él fiatalokat készítünk fel az önálló(bb) életre, valamint vendégházat
üzemeltetünk, ahol az általunk felkészített fiataloknak munkalehet séget biztosítunk.
Foglalkoztatottjaink létszáma: 30 f , melyb l 22 f
munkavállaló.

megváltozott munkaképességű

Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Képzési program: Út az önálló élethez (E-001130/2015).
• Rehabilitációs foglalkoztatás:
• takarítás,
• zöldterület-kezelés,
• egyszerű kertészeti munkák,
• kézműves tevékenység az akkreditált telephelyünkön.
További tevékenységeink:
• Támogatott lakhatás mintaprojekt lebonyolítása.
• Támogatott lakhatás kialakítása és működtetése.
• Hagyomány rz , kulturális és közösségi programok szervezése a fogyatékossággal él
fiatalok közreműködésével.
• ParaPark (akadálymentes közösségi tér) üzemeltetése.
• Érzékenyítés diákcsoportoknak és vendégeinknek.
• Fogyatékossággal él munkavállalóink részére:
• szabadid s programok szervezése,
• gyógypedagógiai foglalkozás,
• torna,
• drámapedagógia,
• zene,
• kézműves foglalkozások.
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Summa Vitae Alapítvány

„Summa Vitae, ami annyit jelent: Teljesebb Élet.”

Székhely: 2081 Piliscsaba, Szent István út 154.
Telefon: +36-26/373-656
E-mail: summa@summavitae.hu
Weboldal: www.summavitae.hu
F tevékenységünk: a Summa Vitae Alapítvány 1997-ben azzal a céllal jött létre, hogy tartós
bentlakásos elhelyezést nyújtson azon értelmi sérült fiatal feln ttek számára, akik speciális
ellátási igényeik miatt kis létszámú közösségben szocializálhatók és fejleszthet k, illetve akik
családias, otthonos légkörben szeretnék tölteni mindennapjaikat. Az alapítvány alapvet en
értelmi sérültek lakóotthonát hozta létre. A háromszintes épületben a földszinten a lakóotthon,
az alsó szinten a mozgásterápiás tornaterem, a masszázs helyiség, a kerámiaműhely, és a
kézműves foglalkoztató található. Az emeleten és a tet térben a Magyar Nemzeti Üdültetési
Alapítvánnyal közösen szociálisan rászorultak üdültetése valósul meg. A vendégek számára
lehet séget adunk a sérült emberekkel való találkozásra, ennek köszönhet en természetesen és
közvetlenül tudnak viszonyulni társadalmunk kevéssé szerencsés tagjaihoz.
Az intézményünkben végzett minden tevékenységünkkel célunk az itt él értelmi sérültek
ápoló-gondozó célú lakóotthonának működtetése, melyben a nappali ellátásuk mellett szociális
foglalkoztatásuk is megvalósul.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: jelenleg 14 fogyatékossággal él
személy (engedélyezett létszám:14 f ).
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• szinten tartó foglalkozások: olvasás, írás, fogalmazás, számolás,
• terápiák: zene- és játékterápia (kéthetente), zeneterápia (kéthetente),
• gyógytorna (hetente kétszer),
• átmozgató torna (naponta),
• hittan (minden héten),
• különféle programok: kirándulás (havonta), koncert, cirkuszlátogatás, színház,
bábszínház, társintézmények meghívása, farsang.
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Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt
Támogató (KORINTA) Alapítvány
„Segítség legkorábban, legközelebb, legsokoldalúbban!”

