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Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés

a Képviselő-testület részére
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi támogatás átvételének
jóváhagyásáról

I. Tartalmi összefoglaló
A Kőbányai Egyesített Bölcsődék (1102 Budapest, Állomás utca 2., a továbbiakban:
Bölcsődék) telephelyeként működő Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében a Kőbányai
Önkormányzat önként vállalt feladataként 2008. szeptember l-jétől a sajátos nevelési igényű
gyermekek ellátására, komplex korai fejlesztésére Korai Fejlesztő Központ került kialakításra.
A megnövekedett igények miatt 2014-ben a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsődében is
megnyílt a korai fejlesztő részleg.
A Bölcsődék korai fejlesztő tevékenysége a fővárosban kiemelkedő, a magas színvonalon
végzett munkához szükséges eszközök beszerzéséhez igyekeznek pályázati forrásokat is
bevonni.
A Bölcsődék pályázatot nyújtott be az Aranyág Beteg vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket
Támogató Alapítványhoz (1038 Budapest, Mező utca 12., a továbbiakban: Alapítvány)
nagymozgásfejlesztő eszközök és megismerő funkciókat fejlesztő eszközök beszerzéséhez
támogatás biztosítására (2. melléklet).
A Bölcsődék által beszerezni kívánt eszközök értéke 513 520 Ft, az igényelt támogatás
450 OOO Ft volt. Az Alapítvány az igényelt összeget biztosítja a Bölcsődéknek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 41. (a
továbbiakban: Mötv.) § (9) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben
szabályozza.
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021 . (II. 18 .) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv
alapítványi forrásból működési és felhalmozási célra pénzeszközt a Budapest Főváros X.
kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes jóváhagyásával vehet át.
Az Mötv. 42. § 4. pontja szerint az alapítványi forrás átvételéről meghozandó döntés a
Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
Javasolom az Alapítvány által nyújtott támogatás átvételének jóváhagyását.
II. Hatásvizsgálat

A pályázaton elnyert támogatással beszerzett eszközök hozzájárulnak a sajátos nevelési
igényű gyermekek minél szélesebb körű fejlesztéséhez, a Bölcsődék szakmai munkája
színvonalának emeléséhez.

III. A végrehajtás feltételei

A döntésnek pénzügyi vonzata nincs, a Bölcsödéknél az eszközbeszerzés feltételei
biztosítottak.
IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2021. június
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1. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.. ./2021. (VI. 24.) határozata
a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére alapítványi támogatás átvételének
jóváhagyásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Aranyág Beteg
vagy Mozgáskorlátozott Gyermekeket Támogató Alapítvány (1038 Budapest, Mező utca 12.)
által a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére nyújtott 450 OOO forint támogatás átvételét
jóváhagyja.
Határidő:

Feladatkörében érintett:

azonnal
a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője
a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője
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2. melléklet az elöterjesztéshez

PÁLYÁZATI NYOMTATVÁNY
A GYERMEKEGÉSZSÉGÜGY TERÜLETÉN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK SZÁMÁRA
A pályázatot időbeli megkötés nélkül az alábbi címre kell eljuttatni, egyidejűleg e-mailen (ha
lehetséges, word vagy rtf formátumban) és cégszerűen aláírva postai úton vagy faxon is:
Aranyág Alapítvány Kuratóriuma:
1038 Budapest, Mező utca 12.
Fax: 06-1-454-0581
E-mail: aranyag@aranyag.hu

A pályázó pontos neve, címe:

Név:

Kőbányai

Egyesített Bölcsődék

Város, irányítószám: 1102 Budapest
Utca, házszám: Állomás utca 2.
Adószám: 16909984-2-42Az esetleges támogatás fogadására alkalmas bankszámlaszám:
11784009-16909984
A pályázó vagy

képviselőjének

és kapcsolattartójának neve,

Név: Zárai-Dinka Gabriella

elérhetősége:

beosztás: gyógypedagógus

Cím: 1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.
Tel.: 0612625595 ... ............................ ...... ..... .. Fax: nincs
A pályázó tevékenységi területe: Intézményünk

bölcsődeként

tevékenykedik a 3 év alatti gyermekek ellátása területén.
feladatból

tevődik

a szociális ágazatban

Tevékenységi körünk több

össze:

