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Adományozások: 

2017-ben alapítványunk székhelyét áttettük Makóra, így fontossá vált, hogy ebben a városban 

is legyen adománygyűjtő helyiség. Decemberben nyitottuk meg Makón a Kossuth u. 2. szám 

alatt a központot, ahol adományokat osztottunk ki rászoruló családoknak. 

Hódmezővásárhelyen és Makón gyűjtjük a felajánlásokat, amit időközönként hivatalos 

meghirdetéssel osztunk szét a központokban a megadott időben. Ez nem jelenti azt, hogy a 

meghirdetett osztásokon túl nem végezzük az adományozási munkánkat. Fontos számunkra, 

hogy olyan családokon tudjunk segíteni, akik szegénységben, mély szegénységben élnek. 

2017-ben több mint 5 000 000.-Ft értékben osztottunk természetbeni adományokat. A tábort a 

közel 2 800 000.-Ft-os pénzbeli adományokkal tudtuk megvalósítani. Kiemelt feladatunk, hogy 

az adományok mindenkihez eljussanak és csak és kizárólag a rászorultság alapján legyenek 

eldöntve a családok megsegítése.  

Nagykend (Románia) 

Ebben az évben a hozzánk érkezett kérés alapján úgy döntött a Kuratórium, hogy Nagykendre 

(Románia) egy nagyobb mennyiségű adományt szállítunk ki, ahol mezítlábas gyermekek várják 

az anyaországból érkező segítséget. Nagykend önkéntese Rózsa Enikő, aki hetente egyszer 

főz a gyermekeknek, mert egyébként nem ennének meleg ételt, és magyarországi segítője 

Péliné Bokor Judit megkereste alapítványunkat, hogy a szegedi adományozók által 

összegyűjtött gyermekruhákat, cipőket, ki tudnánk-e szállítani hozzájuk. 

Olyan gyerekeknek gyűjtöttek, akik mind a mai napig mezítláb, kabát nélkül mennek iskolába az 
egyre hidegebb őszi napokon is. Miután ebben az évben már többször osztottunk ruhákat, 
egyéb adományokat és még mindig maradt elég a következő osztásra így úgy döntöttünk, hogy 
mi is felajánlunk meleg holmikat. Dancsi István Úr azonnal mellénk állt, amikor megkerestük 
kérésünkkel, és vállalta a szállítást, ingyen, ezzel támogatta alapítványunk munkáját. 2017. 
szeptember 26-án kedden indultunk útnak több mint 80 zsák ruhával (amihez alapítványunk is 
tett, és 25 kg tartós élelmiszerrel. A hosszú úton megtapasztalhattam, hogy az elmúlt 25 évben 
mennyit fejlődött Románia, hogy a régi több órás határon való átkelés ma már a múlté. Biztos 
vannak még teendők, de szembetűnő a fejlődés. 7 órás út után megérkeztünk Balavásárra, 
ahol az ottani körzeti orvos engedélyezte az adományok egy részének letételét, hiszen 
Enikőéknél nem fért volna el. Onnan elmentünk egy családhoz Kiskendre, ahol a két lány olyan 
szeretettel fordult hozzánk idegenekhez, hogy magunk is meglepődtünk. Megfelelő méretű 
ruhákat hagytunk ott náluk és persze csokit, amit Péliné Juditék küldtek Szegedről. Majd 
megérkeztünk célunkhoz Nagykendre, ahol Rózsa Enikő és családja vállalta a ruhák kiosztását 
a gyerekek méreteit figyelembe véve. Természetesen megvendégeltek minket. Nem engedtek 
útnak addig, míg bőségesen nem ettünk. Igaz, összességében 3 órát voltunk a helyszínen, de 
azt a szeretetet, örömkönnyeket, őszinte mosolyt nem lehet elfelejteni. Hajnali 1-kor értük el a 
magyar határt. Fáradtan, de örömmel és lélekben gazdagabban értünk haza.  Köszönöm 
Zsoltnak, hogy ilyen pontosan, biztonságosan, barátságosan, segítőkészen állt mellénk, vezette 
Dancsi úr által üzemeltetett autót! Köszönjük az összes támogató, adományozó segítségét, azt, 
hogy egy szóra mellénk álltak, ezzel egy jó ügyet szolgálva! Álljon itt Rózsa Enikő levele, amit 
éjfélkor fogalmazott meg minden segítő honfitársának! 