Székhely: 6720 Szeged, Károlyi utca 4. III/1.
Fenntartott intézmények:
Odú Központ: 6723 Szeged, Gáspár Zoltán utca
Életrevalók Tanoda: 6791 Szeged, Kiskundorozsma, Tas utca 8.
Telefon: +36-62/555-615, +36-70/320-69-59
E-mail: info@odukozpont.hu
Weboldal: www.odukozpont.hu
Facebook: Odú Központ, Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény
F tevékenységünk: intézményünk átfogó szolgáltatást nyújt az eltér fejl désmenetű
gyermekek és családjaik, valamint fejl dési kockázat miatt fokozott megfigyelést igényl
gyermekek számára (koraszülöttek, fogyatékosságot eredményez biológiai károsodással
született gyermekek, pszichoszociálisan veszélyeztetett gyermekek), valamint a
gyermeknevelés során adódó problémás helyzetek kezelésében.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, és gondozás: 130 f ; logopédiai ellátás:
110 f ; nevelési tanácsadás: 90 f . Az Odú Központ pedagógiai szakszolgálati ellátásban
ellátott gyermekek, tanulók létszáma összesen: 210 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Komplex gyógypedagógiai, pszichológiai állapotfelmérés 3 éves korig (óvodába még nem járó
gyermekek számára); gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás;
logopédiai szakszolgálat ellátás (3 év alatti, illetve köznevelési partnerintézményeink
gyermekei, tanulói számára szűrés, vizsgálat, logopédiai terápia); nevelési tanácsadás (3 év
alatti, illetve köznevelési partnerintézményeink gyermekei, tanulói számára).
Kiegészít tevékenységek: integráló játszóház; hidroterápia; családi napok; képzések,
továbbképzések, konferenciák és szakmai műhelyek szervezése és tartása a társszakmák
szakembereinek, valamint gyógypedagógusok számára; „Olimpalánták” program: óvodáskorú,
értelmileg akadályozott gyermekek inkluzív mozgásfejleszt programja; gyakorlati képz hely
a SZTE gyógypedagógus és véd n hallgatóiknak.
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Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány
„Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd a tenyeredben a végtelent.”
(W. Blake)

Székhely: 1116 Budapest, Rátz László utca 73.
Telefonszám: +36-1/208-17-93
E-mail: szeseta@gmail.com
Web: www.sored.info
F tevékenységünk: az alapítványt 1992-ben a sérült gyermekek szülei hozták létre. Célunk,
hogy az értelmileg akadályozott fiatalok szociális és kulturális helyzetét az egészséges ember
életkörülményeinek szintjére emeljük.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 72 értelmileg akadályozott feln tt.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• személyiségfejlesztés a munkában való részvétel, az önkiszolgálás elérése érdekében,
háztartási ismeretek, torna, önellátásra nevelés, kerti munkák,
• közösségformálás, közös rendezvények, kirándulások szervezése,
• közös nyaralás lehet ségének megteremtése,
• napközi otthon létrehozása és üzemeltetése,
• kis lakóközösség, lakóotthon létesítése és üzemeltetése,
• hitoktatás,
• ajándéktárgyak készítése, kézműves foglalkozások: b rözés, szövés, gyurmázás,
agyagozás stb.,
• terápiák: drámapedagógia, drámajáték, művészetterápia, mozgásterápia, táncterápia,
színeskotta zenepedagógiai módszer, beszédfejlesztés, hallás- és beszédnevelés,
emlékezet- és figyelemfejlesztés, manuális fejlesztés.
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Szent Kristóf Ház, Fogyatékkal Él k Nappali
Intézménye

„A lelket kell először és legfőképpen ápolni, ha azt akarjuk, hogy a fej is meg az
egész test is egészséges legyen.” (Platón)

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Batthyány utca 2.
Telefon: +36-22/379-330, +36-30/822-03-79
E-mail: szt.kristof.haz@gmail.com
Weboldal: karitaszszekesfehervar.hu
Facebook: Szent Kristóf Ház
F tevékenységünk: Székesfehérváron és vonzáskörzetében, családjukban él , különböz
fogyatékossággal él személyek számára nappali ellátás, valamint támogatott lakhatás
biztosítása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: támogatott lakhatásban 11 f (12
f az engedélyezett kapacitás), nappali foglalkoztatóban 25 f , de 30 f az igénybe vev
személy.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Nappali ellátás: kézműves tevékenységek; háztartási ismeretek, gyakorlatok; sütés-f zés;
kertészkedés, kertgondozás; egészségügyi programok: szűrés; egészséges életmódra nevelés;
sportolási tevékenységek: gyógytorna; úszás; foci; mindennapi séta; kulturális programok:
szoros együttműködés a Gárdonyi Géza Művel dési Ház könyvtárával; múzeum- és
színházlátogatás; színkotta módszerrel hangszertanulás; érzékenyít programok a helyi
iskoláknak; „Böndöröd ” program; városi rendezvényeken való rendszeres részvétel; lelki
programok heti rendszerességgel; táborozás; kirándulás; egyéni fejlesztés, melynek célja az
oktatási id során szerzett képességek, ismeretek szinten tartása, Támogatott lakhatásban
lakóknak fejleszt foglalkoztatás, kertgondozás, gyógynövényfeldolgozás, takarítás.
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Szép Jelen Alapítvány

