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1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
2015-ben is megtartottuk 120 órás akkreditált pedagógusképzésünket.
Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére.

Címe: Alapozó Terápia:

A tárgyévben az 50 órás terapeuta tanfolyamot 13 fő pályáztatás során kedvezményesen végezhette el.
A képzésben azon hallgatók vehetnek részt, akik már elvégezték a 120 órás alaptanfolyamunkat.
Négy alkalommal szerveztünk egynapos továbbképzést azon hallgatóinknak, akik már elvégezték
alaptanfolyamunkat. Megismertettük őket legújabb eredményeinkkel, tapasztalatainkkal, illetve egy új
módszerrel, amivel kiegészíthetik fejlesztési módszereiket.
Folytattuk az előző években nagy sikert aratott 30 órás továbbképző tanfolyamunkat, ahol végzett
terapeuták vehettek részt, és megismerkedhettek a homloklebeny fejlesztésben rejlő lehetőségekkel.
Lehetőséget biztosítottunk 50 gyermek térítésmentes vizsgálatára, tanácsot adtunk a fejlesztési
lehetőségekről, illetve segítettünk fejlesztőt/terapeutát választani számukra.
Az év folyamán több vezető terapeutánk előadásokat, bemutatókat tartott az Alapozó terápiával történő
fejlesztés lehetőségekről, az ország különböző pontjain.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Pedagógusképzés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Pedagógusképzés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Fejlesztő nevelés-oktatás 2011. év CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről 4§ (1)a)-u)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

pedagógusok, pszichológusok

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

97

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 120 órás képzés során megismertetjük a hallgatókkal az Alapozó terápiát, amely során elsajátíthatják
egy olyan mozgásos-érzékszervi fejlesztést, melynek hatása a "diszes" betegségekkel küzdő, illetve
fejlődésben elmaradt gyermekek tanulását könnyíti.

2.2. Terapeuta képzés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Terapeuta képzés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Felnőttoktatás 2011. évi CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről 4§ (1)a)-u)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Alapozó fejlesztő képzettséggel rendelkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

43

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A képzésben résztvevők, már rendelkeznek fejlesztő képzettséggel, elvégezték 120 órás
tanfolyamunkat. A képzés során olyan ismereteket szereznek, amivel alkalmassá válnak a kiscsoportos
és egyéni terápiák megtartására is. A tárgyév során 43 fő kezdte meg az 50 órás tanfolyamot, akik közül
már 34 fő sikeres vizsgát tett.
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2.3. Továbbképzések
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Továbbképzések

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Felnőttoktatás, 2011. évi CXC. tv. a nemzeti
köznevelésről 4§ (1)a)-u)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

akik elvégezték már 120 órás Alapozó Terápia
tanfolyamot

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

59

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A 2015-ös év folyamán négy alkalommal szerveztünk egy napos továbbképzést különböző
témakörökben. A képzéseken megismerkedhetnek a résztvevők a legújabb eredményeinkkel
tapasztalatainkkal, illetve új fejlesztési lehetőségeket ismerhettek meg.

2.4. Vizsgálat-felmérés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Vizsgálat-felmérés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

egészségfejlesztés és rehabilitációs sz. 1997. évi CLIV.
tv. az egészségügyről 35§ (1)-(2)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

fejlődésben elmaradt gyermekek

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

50

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
2015-ben 50 gyermek térítésmentes vizsgálatát végeztük el. A vizsgálat után a szülők nevelők részére
tanácsot tudtunk adni a fejlesztés, terápia irányával kapcsolatban.

2.5. 30 órás továbbképzés
Közhasznú tevékenység megnevezése:

30 órás továbbképzés

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Felnőttoktatás 2011. CXC. tv. a nemzeti köznevelésről
40 (1)a)-u)
a terapeuta végzettséggel rendelkezők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

45

Közhasznú tevékenység főbb eredményei
A képzést azon pedagógusoknak hirdettük meg, akik már terapeuta végzettséggel rendelkeznek. A
képzés során a homloklebeny gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg, az Alapozó terápiában és azon túl.
A képzés akkreditációja folyamatban van.