Éjféli gondolataim! (Rózsa Enikő) 

Kedves Irénke, Jutkám, Zsuzsi... Zsolt (hiszen te vezetted le ezt a cseppet sem könnyű 
távolságot)! Kedves Ismeretlen Angyalok, mindenki, aki hozzájárult ehhez a gyors adományozó 
akcióhoz! Hálámat, köszönetemet szeretném kifejezni, amiért szíveteket ennyire mélyen 
érintette, teljesen idegen gyerekek sorsa. A ruhák jó helyre kerülnek, és az öröm, az biztos 
garancia. Örülök, hogy egy családot eme rövid időszakban meg tudtunk látogatni, és szereplői 
lehettünk a két kislány örömének. Érdemes volt ma felébredni, hiszen újabb két csodálatos 
embert ismerhettem meg. Fáradtságot nem kímélve, rengeteg munkát, erőt, időt, szívességet 
nem számolva, energia bombaként szerveztétek mindezt meg. Péliné Bokor Jutkának, aki 
egyben lelki társam, köszönöm a tartalmas élelmiszercsomagot, lisztet, tésztát, cukrot, csokit, 
rizst...stb..húst...mindent. Jutka már pótanyukaként gondoskodik a gyerekekről. Azt mondják, 
nincsenek véletlen találkozások, és ez így is van. Istennek csodálatos munkaterve van. 
összeboronálja a hasonló embereket egymással. Boldog vagyok, hogy eljöttetek, hogy újabb 
nagyszerű embereket ismerhettem meg. Ha lehetséges, minden vágyam az lenne, hogy én is 
részt vehessek a nyári Táboron, és besegítsek, amiben tudok. Már elmúlt éjfél,de most már 
megnyugodva hajtom le a,fejem. Lesz ruha-cipő a gyerekeknek... csodálatos napom volt... és 
megtanultam,hogy semmit nem szabad feladni,mert  a,csodák léteznek. Isten Áldjon 
Benneteket! Isten Áldjon Irénke, Zsolt, áldja Isten Dancsi Urat, aki nélkül nem jöhetett volna ki 
ilyen messzire ez a sok szép adomány!  Köszönöm Károlyi Úrnak az adományok átszállítását 
Irénkéékhez! Köszönöm minden adományozónak a segítséget, az önzetlenséget! ! Testvéri 
szeretettel: Rózsa Enikő 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Az alapítványnak új logója született. 2018. évtől ez a logó a hivatalos. 

  



 

Társadalmi szükségletek kielégítése: 

 

1. a szubszdiaritás elvének megvalósítása; önsegítő csoportok működtetésével, az egyén 

közösségben való kiteljesedésének lehetőségével, együttműködésével a szolidaritás 

jegyében. 

2. szociális védelem erősítése 

3. táborok szervezése; az érzékenyítés a tolerancia, az esélyegyenlőség jegyében 

4. az önkéntes tevékenység népszerűsítése; pozitív példákkal, közösségi szolgálatos 

fiatalok bevonásával 

5. a fogyatékossággal élő gyermekek támogatása; fejlesztő kutyás terápiás foglalkozások, 

tábori csoportos rendezvények, az Európai Unió által is támogatott fogyatékos emberek 

teljes körű társadalmi részvételének erősítése, segítése 

6. kapcsolatok minőségének javítása; kommunikációs ismeretek átadása az önkéntesek 

tréningjeinek segítésével csoportos foglalkozások keretében. 

Rendezvények 

 

Kutyás terápiás foglalkozások iskolákban, óvodákban 

Alapítványunk második éve támogatja a kutyás terápiás foglalkozásokat három városban.  

Óvodákba, iskolába jutnak el a vizsgázott felvezetőt és vizsgázott kutyáikat, ahol segítik, 

kiegészítik a pedagógiai munkát.  

Sokoldalú hatás: 

1. A kutyás terápia sokoldalú fejlesztési lehetőséget biztosít a hiperaktív gyermeke 

számára. A csoportos foglalkozások alkalmával, a gyerekeknek a feladatok végzése 

során kapcsolatot kell teremteniük egymással, alkalmazkodniuk kell a társaikhoz, a 

kutyához, a terapeutához.  