Székhely: 8082 Gánt-Bányatelep, Fecskepalota
Telefon: +36-30/732 49-50, +36-22/582-027
E-mail: fecskepalota@fecskepalota.hu
Weboldal: www.fecskepalota.hu
Facebook: Fecskepalota - Szép Jelen Alapítvány
F tevékenységünk: célunk az egészség meg rzése és fejlesztése az életmód és az egészséges
életvitelt ösztönz személyes, társadalmi, gazdasági és környezeti tényez k aktivizálásával és
támogatásával. Másik fontos célunk az életmin ség javítása a testi, szellemi és lelki egészség
fejlesztésével, az integráció–inklúzió keretei között, a prevenció, a rekreáció és a rehabilitáció
eszközeivel.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink: éves szinten 1500 f , 1994-es
megalakulásunk óta 35.000 f .
Tevékenységeink, szolgálatatásaink:
• A holisztikus szemléletű egészségnevelés támogatása. Az egyént l a csoportokon át a
társadalmi szintű szemléletformálásig: a rekreációs, egészségmeg rz , életmódjavító,
egészséges táplálkozást ismertet , preventív hatású szakmai programok kidolgozása,
megvalósítása, oktatása, népszerűsítése.
• A közösségtudat építése és er sítése. Fontosnak tartjuk a kulturális, sport-, szabadid szolgáltatást és rekreációs üdültetést; a természetközeli életmód bemutatásának
népszerűsítését.
• Egészséges életmódot el segít szabadid sport és tömegsport programok, valamint az
ezzel összefügg tudományos ismeretterjeszt , oktató és fölvilágosító munka.
• A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek és csoportok életminőségének
növelése a foglalkoztatási esélyeket növel programok tervezésével, szervezésével és
végrehajtásával. Ezen belül fókuszálunk a fogyatékossággal, egészségkárosodással él
és megváltozott munkaképességű fiatalok és feln ttek szakképzésére és rehabilitációs
célú foglalkoztatására, kiemelten az integrált foglalkoztatásra.
• A kirekesztett csoportok társadalmi integrációjának segítése, ezekkel kapcsolatos
szakmai programok végrehajtása.
Lehet ségekhez mérten együttműködés minden olyan hazai és nemzetközi kezdeményezéssel,
kísérlettel, amely a fenti célok megvalósítását el segíti.
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Szimbiózis Alapítvány

„Elkötelezetten a társadalmi változásokért.”

Székhely: 3527 Miskolc, Augusztus 20. utca 12.
Telefon: +36-46/357-637
E-mail: szimbiozis@szimbiozis.net
Weboldal: www.szimbiozis.net, www.barathegy.com
Facebook: Szimbiózis Alapítvány
F tevékenységünk: értelmileg akadályozott és autizmussal él feln tt személyek és
családjaik számára szociális szolgáltatások nyújtása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 200 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• lakhatás: lakóotthon, támogatott lakhatás,
• nappali ellátás,
• támogató szolgálat,
• fejleszt - és akkreditált foglalkoztatás: merítettpapír-műhely, textil-, ajándékkészít ,
valamint faalapú műhely, állattartás, sajtüzem, gombatermesztés, kertészet,
• terápiás és szabadid s tevékenységek: sport, kirándulás, tánc, alpakaterápia,
• turisztikai szolgáltatások: szálláshely és farm program,
• feln ttképzés.
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Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat
Fogyatékkal Él k Nappali Intézménye
„Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, ami lehetőséget ad az apró mag
számára, hogy azzá a virággá váljon, amivé fejlődni képes.” (Thomas Gordon)

