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A Különlegesek-Ért Alapítvány részére
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B.)
A Különlegesek-Ért Alapítvány költségvetési támogatásban 2012-ben nem részesült.

C.)

A vagyon felhasználására fordított összegek felhasználásuk szerint:
A 2012. évben fenntartásra, irodaszerre, felszerelésekre. 1.182.587,- Ft, terem bérleti díjra
231.100,- Ft, egyéb szolgáltatásokra (oktatás, kiküldetés…) 1.798.425,- Ft, bankköltségre
56.450,- Ft, kiskönyvesek bérére 650.400,-,- Ft, bérre, személyi juttatásra, járulékra 269.775,Ft lett költve. Rendkívüli kiadásra 136.250,- Ft lett költve.
D.)
Magánszemélyektől, cégektől kapott támogatások összege:3.970.326,- Ft

E.)
Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi
önkormányzatoktól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások: 2012. évben nem volt.

F.)
A szervezet vezető tisztségviselőinek semmilyen juttatást nem nyújtunk.

G.)
A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

A 2012. évben változás következett be az Alapítvány megszokott életében. Az
Alapítvány két életrehívó személye úgy döntött, hogy a jövőben útjaikat külön
folytatják. Ez természetesen az Alapítvány személyi, szervezeti felépítésében
változást hozott.
Az új szakmai vezetés egy lendületes, célokat megvalósítani akaró, megfelelő
szakmai háttérrel rendelkező személyekből áll, akik elhivatottak a szakmájukat
illetően.
Alapozó terápiás fejlesztéseket végeztünk Budapesten, közel 150 gyerek részére.
Ezeknek a gyerekeknek saját óvodáikban tartottuk a fejlesztést. Igyekeztünk a
programot úgy beépíteni, hogy az óvoda programjához szorosan be tudjuk illeszteni.
E mellett vezetett terápiát biztosítottunk, ahol a szülő vállalja, hogy a gyerekkel
rendszeresen otthon is elvégzi a feladatokat.A halmozottan sérült gyerekeknek
egyéni fejlesztést dolgoztunk ki, arra az esetre is, ha a szülő a vezetett terápia
végzésére alkalmatlannak erezte magát.

Különleges Iskola –Alapozó program: A program célja, hogy napi fél órás,
idegrendszert célzó mozgás során fejlesszük az iskola előtt álló gyerekeket. A
programot 2010 óta végezzük kiváló eredménnyel. 2012 –ben már 2 óvodában 3
csoporttal végeztük a programot.
Mindemellett több párhuzamosan futó fejlesztő foglalkozásunk volt, ilyen például a
logopédiai fejlesztések, a dislexia-discalculia prevenció, a játékdráma foglalkozások,
és a TSMT.
A fejlesztő foglalkozásokon túl nagy figyelmet fordítottunk a megelőzésre és a korai
felismerésre. Fontosnak tartjuk az ismeretterjesztő
hiszen a szülők
ismeretterjeszt előadások
el adásokat,
adások
sokszor már csak az iskolában szembesülnek a gyermekeik problémájával. A
következő ismeretterjesztő előadásokat tartottuk:„A

mozgásfejlődés és az értelmi

fejlődés kapcsolata”, „A Részképesség zavaros gyerekek fejlesztése”, „Sérült gyerek
nevelése a családban”címmel. Valamint részt vettünk 2012-ben a Születés hete
előadássorozaton a XVI.kerületi Erzsébet Ligetben.
Napjaink

problémája

az

agresszivitás,

sajnos

gyerekeink

egy

része

ilyen

problémákkal is küzd. Ezért a figyelem-magatartás zavaros gyerekeknek 2012-ben
egy