- 0-6 éves korú sajátos nevelési

igényű

gyermekek kora gyermekkori intervenciós ellátását

végezzük komplex gyógypedagógiai ellátás biztosításával. Emellett a még SNI státusszal nem
rendelkező,

de atipikus

biztosítjuk a kerület

fejlődésmenetet

bölcsődéibe

mutató gyermekek gyógypedagógiai ellátását is

járó gyermekek számára ambuláns ellátás keretében

prevenciós céllal.
-A neurotipikusan

fejlődő

napközbeni ellátása,

0-3 éves korú gyermekek és sajátos nevelési

szakszerű

igényű

gyermekek

gondozása-nevelése is a feladatunk, melyet részleges és teljes

integrációs csoportok kialakításával valósítunk meg.
További fontos feladatunk a kisgyermeknevelők gyakorlati oktatása a felnőttképzésben
résztv evő főiskolák

és

szakképző

iskolák részére. Folyamatosan fogadjuk a Pannon Kincstár

Tanoda, valamint az EL TE hallgatóit.
A pályázat célja, indoka: Bölcsődénkben 2014-ben kezdődött a sajátos nevelési
igényű

gyermekek ellátása, komplex korai fejlesztése. Kezdetben teljes integrációs ellátást

nyújtott a 96

férőhelyes

intézményünk, a gyermeklétszám ebben az

egységében, 8 csoportszobájában 85

fő

volt. A 2017-es évben a

ellátás minőségi emelkedése, a hatékonyság javítása és a kerületi

időszakban

bölcsőde

bölcsőde célkitűzése

szintű

Ennek megvalósulása érdekében került kialakításra a Gyermeksziget

a
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az

ellátás beindítása volt.

Bölcsőde

korai

fejlesztő

részlege, melynek kialakítására pályázatok útján igyekeztünk a szükséges anyagi forrást
előteremteni.

2017 tavaszán az Aranyág Alapítvány támogatását is megkaptuk, így

hozzájárulásukból a terápiás szobák

mozgásfejlesztő

finommotorika, érzékelés-észlelés, szocializáció
beszereztük. A megvásárolt tárgyak
használat mellett állag vagy

időtálló

eszközeit és a gondolkodás, beszéd,

fejlődését

elősegítő

játékok egy részét
minőségűek,

anyagból készültek, jó

a napi

minőségromlás

nem állt elő, így folyamatos használatban vannak.

bölcsődénk

folyamatos gyógypedagógiai ellátást, komplex

2017 szeptembere óta

korai fejlesztést biztosít a csoportjainkba járó SNI gyermekek részére, illetve ambuláns
formában preventív jelleggel a kerület többi
atipikusan
idővel

fejlődő

bölcsődéjébe

járó spontán integrálódott

gyermek számára is. Folyamatos proaktivitásra,

fejlődésre

törekedtünk, így

bevezettük állatasszisztált terápiaként a kutyaterápiás foglalkozásokat is, valamint

növeltük a

bölcsődei

gyógypedagógusok számát is, jelenleg már 2

fő

áll nálunk

alkalmazásban (1 konduktor, gyógypedagógus, 1 gyógypedagógus). 2017 óta folyamatos
emelkedést tapasztaltunk a fejlesztésre szoruló gyermekek létszámában. Az alábbi táblázat
mutatja tárgyévenként az ellátásban résztvevők számát:
tárgyév
2017

(szeptembertől)

ellátott gyermekek létszáma
19+8 (ambuláns ellátásban)

2018

28+24 (ambuláns ellátásban)

2019

30+ 19 (ambuláns ellátásban)

2020

31 + 18 (ambuláns ellátásban)

2021 Uúniusig)

35+ 15 (ambuláns ellátásban)