2. Az értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésében a kutya, mint személyiségfejlesztő 

tényező hatással van a gyermek szociális- és érzelmi fejlődésére, elősegíti a társas 

kapcsolatok kialakítását, azok alakulását. Javítja a gyermekek önértékelését. A kutya 

motiváló erő a gyermekek számára, aki elősegíti a gyermeknek a feladatra való 

figyelmének összpontosítását, így a tanulásra jobban motivált gyermek nagyobb 

előrehaladást érhet el. A mozgáskészség fejlesztésére a kutyás terápián a természetes 

mozgáskészséget használva fejleszthető a gyermek. A négylábú társ közelsége a 

szükséges támogatást nyújtja a hiányos képességek, adottságok kibontakozásához. 

3. 3-7 éves kor között - tehát az óvodában - igen sok készség és képesség kialakulása, 

fejlődése megy végbe. Az óvodai nevelés, fejlesztés szerves részét képezhetik 

különböző módszerek, terápiás eljárások melyek a gyermekek iskolai életre való teljes 

felkészítésében is nagy szerepet kapnak. Ezek közé tartozik az állatasszisztált terápia, a 

kutyás terápia is!  

2018-ban Csongrád megye kistérségeiben lévő óvodákhoz szeretnénk eljutni. Miután a 

családok nem tudják biztosítani egy-egy kutyás terápiás foglalkozás költségeit, ezért pályázatok 



útján szeretnénk megvalósítani ezt a programot. 10 óvodába szeretnénk segíteni az 

óvodapedagógusok munkáját. 

Bajnokok a könyvtárban 

A Dog Dancing tanításának alapja a pozitív megerősítés, tehát a jól végrehajtott gyakorlatot 
jutalmazzák - ellenkező esetben sincs büntetés, egyszerűen csak a kutya nem kap jutalmat. 
Erről a különleges sportról, gazda és kutya együttműködéséről tartott előadást Kriz Orsolya 
kutyakiképző, a Németh László Városi Könyvtárban, Hódmezővásárhelyen. 

Vendégünk beszélt többek közt, hogy  1995 óta kutyatulajdonos, és kutyakiképző, jelenleg az 
engedelmes technikákon nyugvó Dog Dancing-et űzi. Több mint hat éves Border Collie fajtájú 
kutyájával sok versenyen vettek részt kiváló eredményekkel.  Josephine-hez egy hét hónapos 
Shetlandi juhász, Shane is csatlakozott. Orsolya eredményei között két országos bajnoki cím, 
Magyarország Freestyle bajnoka, és számos nemzetközi első helyezés szerepel a közeli 
országokból, mint Ausztria, Szlovákia, és Németország. A kiképző idén nyitotta meg első Dog 
Dancing iskoláját Budapesten. 

 

   

   
 

Média: 

http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/ebnek_jatek_gazdinak_munka_a_kutyatanc/

2523067/  

http://promenad.hu/cikk/legyen-kutya-tanc-178867  

Lippai Marianna jótékonysági est 

Alapítványunk és a Béka Bogi Csoport meghívására Makóra érkezett Lippai Marianna 

motivációs trainer. Az est bevételét (támogatói jegyek=78 000.-Ft) a makói integrált játszótér 

bővítésére fordítjuk. Karácsony előtt fontosnak tartottuk, hogy pozitív gondolatokat mélyítsünk el 

az ilyenkor érzékenyebb emberek szívébe. 

http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/ebnek_jatek_gazdinak_munka_a_kutyatanc/2523067/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/ebnek_jatek_gazdinak_munka_a_kutyatanc/2523067/
http://promenad.hu/cikk/legyen-kutya-tanc-178867


  
 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Média: 

https://makohirado.hu/2017/12/07/pozitiv-gondolatoke-volt-delutan-makon/  

http://promenad.hu/cikk/az-eletkedv-blogja-184211  

Kéz a Kézben Toleranciatábor 

Táborvezető: Gulicska Irén 

Habilitációs kutyakiképző: Szokolné Igaz Enikő 

Szakmai vezető, gyógypedagógus: Berta Éva 

 

Közösségi szolgálatosok: 

Szokol Ádám- Önkéntes, József Attila Gimnázium, Makó, Kőszegi Ádám- Önkéntes, József 

Attila Gimnázium, Makó, Kiss Balázs- Önkéntes, József Attila Gimnázium, Makó, Kurai Antal- 

Önkéntes, József Attila Gimnázium, Makó, Kulcsár Dominika Önkéntes, Makó. 

