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ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSA
(2019)
Adó 1%:
Összeg: 1. 597.880,- Ft
Felhasználása:
A magánszemélyek adó 1%-os felajánlásainak összegéből 2019-ben a hozzánk járó
beszédképtelen és mozgáskorlátozott kliensek logopédiai fejlesztéseket vezető
mesterlogopèdus – gyógypedagógus és gyógytornász díját tudtuk finanszírozni. Kiemelten
nagy hangsúlyt fektetünk a logopédiai és a mozgásfejlesztő foglalkozásokra, hiszen a beszédről
sosem mondunk le, célunk a kommunikáció iránti igény felkeltése, megtartása, illetve
fokozása, illetve a napi szintű mozgásfejlesztés is elengedhetetlenül fontos az állapot
megőrzésesének és fejlesztésének érdekében. A befolyt összegnek köszönhetően,18
beszédképtelen gyermeknek tudtuk biztosítani a megfelelő logopédiai fejlesztést.

Auchan Magyarország:
Összeg: 860.149,- Ft
Felhasználása:
Auchan Magyarország támogatásának köszönhetően szakembereink elvégezhették a „JÓLenni”
etetésterápiás továbbképzést, amelynek köszönhetően még nagyobb biztonsággal tudják
megfelelően étkeztetni az evés, nyelés problémával küzdő hozzánk járó gyermekeket és
fiatalokat, így nagymértékben csökkenthető félrenyelés, fulladás kockázata. A kollégáink a
képzés elvégezésével közel 40 főnek, szülőnek / szakembernek egyaránt tartottak tájékoztató
napokat, hogy tudásukkal, tanácsaikkal segítség őket.

DM Magyarország:
Összeg: 305.000,- Ft
Felhasználása:
A DM Magyarország által nyújtott támogatásnak köszönhetően, egy új eddig nem ismert
programot iktathattunk be a hétköznapokba. Az összeget a terapeuta és 1 fő segítő, díjazására
fordítottuk. Az kutyával asszisztált terápiás foglalkozásokon a kliensek, mindig igen nagy
örömmel vesznek részt, a kutya jelenléte a nehezebb feladatokra is motiválja őket, színt visz a
hétköznapjaikba. A kutyás terapeuta és az iskola pedagógusai által gondosan megtervezett
terápiás foglalkozások lehetőséget biztosítanak több sérült terület (mozgás, kommunikáció,
gondolkodási és szociális képességek, érzékelés) fejlesztésére. A kutya jelenléte mindegyik
kliensünkre különleges hatással van. Az érzelmi kötődés, gondoskodás, az állattal való
közvetlen érintkezés újabb ismereteket, érzékszervi ingereket, sőt magasabb szintű tudást (pl.
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önismeret) nyújt a tanulóknak. A kutyaterápia hatására nyitottabbá váltak egymás valamint az
állatok felé.

Vodafone Magyarország Alapítvány
Összeg: 5.808.000,- Ft
Felhasználása:
A Vodafone támogatásának köszönhetően alkalmazni tudtunk 1 fő plusz munkavállalót
(Vodafone Angyal), akinek feladata volt az alapítvány munkájának népszerűsítése, egy
korszerű, modern és akadálymentes honlap elkészítése, érzékenyítő tréningek tartása az
ország iskoláiban, illetve egy telefonos applikáció elkészítése az Augmentatív és Alternatív
Kommunikáció népszerűsítésére, amely weboldalunkon „AKK-ra Fel!” néven érhető el.

Dr. Bánhegyi Ilona és Dr. Világi Oszkár
Összeg: 5.000.000,- Ft
Felhasználása:
Dr. Bánhegyi Ilona és Dr. Világi Oszkár nagylelkű felajánlásai, sokat jelentenek alapítványunk
számára, hiszen 2019-ben összesen 5.000.000,- Ft-al járultak hozzá alapítványunk működési
költségeihez. Rezsi, normatíva által nem finanszírozott, de elengedhetetlenül szükséges
kollégák bérére pl. takarító, iskolatitkár. Szervezetünk számára jelentős segítség volt, hiszen
éves szinten közel 20.000.000,-Ft-t kell előteremtenie a megfelelő körülmények és a minőségi,
színvonalas fejlesztés és oktatás biztosításához.

Anonim adományozó- Beázás
Összeg: 300.000,- Ft
Felhasználása:
A nagy esőzések következtében intézményünk épületében több helyen károk kisebb-nagyobb
keletkeztek. A beérkező összeget a károk helyreállítására, az érintett terület teljes
fertőtlenítése fordítottuk. A gyorsan érkező adományoknak köszönhetően csupán 1 napra
kellett felfüggesztenünk a munkát az Alapítványnál, ameddig a takarítást és a fertőtlenítését
elvégeztük.

Magánszemélyek- Emelőhám
Összeg: 113.000,- Ft
Felhasználása:
2019 szeptemberében egy felhívást tettünk közzé, hogy súlyosan, halmozottan sérült
klienseink emeléséhez, mozgatásához szükségünk lenne egy nagyobb méretű emelőhámra,
hiszen sokan elkezdték kinőni az eddigieket és a gyermekek mosdóztatásához
elengedhetetlen. Azonban a közösségi összefogásnak köszönhetően, viszonylag hamar
megvásárolhatta az alapítvány a megfelelő méretű hámot.
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Vodafone Hungary Zrt.
Összeg: 375.000,- Ft
Felhasználása:
2019 karácsonyán a Vodafone adománygyűjtést indított, amelynek segítségével, 3 db iPad-et
és hozzátartozó biztonságos tokokat tudtunk vásárolni, klienseink fejlesztéséhez, amelynek
segítségével olyan kommunikációt segítő programokat tudtunk használni, amit előtte még nem
volt lehetőségünk, hiszen IOS operációsrendszeren futnak.

Köztársasági Elnöki Hivatal
Összeg: 3.000.000,- Ft
Felhasználása:
Köztársasági Elnöki Hivatal támogatásának köszönhetően alkalmazni tudtunk ápolót, akinek
megfelelő tapasztalata és fizikuma is van a feladat ellátásához. Ez azért volt fontos, mert a
többnyire nagykorú növendékeink mindennapi mozgatása a fiatal, női munkaerők számára
túlságosan megterhelő volt.

SEGÍTSÉGÉT MINDEN
TÁMOGATÓNAK HÁLÁS SZÍVVEL
KÖSZÖNJÜK!

