
A Menő Manó Alapítvány 2018. évi szakmai beszámolója

Alapítványunk  az  integráció  elveinek  megfelelően  a  speciális  nevelési

szükségletű gyermekek számára nyújt segítséget, fejlesztésüket a többségi

oktatás  mellett  működő  rendszeres  terápiával  végzi,  így  a  tanulási

problémával küzdő gyermekek esélyt kapnak a felzárkózásra. De nem csak a

tanulási  problémákkal  küzdő  gyermekek  fejlesztését  vállaltuk,  hanem

mindazokét  is  akik  iskolakezdés  előtt  állnak  és  szükségük  van  az

iskolaérettség elérésére. 

Célokat  saját  fejlődésünk  érdekében  az  Alapítvány  számára  is

megfogalmaztunk. Erre az évre saját fejlesztési központ létesítése mellett,

a 3-12 éves korosztály számára létrehozott speciális csoportok beindítását,

valamint  az  anyanyelvei-zenei  helyesírási  terápiás  csoportok  beindítását

tűztük  ki  célul.  A  működő  csoportok  mellett  bővítettük  az  ellátott

korosztályokat, egyéni terápia indult a csoportba nem helyezhető gyermekek

számára.

A 2018. évi alapvető célkitűzések mellett tovább bővítettük az alkalmazott

módszereket, terápiákat. Ebben az évben a folyamatos bővülés mellett az

volt a célunk, hogy kiterjesszük a bevonható gyermekek körét, szélesítsük

szakmai palettánkat újabb módszerek bevonásával. Állandó szakember gárdánk

szakmai  fejlődését  rendszeres  belső  és  külső  képzéseken  való  részvétel

lehetőségének  biztosításával  kívántuk  elérni.  2018-ban  9  szakemberrel

(mozgásterapeuta, gyógypedagógus, gyógytestnevelő, pedagógus) látjuk el a

vállalt feladatokat.

Gyerekcsoportjaink száma 10, 120 gyermek folyamatos fejlesztését látjuk el.

Jelenleg  Budapest  mellett  Nyíregyházán  folyik  fejlesztés  szakmai

irányításunk alatt. Fejlesztő központunk szakszerű felszerelése mellett a

továbbiakban  is  szükséges  a  „külső”,  nem  a  központban  ellátott

gyerekcsoportok működésének technikai biztosítása. Ezek közé a feladatok

közé a megfelelő termek és azok felszereltségének biztosítása tartozik.

Mivel tekintélyes számú gyermeket láttunk el és egyre kiterjedtebb lett a

munkánk nőtt a velünk szemben támasztott követelmény. Ez szükségessé tette

a  belső  továbbképzések,  óralátogatások  és  esetmegbeszélések  állandó

biztosítását már az új szakemberek bevonásával. A belső továbbképzéseken a

rendelkezésre  álló  szakmai  tudás  közkincsé  tétele  egymás  munkájának

megismerése, az óralátogatások alkalmával pedig a saját csoportban végzett

szakmai munka ellenőrzése a cél. Az esetmegbeszélések során a problémás

esetek  elemzésével  próbálunk  felkészültebbek  lenni  az  előttünk  álló

feladatokhoz.  Vezető  terapeutáink  állandó  konzultációs  lehetőséget

biztosítanak kollégáink számára.



Megelőző évben az alapítvány pályázatot nem nyert.

Összegzés:

Alapítványunk  meg  tudta  valósítani  erre  az  évre  vállalt  célkitűzéseit,

stabil létszámú az ellátott gyermekanyag, ami rendkívül fontos, hiszen a

szakmai statisztikák szerint évről évre több gyermeket érint az általunk

felvállalt probléma, növekedett az érdeklődés mind a szülők mind pedig a

szakma irányából. Egyre több szakmai fórum ismeri meg és el az Alapítványt

és annak működési körét. Alapítványunk felkerült egy érintett területtel

foglalkozó  szakmai  listára,  amely  révén  elérhetővé  válik  a  speciális

problémákkal küzdő gyermekek számára is. A belső szakmai munka rendezettebb

lett,  alapvető  célokról  azonos  módon  gondolkodunk.  Megismertük  egymás

munkáját  és  a  gyermekeket  akik  hozzánk  tartoznak.  Mindent  egybevetve

felkészültünk arra, hogy a következő évben további fejlődést érhessünk el

valamennyi kitűzött célterületen. Tapasztaljuk a folyamatosan bővülő igényt

erre  az  iskola  mellett  működő,  az  iskolai  teljesítményt  pozitívan

befolyásoló fejlesztési formára, melynek lényeges eleme az a viszonylag

nagy óraszám és legalább heti két alkalomra szóló rendszeresség, amit a

legtöbb – hasonló céllal működő alapítvány, vagy önkormányzati, fővárosi

intézmény hely-, illetve idő hiányában nem tud biztosítani. Sajnos egyre

többször  ütközünk  abba  a  helyzetbe,  hogy  a  szülőnek  nem  áll  módjában

gyermekét a terápiára járatni, bár ő is tudja, szükség lenne rá. Saját

lehetőségeink keretein belül igyekszünk a leginkább rászorulókat valamilyen

módon támogatni, hogy gyermekük hozzájuthasson a megfelelő fejlesztéshez,

de lehetőségeink korlátozottak, az érintettek köre pedig egyre bővül.
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