Cím: 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky utca 69.
Telefon: +36-37/342-025
E-mail: fenihatvan@gmail.com
Weboldal: www.szogyehatvan.hu
Facebook: Feni Hatvan
F
tevékenységünk: célunk a fogyatékossággal él
embertársaink társadalmi
beilleszkedésének el segítése, esélyegyenl ségük biztosítása. Fontos feladat önállósodásuk
támogatása, napi ritmus kialakítása egy biztonságos légkör megteremtése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: 17 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
• étkezés biztosítása,
• egyéni és csoportos foglalkozások szervezése napi rendszerességgel,
• szabadid s programok szervezése (kirándulás, múzeumlátogatás stb.),
• úszás,
• egészségügyi alapellátáshoz, szakellátáshoz jutás segítése,
• segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében,
• életvezetési tanácsadás,
• kapcsolattartás, együttműködés más intézményekkel.
Napi tevékenységeink, foglalkozások:
• kézműveskedés (szövés, varrás, fűzés, festés, vágás, ragasztás, kézimunka, sütés),
• zenei foglalkozás,
• mozgásfoglalkozások (úszás, séta, kerékpározás),
• közösségformálás (születés- és névnapok ünneplése, kapcsolattartás más
intézményekkel),
• kerti munka (gyomlálás, gereblyézés, öntözés),
• fejlesztés, szinten tartás (írás, olvasás, számolás gyakorlása, versek tanulása,
szereplés),
• önállóságra nevelés (háztartási munkák elsajátítása, közlekedés, vásárlás, étkezés),
• évszaknak megfelel programok és kirándulások.
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Sz ke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány
„Igényt teremteni és élményt nyújtani.”

Székhely: 5463 Nagyrév Tópart út 14.
Telefon: +36-20/388-43-90
E-mail: szoketiszapihenopark@gmail.com
Facebook: Sz ke Tisza Kulturális és Szociális Alapítvány
F tevékenységeink:
• játékos foglalkozások,
• sportfoglalkozások,
• hagyomány rzés.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: változó, 15-80 f .
Tevékenységeink, szolgálatatásaink: játékos, szórakoztató és sportfoglalkozások.
A közeljöv ben megvalósítandó célunk:
Nagyréven, a Tisza mellett egy csodálatosan szép helyen szeretnénk létrehozni egy szociális
farmot, ahol shonos magyarországi génállományú tisztavérű állatok (hucul lovak, „a Kárpátok
pónija”, racka juhok, kecskék, nyulak, kutyák) segítségével enyhén értelmi sérült gyermekek
terápiás fejlesztését végezhetjük.
Nagyon sok feladat vár ránk az elkövetkez hónapokban. Els szakaszban a gyermekek
fogadására szolgáló épület felújítása. Majd az istálló megépítése a hozzá tartozó karámmal és
a létesítményt körül ölel kerítés, végül a parkosítás. Szóval van dolgunk b ven.
Szívesen várunk támogatókat, felajánlásokat a munkánkhoz, hogy minél el bb fogadhassuk a
fejlesztésre szoruló gyermekeket.
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Szül k Fóruma Egyesület

„Hinni tanítsd magában, segíts rajta bajában.”

Székhely: 2440 Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány 22–24.
Levelezési cím: 2440 Százhalombatta, Pf.: 92.
Telefon: +36-23/359-800, +36-70/317-23-47
E-mail: postmaster@szfe.axelero.net, szulokforuma@gmail.com
Weboldal: www.szulokforumaegyesulet.hu
Facebook: Szül k Fóruma Egyesület
F tevékenységünk: a Szül k Fóruma Egyesület 1991-ben jött létre a gyermekek
érdekvédelmének a céljából. Feladatunk: kiskorú gyermekek érdekvédelme, rehabilitációja,
korai fejlesztése, fogyatékos gyermekek komplex fejlesztése, családok mentálhigiénés
megsegítése.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Évi 250 gyermeket látunk el, korai fejlesztésben évente legalább 60 gyermek részesül.
Korai fejleszt szűr vizsgálat: 129 csecsem t szűrtünk meg 2016-ban, akikb l 84 f igényelt
tanácsadást.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Szolgáltatások:
o korai fejlesztés,
o szűr vizsgálat: kéthetente csecsem szűrés,
o tanácsadás: részképesség zavaros gyermekeknek fejleszt pedagógus segítség.
•

Az egyesület rehabilitációs munkájában egyedülálló, mert minden hatékony magyar
módszert alkalmaz a gyermekek érdekében: Dévény-féle Speciális Manuális Terápia
(DSMG szakgyógytorna), konduktív pedagógia, tervezett szenzomotoros tréning
(TSMT), HRG gyógyúszás, gyógypedagógiai és mentálhigiénés megsegítés.