Ennek a folyamatos létszám növekedésnek, a megnövekedett igényeknek kívánunk eleget
tenni, és mindenki számára a szolgáltatás

elérhetőségét

maradjon ellátatlanul, valamint hogy jobb esélyeket és

biztosítani, hogy gyermek ne

lehetőségeket

nyújtsunk az eltérést,

lemaradást mutató gyermekek és családjaik számára.
Bölcsődénk

a világjárvány ideje alatt is a családok és a gyermekek érdekeit

figyelembe véve tevékenykedett, a 2. és 3. hullám időszakában is a szigorú védekezési
szabályok betartásával folyamatos ellátást biztosítottunk a korai fejlesztés területén és a
gyermekek napközbeni ellátásának tekintetében. Az SNI gyermekek fejlesztése-ellátása
nehézséget jelent és kiemelt jelentőségű a családok számára. Nálunk lehetőség volt a
gyermekek

bölcsődei

ellátására és komplex korai fejlesztésére a járvány legnehezebb

időszakaiban

is, a 38 házon belüli fejlesztésre szoruló

ellátásunkban. A világjárvány legnehezebb

gyermekből

időszakában

35-en vettek részt az

is folyamatos volt az igény a

szolgáltatásainkra, és ebben a periódusban is a gyermekek és családjaik érdekeit támogató
lépésekre törekedtünk.
2021 tavaszán azt tapasztaltuk, hogy a szükségletek kielégítése, a megfelelő
és hatékonyságú fejlesztés érdekében szükséges egy újabb
tanévtől

előremutató

minőségű

lépés: 2021-2022-es

a jelenlegi 2 részleges integráló csoport helyett már 3 csoport indítását tervezzük,

illetve 2 újabb

fejlesztő

szobát alakítunk ki. Tesszük mindezt azért, mert így tudjuk a

gyermekek ellátását biztosítani. Évről évre emelkedett a korai fejlesztésbe kapcsolódó
gyermekek létszáma, ebben az évben pedig egy új részleges csoport kialakítása nélkül már
nem tudnánk felvenni a

jelentkezőket.

Emellett nemcsak a

bölcsődei

elhelyezésük okozott

nehézséget, hanem a terápiás szobák száma is, a megnövekedett létszám és a gyermekek
fejlettségi szintje, állapota sok esetben nem tette lehetővé a csoportos foglalkozásokat, így
több terápiás térre van szükségünk. A
ellátást biztosít a

szakértői

bölcsődénkben

a kerületi pedagógiai szakszolgálat is

bizottság által kiadott kijelöléssel

rendelkező

gyermekek számára,

a szakszolgálati terápiás órák eszköz és helyigényét is bölcsődénk biztosítja. Így a terápiás
szobák és eszközök nagy igénybevételnek vannak kitéve, 6 szakszolgálati gyógypedagógus
váltott napokon érkezik hozzánk, emiatt gyakran nem tudjuk rendelkezésünkre álló helyet és
eszközöket

megfelelően

beosztani. Mindezek tették szükségessé az újabb terápiás helyiségek

kialakítását és az eszközpark további fejlesztését. Az egyik terápiás szobát
mozgásfejlesztésre tervezzük kialakítani, ebbe a szobába a már

meglévő

elsődlegesen

eszközeink egy

részét helyezzük majd el, és újabb felszerelés beszerzését tervezzük. A második terápiás
szobánkban

elsődlegesen

asztali tevékenységeket tudunk majd végezni, illetve egy-két

egyensúlyi inger alkalmazására lesz

lehetőségünk ,

így ebbe a szobába dominánsan asztali

játékok beszerzését tervezzük. Mivel a sajátos nevelési

igényű

gyermekek esetében a komplex

fejlesztés elengedhetetlen így indokolt és releváns a komplex

fejlődési

profilra

kiterjedő

eszközbeszerzés. Mindkét szoba eszközlistáját az alábbiakban azl . számú táblázatba
ismertetm. Jelen eszközlista induló, alapfelszereltség, melyeket