2.6. Előadások, bemutatók
Közhasznú tevékenység megnevezése:

Előadások, bemutatók

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:

Ismeretterjesztés, 2011. CXC.tv. a nemzeti
köznevelésről 4§ (1)a)-u)

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

nevelők pedagógusok, szülők

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

300
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A 2015-ös év során különböző helyszíneken előadásokat tartottunk, ahol bemutattuk az Alapozó terápia
fejlesztési lehetőségeit, a fejlődésben elmaradt gyermekek mozgásos-érzékszervi fejlesztésére.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF)

Előző időszak

Cél szerinti juttatás

0
0

Összesen:

Tárgyidőszak

0
0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF)

Előző időszak

Ügyvezetés

624
624

Összesen:

Tárgyidőszak

1 137
1 137

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF)
B. Éves összes bevétel

Előző időszak

Tárgyidőszak

22 152

25 008

120
0
0

72
0
0

0
22 032
20 335

0
24 936
23 255

6 532
20 335
1 817

8 812
23 255
1 753

0

0

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]
H. Összes ráfordítás (kiadás)
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai
K. Adózott eredmény
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet
végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)
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Mutató teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X
X
X

7. Kiegészítő melléklet
7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása
A közhasznú jogállás alapján közzéteendő kiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb
tevékenységek és programok az alábbiak:
- 2015-ben is megtartottuk 97 fővel a 120 órás akkreditált pedagógusképzésünket, melynek címe:
Alapozó Terápia: Módszer a gyermeki idegrendszer mozgásos-érzékszervi fejlesztésére.
- A tárgyév során 43 fő kezdte meg az 50 órás terapeuta tanfolyamot és 34 fő már be is fejezte. A
képzésen azok a fejlesztők vehetnek részt, akik sikeresen elvégezték a 120 órás akkreditált
tanfolyamunkat.
- A terapeuta képzésen 13 fő pályáztatás útján, összesen 360.000 Ft kedvezményben részesült.
- Az év folyamán 4 alkalommal 59 fő számára szerveztünk egy napos továbbképzést, különböző
témakörökben végzett hallgatóinknak, hogy megismertessük Őket a legújabb eredményeinkkel,
tapasztalatainkkal, további segítséget kaphassanak a terápiás munka elkezdésében, megismerkedjenek a
Poha-Rak módszerrel.
- Ezen kívül 2015. októberétől hat alkalmas továbbképzést hirdettünk a már végzett terapeutáinknak,
"Homloklebeny gyakorlatok az Alapozó Terápiában, és azon túl” címmel. A 2014-ben tanfolyamot
kezdők közül 27 fő végzett, míg újabb 18 fő kezdte el a képzést. Már 7 vezető terapeuta is végzett, ami
nagyban megkönnyíti az oktató-vezető terapeutáink együtt gondolkodását is. Ennek a képzésnek az
akkreditációját is beindítottuk.
- 2015-ban 50 gyermek térítésmentes vizsgálatát végeztük el, fejlesztésével kapcsolatban tanácsot
adtunk és fejlesztőt vagy terapeutát kerestünk számunkra.
- Vezető terapeutáinkkal 2 alkalommal készítettük elő a következő tanfolyamunkat, beszéltük át a
minőségbiztosítás tapasztalatait, hogy minél sikeresebb lehessen a következő képzésünk. A képzést
követően közvetlenül beszéltük át a tanfolyam minőségbiztosítási tapasztalatait.
- Két alkalommal 3 vizsgálatot oktató terapeutáink, 3 alkalommal oktató-vezető terapeutáinkkal
beszéltük át és finomítottuk a terápiás vizsgálatot, beszéltük át a homloklebeny tréninget.
- Számos alkalmat biztosítottunk hallgatóink számára, hogy hospitálhassanak terápiás vizsgálaton,
ameddig képesnek érzik magukat a vizsgálat vizsgára.
- 2 vezető terapeutánk tovább dolgozik a 3-tól 5 éves óvodások fejlesztési lehetőségeinek első
munkaanyagán.
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-5- Az év folyamán folyamatosan tartottuk a kapcsolatot régebben végzett hallgatóinkkal, tanfolyami