•

A fenti szolgáltatásokon túl:
o szül k érdekvédelme,
o szakmai folyóirat, a Szivárvány magazin kiadása,
o szül csoportok,
o évente egyszer nagyobb konferencia.
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Tómalom Híd Alapítvány

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.” (Antoine de Saint-Exupéry)
Székhely: 9400 Sopron, Tómalom utca 23.
Telefon: +36-99/311-361
E-mail: fgyo@fgyo.hu
F tevékenységünk: alapítványunk a Gy r-Moson-Sopron megyei Alpokalja Szociális
Központban él ellátottak életének megszépítése céljából jött létre 1994-ben, melynek célja az
otthonunkban él k életterének nyitottabbá tétele, a környez világ megismerésének támogatása,
társadalmi kapcsolataik b vítése. „Az mosolyuk a mi örömünk” gondolat vezérli a kuratórium
tagjait, amikor egy-egy program támogatásáról döntenek.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: Az intézményben él
fogyatékossággal él személy és családjaik.
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Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• kirándulások, üdültetések, ünnepek szervezése, lebonyolítása,
• családi nap (szül k, gyermekek együtt) szervezése, lebonyolítása, gyermeknappal
egybekötött nyárhívogató program,
• sport- és kulturális rendezvényeken való részvétel tárgyi feltételeinek biztosítása,
• eszközbeszerzés támogatása,
• kutyaterápia megvalósítása.
Mindezzel célunk az ellátottak életterének nyitottabbá tétele.
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Tóth Miklósné alapítvány a sérült gyermekek
javára
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben. Anélkül
a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.” (Teréz anya)
Székhely: 5300 Karcag, Zöldfa utca 48.
Telefon: +36-59/311-916
E-mail: karcag@golyafeszekotthon.hu
Weboldal: www.golyafeszekotthon.hu
F tevékenységünk: az intézményben él
életmin ségének javítása.

gyermekek és fiatal feln tt fogyatékosok

Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Engedélyezett fér hely: 170 f , jelenleg 162 f él az intézményben.
Lakóotthon: 13 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Az intézményben el ellátottak életmin ségének javulását támogató tevékenységek.
• Az alapellátás keretében nyújtott szolgáltatás színvonalának emelése, szolgáltatás
b vítése:
o játék- és sporteszközök, audiovizuális készülékek, kerti felszerelések, az
ellátottak biztonságát szolgáló, valamint ellátásukat könnyít eszközök
beszerzése,
o az ellátottak nyaraltatása, kirándulások el segítése, kulturált és változatos
szórakoztatásukat segít programok biztosítása,
o egyéb, az ellátottak neméhez, életkorához igazodó szolgáltatások
igénybevételének segítése (fodrász, pedikűr stb.),
o az intézmény érdekében tevékenyked k és alkalmazottak képzésének
támogatása,
o konferenciákon való részvétel támogatása,
o szakmai kapcsolatok anyagi támogatása,
o minden más, ami az alapítvány célját segíti.
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Tovább Élni Egyesület

Székhely: 1125 Budapest, Sárospatak utca 30/d
Lakóotthon és ápoló-gondozó otthon: 2074 Perbál, F utca 1.
Napközi: 1153 Budapest, Beller Imre utca 76.
Telefon: +36-20/555-57-79
E-mail: tovabbelni@gmail.com, bartholy@caesar.elte.hu
Facebook: Tovább Élni Egyesület
F tevékenységünk: sérült emberek és családjaik támogatása, segítése. Napközi, ápológondozó és lakóotthon fenntartása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Napközi: 12 f .
Ápoló-gondozó otthon: 27 f .
Lakóotthon: 12 f .
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• lakhatás, étkeztetés,
• gyógypedagógiai és szomatopedagógiai fejlesztés, melynek célja a szinten tartás,
• nyaraltatás,
• táboroztatás,
• kézműves műhelyek:
o rongyhulladék feldolgozása,
o papírbrikett-készítés,
o gyöngyfűzés,
• fejleszt foglalkoztatás:
o konyhai munka,
o takarítás,
o kerti munkálatok: zöldség- és gyümölcstermesztés.
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Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segít
Közhasznú Egyesület

„És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa.” (Zsoltárok 1:3)