igyekszünk majd

bővíteni

saját

költségvetésből,

eszközök: babzsákok,

lépő

párnák, tapintás zsákok, nyomtatható, laminálható eszközök:

továbbiakban

színszortírozók,

képegyeztetők ,

hasznosítani a háztartásokban

stb.). Saját

felelehető

házi

készítésű

idővel

készítésű

eszközökkel (pl.: megvarrható

eszközök esetében igyekszünk újra

tárgyakat, alapanyagokat a természetmegóvása, .a

környezettudatosság és a költséghatékonyság érdekében. pl.: beledobálós játékok, szortírozás
feladatok, stb.

legalapvetőbb,

A kialakítás magas anyagi terhet jelent számunkra, felmértük a
nélkülözhetetlen feladatokat és azok költségvonzatát: festés, bútorok,

fejlesztő

eszközök, stb.

A kapott eredmények alapján tapasztaltuk, hogy pusztán saját költségvetésünkre támaszkodva
nem tudjuk a szükséges átalakítást megvalósítani. Ugyanis a COVID-19 járványhelyzet
bölcsődénket

járványidőszak

is megterhelte, a

átcsoportosítanunk a

védekezés/fertőtlenítés

kezdete óta anyagi forrásokat kellett

fedezetének érdekében, a pandémia másfél éve

extra kiadásokat, nem várt költségeket hozott nekünk. Szigorú járványügyi
megfelelnünk, megnövekedett a tisztasági, takarító és

előírásoknak

fertőtlenítőszerek

kell

igénye, olyan

változások kerültek bevezetésre, melyek korábban nem voltak jellemzőek. Továbbá ebben az
évben a megszorítások miatt költségvetésünk is alacsonyabb lett, miközben ezzel
párhuzamosan egy olyan szolgáltatásnövekedést szükséges beindítanunk, ami

erőteljes

anyagi

megterhelést jelent bölcsődénknek.
Felmértük, hogy mely költségeket tudjuk fedezni, mely feladatok kivitelezését tudjuk
önerőből,

saját

munkaerővel

bútorokkal

történő

teljesíteni. A terápiás szobák

berendezésének költségeit

festés, játéktároló polcok,
Azonban a terápiás,

szőnyegek,

fejlesztő

bölcsődénk

saját

műszaki

kialakításának és

költségvetéséből

fedezzük, pl.:

függönyök, óra, stb.

eszközök, játékok beszerzésére már nem áll rendelkezésünkre

elegendő fedezet, szűkös az anyagi mozgásterünk. Így a költségigényesebb tárgyakat- mint
lépőkövek,

labdák, forgó tölcsérek, taktilis eszközök, stb.- támogatásból tudjuk megvásárolni.

A gyógypedagógusaink által válogatott tárgyak olyan magasabb

árfekvésű

fejlesztési

és terápiás eszközök, melyek hatékonyan segítik az idegrendszer érését, stimulálását, ·a
komplex

fejlődésmenet előmozdítását.

mozgásfejlesztő

A taktilis és vesztibuláris rendszer érését

eszközök köztudottan

fejlődésmenet előmozdításában

kiemelkedő

jelentőségűek

mind a tipikus és atipikus

segítő

a kora gyermekkori

fejlődésmenetet

mutató gyermekek

esetében. Az eszközök kiválasztása során ezen szempontokat vettük figyelembe, amellett,
hogy az új terápiáseszközök a már
legyen, magas

minőséget

mozgásfejlesztő,

meglévő

eszközparkunkhoz illeszkedjen illetve hiánypótló

képviseljenek, hogy hosszú ideig segítsék munkánkat. Választottunk

szenzoros, vesztibuláris eszközöket, melyek a gyermekek komplex

fejlődésmenetére, személyiségfejlődésükre

jótékony hatással vannak, hiszen közismert

nagymozgások dinamikus hatása a kisgyermekek
mozgás

fejlődése

által érik a többi

fejlődésmenetére,

fejlődésiprofil

árnyképegyeztetők,
műanyag),

beszédfejlődésre

ebben az életkorban a

is, mint beszéd, gondolkodás,

finommotorika, szocializáció. Továbbá olyan asztali játékokat is
intellektuális képességekre és a