érdeklődőkkel, szülőkkel. A hozzánk forduló hallgatók munkáját szakmai tanácsokkal segítettük.
Szülőknek terapeutákat kerestünk. Csak a mailben érkezett kérések 130 felett vannak hallgatói kérések,
kérdések, terapeuta keresés, elvesztett tanúsítványok, tanfolyami jelentkezés, angol nyelvű leírás,
honlapi adatok módosítása, ingyenes vizsgálatok, tanfolyami belső anyag kérések, korábbi tanfolyami
hallgatók hospitálási kérése, szülői érdeklődők gyermekeikkel kapcsolatban ügyekkel kapcsolatban.
Ezen kívül 3 telefonszámon tudnak elérni bennünket az érdeklődők, kérdezők.
- 8 vezető terapeutánk részvett a „Mozgásvizsgálatok és mozgásterápiák gyermekkorban” című
budapesti konferenciáján, mely egyedülálló összefoglalása a 0 - 12 éves életkorban leggyakrabban
alkalmazott mozgásterápiás módszereknek és a konferencia jelenleg országos szinten, számos helyen
megjelenik. Szeptemberben és Novemberben Horváth Ilona Budapesten, Nyíregyházán előadással és a
kerekasztal beszélgetésen is képviseltette az Alapozó Terápiát.
- Májusban 4 vezető-terapeuta vett részt FEJLŐDÉSNEUROLÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ
TANFOLYAM "FOGJUNK ÖSSZE!" Konszenzus konferencia a fejlődésneurológiával, a korai
fejlesztéssel és a rehabilitációval foglalkozók részére című konferencián.
- Augusztusban Szerdahelyi Márton a Baptista Szeretetszolgálat által szervezett Inklúziós Akadémián
1,5 órás előadáson mutatta be az Alapozó Terápiát.
- Szeptemberben a Gyulafehérvári Caritas, fogyatékkal élőket támogató szolgálata hívta meg Horváth
Ilonát és Szerdahelyi Mártont, idén kilencedik alkalommal megszervezett az Együtt a fogyatékkal
élőkért elnevezésű konferenciára, ahol 40 perces előadást és 2*80 perces műhelyfoglalkozást tartottunk.
- Bognár Eszter Baranya megyében 6 óvodában tartott az ősszel szülői értekezletet, ahol beszélt az
Alapozó terápiáról és fejlesztésről 1-2 órában, összefüggésben az iskolaérettséggel, részképesség
zavarokkal.
- Sólyom Brigitta 4 óvodában, két Csodakapu Közhasznú Alapítvány szervezésű pedagógus támogató
rendezvényen, valamint 2 szakszolgálatnál tartott tájékoztató előadást az Alapozó Terápiáról,
alkalmanként 15-20 fő előtt.
- Novemberben Szerdahelyi Márton a budapesti vezető gyógytestnevelők számára tartott előadást az
Alapozó Terápiáról.
- IV. éves budapesti gyógytornász hallgató és harmadéves óvodapedagógus hallgató keresett meg
minket, hogy szakdolgozatát az alapozó terápiáról írná. Elláttuk szakirodalommal, majd részt vettek egy
terápiás vizsgálaton illetve terápiás órákon.
- Ugyan ebben a hónapban 2 vezető-terapeutánk vett részt SMR System Alapszintű képzésen.
- Facebook oldalunkon az Alapozó Terápiában használható gyakorlatokat jelentettünk meg, hogy
végzett hallgatóink terápiás munkáját megsegítsük. Folyamatosan segítünk a terapeuta keresésben
szülők és fejlesztő központok számára, válaszolunk a feltett kérdésekre, hirdetjük meg az ingyenes
vizsgálatokat. Már több mint 1400 szakember és szülő követi tevékenységünket.
Facebook oldalunkon folyamatosan gyűjtjük a szülők számára a különböző módszertani központok,
fejlesztő házak, pedagógiai szakszolgálatok, általános iskolák, óvodák, alapítványok, neveit, ahol
Alapozó Terápia elérhető.
Facebook oldalunkon megtalálhatók azok a terapeuták, akik már homloklebeny csoportot is tartanak.
- Az év során fejlesztés alatt állt új honlapunk is, hogy magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni a
végzettjeink és a szülők igényeit. A modernizált honlapnak köszönhetően már 51 aktív és 43 inaktív
(csak számunkra látható) szakember elérhetőségét tudjuk továbbadni a szülőknek. 161 végzettünk
iratkozott fel a honlapon, hogy hírleveleink segítségével követhesse a legfrissebb híreinket.
- Két vezető terapeutánk teljesítette sikeresen az év során a portfólió beadását, így került Mester
pedagógus besorolásba mentorként és szaktanácsadó profilban. Ezt is fontosnak tartjuk, hogy
Alapítványunk lépést tartson az oktatási rendszer változásaival.
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