Székhely: 1029 Budapest, Köztársaság utca 3.
Telefon: +36-20/991-16-27
E-mail: fulop.tibor@oltalmazz.hu
Weboldal: www.oltalmazz.hu
F tevékenységünk: értelmi sérült és id skorú (elesett sorsú) személyek segítése, támogatása
minden lehetséges módon. Az el bb vagy utóbb családi háttér nélkül maradók részére
bentlakásos intézményben történ végleges elhelyezés biztosítása.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma: közel 500 gondozott támogatása.
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
• Ellátott-gondozó-szül találkozók szervezése.
• „Mozdulj ki” havonta szervezett közös programok:
o kirándulás, közös ebéd, közös élmények,
o hajókirándulások: minden évben legalább egyszer Szentendrére hajókirándulást
szervezünk,
o uszoda, színházi programok.
• Érdekképviseleti tevékenységek, egyéni problémák esetén tanácsadás, érdekképviselet.
• Egészségügyi segítségnyújtás: szerz dés a Budai Irgalmasrendi Kórházzal, melynek
értelmében vállalják lakóhelyt l függetlenül az értelmi fogyatékosok betegek
szakorvosi ellátását.
• Egyéni tanácsadás családoknak: fogyatékos ügy, lakóotthon, nyugdíj kérdések, intézeti
elhelyezés kérdései.
• Szociális juttatások nyújtása családoknak: ünnepekkor, haláleset, tűz- és viharkár
esetén, élelmiszer-adományok, csomagok.
• Önkéntes betegszállítás.
• Gyermektáborok szervezése: 2016-ban 8 értelmi sérült fiatal jutott el a Strázsa Tanyára
táborozni.
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Vészt i Sérült Gyermekekért Egyesület

Székhely: 5530 Vészt , Toldi utca 9/b
Telefon: +36-66/476-740, +36-20/991-28-50, +36-20/588-61-68
E-mail: info@vsgye.hu
Weboldal: www.vsgye.hu
Facebook: Vészt i Sérült Gyermekekért Egyesület
F tevékenységünk: a vészt i és környez településeken él értelmi sérült, autista vagy
súlyosan halmozottan sérült személyeknek és az érintett családoknak nyújtunk segítséget.
Ellátottjaink számára biztosítunk megfelel fejlesztést, iskolai képzést, nappali foglalkoztatást,
fejleszt foglalkoztatást, támogató szolgáltatást megfelel szakemberekkel.
Ellátottjaink, gondozottjaink, támogatottjaink létszáma:
Nappali intézmény: 24 f ; lakóotthon: 19 f ; fejleszt foglalkoztatás: 19 f ; támogató szolgálat:
48 f ; fejleszt iskola: 12 f (engedélyezett létszám: 20 f ).
Tevékenységeink, szolgáltatásaink:
Nappali intézmény: egyéni és csoportos fejlesztés, ügyintézés, szabadid s tevékenységek,
kézműves foglalkozások, népzenei foglalkozás, Iparoskerti Rozmaringok kórus, néptánc,
városi rendezvényeken rendszeres szereplés.
Lakóotthon: lakhatás, ellátás biztosítása, fejleszt pedagógus és gyógymassz r az ott él k
számára. Művészeti foglalkozások az Autistic Art támogatásával, az elkészült rajzokból
különböz képz művészek által megálmodott ékszerek, dísztárgyak, ruhadarabok kerülnek
kiállításra, illetve eladásra évente az alapítvány aukcióin.
Fejlesztő foglalkoztatás: konyhai kisegítés, takarítás, parkgondozás, állatgondozás, szövés,
agyagozás, kreatív tevékenységek Quilling-technikával.
Támogató szolgálat: szállítás, személyi segítés.
Fejlesztőiskola: köznevelésnek megfelel ellátás a súlyosan halmozottan sérült gyermekeknek
Bokréta főzőkonyha: Els sorban intézményeink ellátottjainak biztosítjuk az egészséges
étkeztetést, illetve a városlakók igényeit próbáljuk kielégíteni.
Rendezvényeink: egyesületünk évente megszervezi a Komplex Értékteremt Program (KÉP)
Fesztivált az esélyegyenl ség és az integráció nevében programokkal, standokkal és
el adásokkal a helyi és környez lakosoknak. Továbbá kétévente jótékonysági estet és minden
évben táborokat szervezünk
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