a

gyűjtöttünk,

melyekkel az

tudunk hatni, pl.: formatáblák, gyöngyök,

hangszerek, stb. Ezek szintén tartós alapanyagokból készültek (fa,

könnyen tisztíthatók,

időtállók,

és többféle ár kategóriából sikerült összeválogatni,

így több szobát is el tudunk látni ezekkel az alapeszközökkel.

A

fejlesztő

szobák alapfelszereltsége mellett szeretnénk figyelembe venni egyéb

fontos szakmai szempontokat is, mint a komplexitás, prevenció, transzferhatás. Ennek
érdekében szeretnénk a

bölcsődei

csoportszobák felszereltségét is javítani olyan eszközökkel,

melyek mindkét gyerekcsoport számára

előnyösek

és

balesetmentesek a nagyobb

csoportlétszám mellett is. Választottunk olyan ortopédiai masszázs
segítik a lábboltozat alakulását, lúdtalp

megelőzését,

vérkeringést,

erősítik

melyek

kezelését, részt vesz a talpboltozat

stimulálásában, az egészséges, helyes lábtartás kialakításában. A
mintázatok masszírozzák a talpat, segítik a járás

szőnyegeket,

minőségének

különböző

felületek,

érését, javulását, serkentik a

az immunrendszert, komplex módon pozitívan hat a gyermekek korai

fejlődésére,

fizikai és pszichológiai érésére. Ezeket az eszközöket biztonságosan tudják

használni a

kisgyermeknevelők

a napi gyakorlatban együtt a részleges és teljes integrációs

csoportokban. Így tudjuk hatékonyan segíteni, támogatni a korai fejlesztő terápiát és
lehetőséget

kínálni az egészséges életmódra.

A pályázat összege:450.000 Ft
A

beszerzendő

eszköz pontos megnevezése, ára, beszerzési lehetősége:

1. számú táblázat:
Nagymozgásfejlesztő

eszközök:

tennék név
1.

szenzoros körök
Fair Play Trade Kft

2.

vödrös egyensúlypálya
Fair Play Trade Kft

tennék foto

ár/dbFt
16990

ár- Ft

2

15750

31500

4

13130

52520

db

16990

••
3.

forgó tölcsér
Fair Play Trade Kft

4.

terápiás labda 30 cm
Fair Play Trade Kft

4

2450

9800

S.

gimnasztikai labda 75 cm
Fair Play Trade Kft

2

3490

6980

6.

bordásfal
Fair Play Trade Kft

28990

28990

7.

ejtőernyő

175 cm
Fair Play Trade Kft

6790

6790

8.

csepphinta lazac:
Hor zrt.

26870

26870

9.

Muftik: szenzoros
optopédiai szőnyeg szett
11 darabos
Játéknet webáruház

5

18999

94995

10.

tatamiz, habszivacs
gerenda Játéknet
webáruház

2

9999

19998

11.

tornapad 2m
Fair Play Trade Kft

12.

karikadobáló
Játéknet webáruház

•

29990

29990

2

1799

3598

2

2499

4998

~
13.

érzékelős labdák
Játéknet webáruház

összesen

334019

Megismerő funkciókat fejlesztő eszközök (gondolkodás, finommotorika, kommunikáció, szocializáció):

1.

fantacolor junior
Fair Play Trade Kft

2

8130

16260

2.

formasorozat
Fair Play Trade Kft

2

3990

7979

3.

gyümölcsös füzöcske
Fair Play Trade Kft

3149

3149

4.

érzelmeink
Fair Play Trade Kft

15990

15990

)'

S.

bevásárlólista
Fair Play Trade Kft

6.

fa colorama

Fair Play Trade Kft

7.

sorkitöltö 3
Fair Play Trade Kft

8.

felezö kirakó háziállatok
Fair Play Trade Kft

-

.