új

programot

kezdtünk

el

kidolgozni,a

DOB-RITMUS-

Magatartás

programunkat. A fejlesztés segít abban, hogy a magatartás- figyelemezavaros
gyermekek szem-, kéz-, láb- együtt- és különmozgása, koncentrációja, figyelme
javuljon, együttesen levezetve az agresszív indulatokat.Azokban az óvodákban, ahol
alapozó terápiás fejlesztéseket tartunk,mozgás-állapot
mozgás-állapot vizsgálatokat is végeztünk. A
vizsgálatokat személyre szabottan készítettük, melyet dokumentáltunk. Ennek
keretében a szülők a szülői fogadóórákon visszanézhetik gyermekeiket videó
felvételeken, melyeket 2-3 havonta készítettünk Róluk. A felmérések dokumentálását
önkéntesek végezték. Alapítványunk foglalkozott a személyreszabott
zemélyreszabott tanácsadással,
ahol egyéni mozgásvizsgálatot
végeztünk.A felmérésből készített eredményeket,
mozgásvizsgálat
tanácsainkat

megosztottuk

a

szülőkkel,

konzultációs

lehetőség
lehet séget
ség

biztosítottunkszámukra. Alapítványunk országos, így az ország területéről érkezett
megkeresésnek is eleget tettünk.
„Mozogj és Játssz Magadért és a Sikerért!” tábori programunkat augusztusban
tartottuk, ahol együtt dolgoztak, játszottak az autista, mozgássérült, hiperaktív, s
részképesség-problémás gyerekek. A program célja, hogy a gyerekekkel megértessük
egymás elfogadását, képességeiket kibontakoztassák. A program megvalósításában
önkénteseink voltak segítségünkre.

Alapítványunknál működik a mentor program, ahol önkénteseink vállalják a sérült
gyermekek

napközbeni

segítését,

beilleszkedésüket

a

közösségbe.

A

mentor

programot 2012-ben a foglalkozásainkon terapeuták mellett, valamint a tábori
programunkban tudtuk kiszélesíteni. Munkánkhoz szükség volt további segítségre,
ezért

2

szakképzett

mozgásterapeutát

és

TSMT-t

végzett

szakembert

foglalkoztattunk egyszerűsített foglalkoztatás keretében.

2013. évi tervek
A

felálló

új

szakmai

vezetés

a

következő

tevékenységi

köröket

szeretné

megvalósítani:
→ Alapozó mozgásterápia
→ Különleges Iskola-Alapozó

→ Ismeretterjesztő előadások
→ Tért-Kért /Tehetségért-Különlegesekért/
→ Dislexia prevenció, reedukáció
→ Discalculia
→ GMP terápia
→ Gyermek játékdráma

→ Kondicionálás-harcművészet
→ Ritmus-dob- magatartás
→ Életvezetési tanácsok
→ Táborok

→ Vizsgálatok, szűrések

Programjaink alapját képezik az esélyegyenlőség és társadalmi integráció elvének
betartása. Hiszen olyan problémás és hátránnyal induló gyerekekkel foglalkozunk,
ahol a cél a felzárkóztatás és a beilleszkedés lehetőségének erősítése. Mivel ezek a
gyerekek idegrendszerileg sérültek, nem ugyanazzal az eséllyel indulnak. Mi
lehetőséget biztosítunk arra, hogy azokat a gyengeségeket fejlesszük, melyek a
társadalomba való beilleszkedést gátolják, hátráltatják. Terápiáink hatására a sérült
kisgyermeknél is fejlődik az alkalmazkodó készség, az akaraterő, az önállóságra

törekvés, az érzelmi élet, az együttműködés. A sajátos nevelési igényű gyermek
családi nevelését, a közösségbe való beilleszkedését elősegíti/elősegítheti a többi
gyermekkel részben vagy egészben együtt történő integrált nevelése, mint ahogy mi
is végezzük. Úgy gondoljuk, hogy minden sajátos nevelésű gyermeknek meg kellene
kapnia a megfelelő ’diagnózist’ és fejlesztést: ne bélyegezzék meg, ne sodródjon a
közösség peremére, így formáljuk tudatosan a közösséget az óvodában, vagy akár a
család közösségét is. Úgy gondoljuk, munkánkkal értéket teremtünk. Értéket
teremtünk a társadalom részére, a közösség számára, szűkítve a kört a családi
közösségre. Ugyanakkor a gyermek is értéket teremt saját maga számára, hiszen az
a sikerélmény, amelyet a fejlesztés generál, talán a legfontosabb értékteremtés egész
munkánk során.

