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Az Otthont mindenkinek! projekt célja:

hogy egy modell program segítségével 

komplex módon kínáljon olyan 
megoldásokat, amelyek támogatják a 
fogyatékos gyermekeket nevelő 
vérszerinti, örökbefogadó és 
nevelőszülőket annak érdekében, hogy 
minél több gyermek nőhessen fel 
családszerű közösségekben.



Az Otthont mindenkinek! Projekt pillérei

A fogyatékos gyermekeket nevelő 
vérszerinti/örökbefogadó családok 
támogatása> Családterápiás Szolgáltatás

- Magas színvonalú, megfizethető terápiás segítség
a fogyatékos emberek és családjaik számára pár-,
és családterápia keretében

- Budapesten, 2015 szeptembere óta



Az Otthont mindenkinek! Projekt pillérei

A fogyatékos gyermekeket nevelő nevelőszülők 
támogatása nevelőszülői hálózatokon 
keresztül.

Partnerszervezeteink:

• Fészek Gyermekvédő Egyesület

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális, 
Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat



Az Otthont mindenkinek! Projekt pillérei

A nevelőszülői hálózatoknak szóló szolgáltatások 4 szintje:

• A fogyatékos gyermekeket nevelő nevelőszülők támogatása 

• Azon nevelőszülői tanácsadók támogatása, akik fogyatékos 
gyermekeket nevelő nevelőszülőkkel dolgoznak 

• Óvodai és iskolai pedagógusok felkészítése a fogyatékos emberek 
társadalmi integrációját elősegítő foglalkozások vezetésére a 
nevelőszülői hálózatok működési területén

• A fogyatékos gyerekeket nevelő családokat körbevevő befogadó 
környezet kialakulásának elősegítése



A fogyatékos gyermekeket nevelő 
nevelőszülők támogatása:

Műhelyfoglalkozások: fogyatékossággal kapcsolatos 

témákat és problémákat dolgoznak fel interaktív 
módon a műhelyvezető, és meghívott szakértő 
előadók segítségével.

- 3 helyszín: Girincs, Szirák, Tiszakécske (Bp.)

- 6 alkalom (4*45 perc/alkalom), 5-6 heti gyakoriság

- Csoportra szabott tematika

- 2015.okt. – 2016. jún.



A nevelőszülői tanácsadók támogatása:

1. Esetmegbeszélő csoportok+csoportvezetésre
való felkészítés+szupervízió

Miskolc, 2016.jan.-2016.dec.

2. Továbbképzés:”Hatékony eszközök mindennapi
szakmai konfliktusaink megoldásához”

Érd, 2016.febr.-2016.ápr.

Miskolc, 2016.aug.-2016.okt.



Óvodai és iskolai pedagógusok felkészítése

„Fogadd el, fogadj el!" képzés

Cél: a pedagógusok felkészítése a fogyatékos 
emberek társadalmi integrációját elősegítő 
foglalkozások vezetésére 

Kecskemét, 2016.febr.-2016.ápr. 

(22 pedagógus)

Miskolc, 2016.nov.-2016.dec.(19 pedagógus)



A befogadó környezet kialakulásának 
elősegítése

„Fogadd el, fogadj el!” közvélemény-formáló, 
kalózkamionos program óvodás és iskolás 
gyerekeknek

Cél: a fogyatékos emberek életének
bemutatása, hétköznapi kihívásaik
szemléltetése játékos formában. 

Kecskemét, 2016. április (140 gyerek)

Miskolc, 2016. október (150 gyerek)



A program hatásvizsgálata 

1. Családterápiás Szolgáltatás- a szolgáltatás vezetője rendszeres 
beszámolóiban értékeli a szolgáltatás fejlődését a terapeuták és a 
kliensek visszajelzéseire is támaszkodva;

2. Műhelyfoglalkozások - előzetes és képzés utáni kérdőívek

3. Vezetői interjúk - a program előtt és után a 
partnerszervezeteink vezetőivel, az ott dolgozó szakemberekkel, 
illetve a program képzéseit vezető szakembereinkkel;

4. Települési kérdőívek - a nevelőszülők lakóhelyén működő 
iskolák, óvodák vezetői, a szociális és fogyatékossági területen, az 
egészségügyi területen dolgozó vezetők (orvosok, vezető 
védőnők) és a nevelőszülői hálózat vezetői/szakemberei 
válaszoltak az adott településhez kapcsolódóan fogyatékossággal 
kapcsolatos különböző kérdésekre.



Nevelőszülői díj létrehozása 

“KézenFogva nevelőszülői díj 2016”

Cél: a nevelőszülők társadalmi ismertségének 
és elismertségének emelése.

Olyan nevelőszülőket díjazunk, akik nagy terhet jelentő 
feladataik mellett vállalják a fogyatékos gyerekek 
nevelését, életminőségük javítását, és társadalmi 
integrációjuk elősegítését. 

• Pályázati határidő: 2016.okt.17.

• Díjkiosztó:2016.dec.3. Nemzeti Színház



A programban készült kisfilmek

1. Családterápiás Szolgáltatás

2. Fogyatékos gyermeket nevelő vérszerinti szülő 

bemutatása

3. Fogyatékos gyermeket nevelő örökbefogadó 
szülők bemutatása

4. Fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők 
bemutatása 

5. Egy nevelőszülői hálózat bemutatása
A Kézenfogva Alapítvány youtube csatornáján megtekinthetők



Köszönöm a figyelmet!