3550

3550

2

4990

9980

2

2410

2410

3290

3290

3290

3290

3550

7100

7190

7190

.-

~

~~

~

ftl~ )§}

·. rJé

---~~J
9.

felezö kirakó járművek
Fair Play Trade Kft

10.

árnyék párosító
Fair Play Trade Kft

61!, ~w;; •
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11.

morphun kockák képekkel
Fair Play Trade Kft
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12 .

minták gyöngyökből 1.
Fair Play Trade Kft

13.

ház körüli puzzle

14990

14990

2

2250

4500

Fair Play Trade Kft

14.

autók puzzle
Fair Play Trade Kft

2

2250

4500

15.

fogantyú puzzle
állatos
Fair Play Trade Kft

2

1900

3800

16.

fogantyús puzzle járműves
Fair Play Trade Kft

2

1900

3800

17.

bölcsis lottó állatminták
Fair Play Trade Kft

5580

5580

18.

19.

színes társas
Fair Play Trade Kft

5590

5590

hangszer készlet 3

6750

6750

14990

14990

12

395

4740

2

3490

6980

1999

1999

Fair Play Trade Kft

20.

hangszer készlet 2

Fair Play Trade Kft

21.

homokozó vödör 11 cm

Fair Play Trade Kft

22 .

abakusz

Fair Play Trade Kft

23 . színes spirál labdapálya
Játéknet webáruház

~·

\'

~'

0

24.

Fisher price színes
gyürüpiramis
Játéknet webáruház

2799

2799

25 .

FisherPrice formaválogató
doboz
Játéknet webáruház

3699

3699

26.

Wader nagy forrnaválogató
szett
Játéknet webáruház

2

3499

6998

27 .

forrnabeillesztö rakosgató
játék

2

3799

7598

Játéknet webáruház

179501

összesen

nagymozgásfejlesztö eszközök
megismerő funkciók fejlesztéséhez eszközök
összesen

334019 Ft
179501 Ft
513.520 Ft

A szolgáltatás rövid leírása:
Intézményünk

fő

1. napközbeni

feladatai:
kisgyermekellátás:

neurotipikusan

fejlődő

gyermekek

és

SNI

gyermekek részére
2. korai intervenciós ellátás biztosítása: komplex korai fejlesztést megvalósító
foglalkozások biztosítása az

eltérő

fejlődésmenetű,

sajátos nevelési

igényű

gyermekek számára részleges és teljes integrációban működő csoportokban
3. gyógypedagógiai megfigyelések a kerület bölcsődéiben
4. ambuláns és/vagy preventív ellátás biztosítása
5. kutyaterápia
6. tanácsadás:

A

szülőknek, kisgyermeknevelőknek

kőbányai bölcsődék

a korai fejlesztés megvalósításában

jelentős

2000 óta részesítik a kerületi gyermekeket komplex korai
Gyermeksziget

Bölcsőde

fejlesztő

terápiában. A

2014-ben kapcsolódott be ebbe a folyamatba, kezdetben teljes

integrációs ellátással, majd
fejlesztő

szerepet vállaltak, már

2017-től

részleges integrált csoportok kialakításával, és korai

részleg létrehozásával. A részleges integrált csoportokba 6 sajátos nevelési igényű

(SNI) gyermek
férőhelyen

vehető

fel, a teljes integrációs csoportok létszáma 10

fő.

Jelenleg a 96

van 65 gyermek, ebből 12 eltérő fejlődésmenetű gyermek a részleges integrációs

csoportokban nevelkedik, 11 gyermek teljes integrációban van. A sajátos nevelési igényű

gyermekek diagnózisa

bölcsődénkben

sokféle lehet, mivel a

bölcsőde

jelentős

intézmény, hiszen a fejlesztésre szoruló gyermekek

nem sérülésspecifikus

része spontán integráció által

kerül az ellátásba. Elláttunk már értelmileg akadályozott, mozgássérült, megkésett
beszédfejlődésű ,

autista stb. tüneteket hordozó gyermekeket is.

