
 FANNI HÁZAT TÁMOGATÓ 
ALAPÍTVÁNY 

Fejlesztő nevelés/oktatás a nap 24 órájában, 
avagy esélyegyenlőség a szülők 
szemszögéből. 



Fanni Ház – 2003-2018 

Felismerés 

Hit 

Szemlélet 

véletlen (?) 

találkozások 

 

 

„Amiben az emberi elme hinni tud,azt 
meg is tudja valósítani.” 

Napoleon Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kezdeti nehézségek 

Feladataink 
a) 0-6 éves korú gyermekek átfogó orvosi, pszichológiai vizsgálata: 

 állapotfelmérést követően egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozása a család bevonásával 

 fejlesztési terv megvalósítása a korai fejlesztés eszközeivel 

 eltérő fejlődésű 0-3- éves gyermekek lökésterápiájának biztosítása intézményi bentlakással illetve rendszeres ambuláns 
ellátással. 

 0-6- éves korú gyermekekből álló ambuláns konduktív csoportok létrehozása szülői asszisztenciával. 

 

a) 6 év feletti, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek, továbbá hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és 
felnőttek állapotfelmérése és fejlesztése, utógondozása:

 utógondozás és utólagos állapotjavítás egyénre szabott terv készítésével, 

 az érintett család lakókörnyezetének kialakításnak segítése helyszíni tanácsadással 

Alapítványi finanszírozás  
 szerződések önkormányzatokkal, óvodákkal, tankerületekkel, egyéb civil szervezetekkel, vállalkozókkal 

 



Szakmai háttér 

 Gyermekorvosok 
 Gyógypedagógusok 
 Logopédusok 
 Gyógytornászok 
 Pszichológus 
 Konduktorok 
 ÖNKÉNTESEK 
 Szociális dolgozók 
 Védőnők 
 



Táborok 

 2017 óta komplex bentlakó tábor a súlyosan 
halmozottan fogyatékos gyermekeknek IS! 

 Adatok:  2016/17-es tanévben 8 fő (bentlakás igénye) 2 hetes intervallum 

 2017/18-as tanévben 15 fő ( 6 fő bentlakás) 3 hetes intervallum, 2 hét bentlakás 

 2018/19-es tanévben 22 fő ( 8 fő bentlakás) nagyobb távolságról is érkeztek. 
(lásd fent) 

 

 

 

 



Célok 

 Tartós, látványos állapotváltozás 
 Családok teljes tehermentesítése. 
 Új segédeszközök bevezetése, aktív próbája (GYSGY 

KFT helyszíni próba) 

 Anyagi forrás biztosítása a következő tanévre. 

 



 
 Program  
  

Bejáró Bentlakó 

7,30-tól ügyelet  16,30-kor busszal átközlekedés a 
kollégiumba. 

9,00-11,30 Köszöntés, aktuális téma 
felvezetése, reggeli kör majd konduktív 
foglalkozás hármas csoportbontással 
(nagy létszámnál) 

Adott napokon más- más délutáni 
program: 

11,30-12,00 Étkezéshez készülés, egyéni 
közlekedés , tisztálkodás 

– éjszakai fürdőzés a medencébe 

12,00-13,00 Étkezés – tábortűz 

13,00-14,00 Pihenő – zenés esti mulatság 

14,00-15,30 Egyéni feladatok 
megoldása, hazaadás 16,30-ig 

Utolsó nap táborzárás előadással, 
bográcsozással, családi nap. 



Eredmények 

 Hatás a jövő generációjára…, illetve a jövő generációjának 
hatása a szemléletünkre. (15-20 fő önkéntes 25 év alatti 
fiatal) 

 Segédeszközök 
 Szülői kompetenciák növelése… további hatékonyabb 

együttműködés. 



Forrás 

 szülői befizetések 
 munkáltatói hozzájárulások 
 önkormányzati hozzájárulás (egyéni és alapítványi) 
 kötelező órák (rehabilitáció, műtét, nagyobb 

betegségek) 

 
 



Jogok 

 A gyermeknek joga van a testi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését, jólétét biztosító saját családi 
környezetében történő nevelkedéshez. 
 

 Szabadság, egyenlőség, méltóság… 
(testvérek helyzete, nyaralások…levegő) 



Jövő 

 Egyénreszabott gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény 
 (3 éves kortól) 

 
 





Köszönöm a figyelmet! 
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