 

https://makohirado.hu/2017/12/07/pozitiv-gondolatoke-volt-delutan-makon/
http://promenad.hu/cikk/az-eletkedv-blogja-184211


A tábor összetétele 30 ép = segítő gyermek és 34 fő fogyatékkal elő (halmozottan sérült fiatal) a 

szegedi GEMMA Központ az általános iskola, a fejlesztő iskola, a készségfejlesztő iskola, s a 

fejlesztő iskolai nevelés – oktatásban már nem részesülő fiatalok, tanulók. E gyerekek közül 27 

fő táborban alvós, 7 fő napi bejárós volt. Összesen 64 fő táborozott a szegedi Partfürdőn-

Kemping területén. A fogyatékkal élők magas létszámát az iskola dolgozói – 

gyógypedagógusok, gyógypedagógiai munkát segítő asszisztensek, önkéntes gyakorlatukat 

teljesítő gyógypedagógia szakos hallgatók, illetve a gyógypedagógiai munkát segítő, 

gyakorlatukat töltő asszisztenshallgatók látták el a teendőket 3 váltó műszakban 24 órás 

ügyeletet biztosítva. 

Ebben a táborban ezt a létszámot öt házban sikerült elosztani. Fontos volt, hogy egymáshoz 

közeli épületeket kapják a GEMMA Központ gyermekei (Molli és Tünde nevű épületek), mert 

csak így tudták magas szinten elvégezni a fogyatékkal élő gyerekek felügyeletét. Ez nagyon 

ideális lehetőséget jelentett számunkra. A Molli épületét sikerült lépcsőlifttel ellátni (még ha 

ideiglenesen is), ami megkönnyítette a mozgásukban korlátozott gyermekek helyváltoztatását, a 

pedagógusok által való mozgatását. A Molliban aludtak a fejlesztő iskolás tanulók, hiszen a 

lépcsőlift kiépítése ezt a házat akadálymentesítette, így a tisztálkodásukat, az elhelyezésüket, 

az éjszakai felügyeletüket itt koordinálni tudták. Az étkezés is ezen épület alatt található 

árkádban történt. A széles folyosó, a kényelmes szobák ideális férőhelyet jelentettek, s a 

gyermekek állapotának megfelelően sikerült a szobák elosztását megvalósítani. 

 

Segítő (ép) gyermekek a táborban 

A tábor célja, hogy a segítő gyermekek megtanulják “kezelni” sérült társaikat. Érezzék, lássák, 

hogy a fogyatékkal élők milyen nehézségeket küzdenek le. A gyermekek jelképesen örökbe 

fogadtak egy-egy sérült kis társat, akinek a napi teendőit megfigyelték, a pedagógusok által 

kapott információkat megjegyezték, megtanulták. A közös gondoskodás, a feladatok elvégzése 

bár kihívás volt a segítő gyerekeknek, mégis örömmel töltötte el szívüket. A sok közös 

rendezvény összekovácsolta a kis csapatot. Barátságok születtek (egyáltalán nem az volt a 

fontos, kinek milyen fogyatékossága van!), mélyültek el. Megtapasztalhatták, hogy milyen a 

feltétel nélküli elfogadás, szeretet, ami sérült társaiknak teljesen természetes, hisz számukra 

nem lényeges, hogy barátaik milyen külső fizikai megjelenéssel, vagy anyagi háttérrel 

rendelkeznek. Nekik kizárólag az elfogadás és a szeretet a fontos, minden más tényező, ami 

társadalmunk mai társas kapcsolataira jellemző, nem érdekes. Kizárólag az a fontos, hogy a 

másik fél milyen emberi értékekkel bír. Azt is megtanulhatták, hogy nekik pont olyan érzéseik 

vannak egymás iránt, mint bárki másnak. Miután a táborban részt vevő segítő gyerekek ezt 

felismerték, sokkal felszabadultabban és bátrabban élték meg élményeiket, és gátlások nélkül 

keresték egymás társaságát a közös foglalkozásokon túl is. A közösen átélt élményt a tábor 

végén szüleiknek mesélték el, így a gyerekeken keresztül a családjukban is megtörtént a 

társadalmi érzékenyítés, még ha nem is olyan mélyrehatóan, mint a táborban részt vevők 

számára. 