A csoportos és egyéni foglalkozásokat a gyógypedagógusok napirendbe ágyazva
vezetik. Minden foglalkozásra

jellemző ,

hogy a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodik,

komplexen, több készségre hatva, illetve több
mozgás fejlesztése, ezek
Ezeket a

fejlesztő

erőteljesen

fejlődési

hatnak a többi

területet felölelve. Hangsúlyos a

fejlődési

terület spontán

fejlődésére

is.

szobákat és terápiás eszközöket bocsájtjuk a kerületi pedagógiai

szakszolgálat rendelkezésére is, biztosítva ezáltal a családok számára a helyszínen
ellátást. A gyermekek számára a
óraszámok mellett nyújt

kötelező

bölcsődénk

történő

fejlesztési órákat a szakszolgálat biztosítja, mely

még fejlesztési órákat a gyerekeknek a

bölcsődei

gyógypedagógusok által.
Bölcsődénk

kerület
szülői

arculatához tartozik a kerületi

bölcsődéiben lévő

szintű

gyermekek megfigyelésére a

gyógypedagógiai megfigyelés. A

kisgyermeknevelői

jelzések alapján

beleegyezéssel kerül sor, melyet a bölcsődei gyógypedagógusok végeznek.
Prevenciós ellátást is biztosítunk a kerületünk valamely

részére. Ezen ellátási forma helyszíne a Gyermeksziget
prevenciós ellátás

elsődleges

célja, hogy

fejlődésmenet

egyéni spontán

támogatására, biztosítsuk a

lehetőséget

illetve a lassúbb

megfelelő

bölcsődéjébe

Bölcsőde

korai

járó gyermek

fejlesztő

részlege. A

adjunk a készségek kialakítására, az

fejlődési

tempó melletti érési folyamatok

és szükséges ingereket, melyek által érik, integrálódik

az idegrendszer.
A

szülők

számára

lehetőség

van konzultációkon, tanácsadáson való részvételre, ahol

segítjük a családok működését , a nehézségek feltárását, a lehetséges megoldások megtalálását.
Illetve tanácsokkal látjuk el a
mivel segítsék
stb. A

szülők

elő

a további

mellett a

szülőket

fejlődést.

gyermekük

fejlődésmentével

kapcsolatosan, hogyan és

Igény esetén játékötleteket adunk, könyveket ajánlunk.

kisgyermeknevelők

részére is biztosítjuk a tanácsadást, konzultációt,

ahol megbeszéljük, hogy hogyan segítsenek a gondozásukban álló gyermek részére, mivel
tudnak valamit

előmozdítani,

foglalkozáslátogatások
kisgyermeknevelők

mit és hogyan várjanak el az adott

biztosításával

1s

megtámogatjuk,

gyermektől,

ebben

stb. Mindezt

az

esetben

a

hospitálhatnak a gyermek foglalkozásán, mindezzel elmélyítjük a tudatos

segítségnyújtást, a segítségnyújtásra való fogékonyságot támogatjuk.
Fontosnak tartjuk a
kutyás

állatasszisztált

közreműködésével

széleskörű

terápiát.

A

terápiás ellátás kialakítását, így
kutyaterápia

az

Azúr

2017-től

bevezettük a

Segítőkutyás

Egyesület

zajlik. A gyermekek egyéni vagy csoportos formában kapcsolódnak a

foglalkozásokba. Ezen szolgáltatásunk a pandémia ideje alatt szünetelt, de amint lehetőségünk
lesz rá folytatjuk a kutyaterápiás foglalkozásokat.

Az eszköz beszerzési forrásai:
- berendezési tárgyak,

műszaki

önerőből,

állapotjavítás, felújítási munkálatok:

saját

költségvetésből

-terápiás eszközök: Aranyág Alapítvány támogatásából és 63.520 Ft

önerőből,

melyeket az

alábbi forgalmazóktól kívánunk megrendelni:
•

Hor Zrt.

•

Fairplay Trade Kft

•

játéknet.hu webáruház

Az eszköz teljes beszerzési ára: 513.520.Ft
Az eszköz árának a jelen pályázati összeget meghaladó részét az alábbi forrásból
kívánjuk fedezni: Intézményünk rendelkezik önrésszel, 63.520 Ft-ot tudunk vállalni, így a
pályázott összeg: 450.000 Ft
Hány gyermek gyógyítását,

életminőségének

javítását érinti évente a

beszerzendő

eszköz?
A megnövekedett igényekhez alkalmazkodva és azok kielégítésére törekedve hoztuk meg
döntésünket a további innovatív

fejlesztésről,

mely döntésünk a kerületben

élő

számos

gyermek és családjuk életét érinti, jótékonyan befolyásolja azt. Számuk nem pontosan
meghatározható, érinti a Gyermeksziget
fejlődésmenetű
nevelkedő

gyermekeket, valamint

Bölcsődében nevelkedő

lehetőséget

23

fő

SNI

és 52

fő

ép

teremt a kerület többi 6 bölcsödéiben

gyermek számára is az ambuláns ellátás által. A program hosszútávon

továbbvihető ,

hiszen a megvásárolt eszközkészlettel és a már korábban kialakított fejlesztési

egységgel, valamint a 2 új terápiás szobával a szükséges feltételek adottak lesznek ennek
megvalósítására.
A programunkról elmondható, hogy
gyermek és

felnőtt

jelentős

hatással van

populációjára, hiszen a gyermeket

mindig egy egész családot érintenek, mindezzel

Kőbánya

érintő

társadalmi környezetére,

problémák és azok megoldásai

jelentősen

hozzájárulunk egy lokális

probléma megoldásához és a terület működési környezetének fejlesztéséhez.
Hozzávetőlegesen: minimum 23 fő SNI gyermek és 52 fő tipikusan fejlődő gyermek

ellátásához,

egészségmegőrzéséhez

és korai

fejlődésmenetének előmozdításához

járulunk

hozzá tanévente. Ehhez a létszámhoz még hozzájönnek a spontán integrációban

nevelkedő

gyermekek, melyek száma változó, de az utóbbi évekbe folyamatos emelkedést mutatott,
illetve az ambuláns ellátásba kapcsolódó gyermekek, melyek létszáma szintén minden évben
változó, átlagosan 25 gyermek kapcsolódik az ambuláns ellátásba.

NYILATKOZAT:

Alulírott Göncziné Sárvári Gabriella, mint a fenti pályázó képviselője tudomásul veszem,
hogy ha az Aranyág Alapítvány Kuratóriuma támogatja pályázati céljainkat, akkor a
támogatást csak a pályázatunkban megfogalmazott célra vehetem igénybe.
Tudomásul veszem azt is, hogy a támogatási összeg folyósításának feltétele külön
,,Támogatási megállapodás" megkötése az Alapítvánnyal.
Egyúttal nyilatkozom a következőkről:
Az alapítványtól a korábbiakban az alábbi támogatás(oka)t kaptam :
(Ké1jük a támogatás folyósításának évét, az eszköz megnevezését, az összeg feltüntetését, az
elszámolás benyújtásának

időpontját,

valamint minden egyéb lényeges körülményt feltüntetni):

2017. május 30.-án kelt támogatási megállapodás szerint 460.000 Ft-ot összeget kaptunk az
Aranyág Alapítványtól a Gyermeksziget Bölcsőde korai
szükséges terápiás,
erről

fejlesztő

fejlesztő

részlegének kialakításához

eszközök valamint Ayres terápiás eszközök beszerzésére. Az

szólópénzügyi és szakmai beszámolót 2017.augusztus 15.-én benyújtottuk. A támogatási

megállapodási szám: 2/IP/2017
Kijelentem, hogy a fenti támogatásokkal elszámoltam.

Kelt: ....... ................................................................... .

Pályázó intézmény, program

képviselőjének

aláírása

Bélyegző

helye