Sokat jelentett a tábor életében, hogy voltak olyan segítő gyerekek aki már második alkalommal 

jöttek el ebbe a nyári táborba. A tavalyi tapasztalatuk, rálátásuk a világra, a környezetükre 

segítség volt azoknak, akik csak most tapasztalhatták meg, mit jelent a fogyatékkal élőkkel 

együtt táborozni. Nagy probléma, hogy az ép és a sérült gyerekek gyakorlatilag teljesen 

elszeparálva élnek egymástól, nőnek fel. Külön intézményekben tanulnak, és ha nincs a 

családban fogyatékkal élő, gyakran nem is szembesülnek azzal, mit is jelent ez valójában. Nem 

tanulják meg, hogyan kezeljék sérült társaikat, hogyan fogadják el egymást, vagy egyáltalán 

hogyan kérdezzék meg, hogy hogyan segíthetnek, ha a másik fél segítségre szorul. Az ilyen 



tapasztalatok és ismeretek hiánya viszont gyakran passzivitáshoz, bezárkózáshoz, tagadáshoz, 

illetve ez ismeretlentől való félelemhez vezetnek, azaz félnek sérült embertársaiktól, azok 

reakcióitól, kommunikációs módszereiktől. Azok a gyerekek, akik először jártak táborunkban, 

láthatták, hogy a tavalyi ismeretségek hogyan elevenednek újra, és hogy ezek mennyire 

közvetlen módon zajlanak, mennyire örülnek egymásnak. (Ölelések, kézfogások, kivel mi 

történt amióta nem látták egymást, stb.) A táborban előző évben is részt vevő gyerekek 

láthatóan sokkal könnyebben barátkoztak és teremtettek kapcsolatot új társaikkal, mint azok, 

akik először jöttek ide. Jellemzően ők kezdeményezték a kommunikációt. Így az újonnan 

érkezettek is könnyebben oldódtak, valamint átadták egymásnak előző évi élményeiket, 

ismereteiket. A közös kutyás terápiás foglalkozás alkalmat adtak arra, hogy megmutassák, 

hogyan tudnak együtt dolgozni sérült társukkal, hogyan tudják segíteni őket, így a táborban 

először részt vevő segítő gyermekek sokkal hamarabb és bátrabban oldották meg a 

feladatokat, mint ahogy azt az első tábor idején történt. A közös zumbázás, strandolás, éneklés 

új felfedezéseket hozott. Megtapasztalhatták, mekkora erő és kitartás van a tábor lakóiban. 

Látták, hallották, milyen nagy szeretettel énekel és rappel a fogyatékkal élők közül (Misike és 

Tomi), milyen kitartással mozog együtt a zenével Gabi, és azon társaik, akik képesek az önálló 

mozgásra. Miután a segítő gyerekek felismerték, hogy a fogyatékkal élő társaik számára 

mennyire fontos a zene, még a medencében is közös dalra fakadtak. Minden kötelezettség 

nélkül keresték az egymással való kapcsolat és játék lehetőségét a szabadprogramok idején is, 

nem korlátozódott a közös programokra egymás megismerése. Ez a magas szintű nyitottság a 

segítő gyerekek részéről több volt, mint amit vártunk  

Alapítványunk önkéntesei sok videót, képet készítettek, amik megörökítették a tábor minden 

napjait. 

Segítő gyerekek a táborról: 

Kolompár Barbara:  

Nagyon jó volt a tábor nagyon tetszett amikor Misi kért egy dalt a szíve választottjának. 

Elérzékenyültem és ez nagyon jól esett. Nagyon megszerettem a sérült gyerekeket és nagyon 

jó volt a hangulat. Az nem tetszett a táborban, hogy 5 napos volt. Nagyon szívesen maradtam 

volna még. Remélem jövőre is lesz rá lehetőség, hogy mehessek. Nagyon jól éreztem 

magamat, és főleg az tetszett a táborban, hogy együtt fürödhettünk a sérült gyerekekkel! 

Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget! 

Váradi Rebeka: 

Néhány mondatban össze szeretném foglalni a tábor lényegét, örömét. Elsősorban nagyon jól 

éreztem magam ebben az 5 napban, a sérült gyermekek nagyon aranyosak, nagyon tudnak 

szeretni. Gabikát és Bazsit nagyon megszerettem. Nagyon várom a jövő évi tábort. Remélem 

sok sérült gyerekkel tudok barátságot kötni. 

Gyetvay Zsanett 

Nagyon jó volt a tabor. Nekem az tetszett a legjobban amikor a tábortűz volt és Misike dalt kért. 

Az nem tetszett a táborba hogy ilyen rövid volt pedig szívesen maradtam volna még nagyon 

sokáig. Meg még az tetszett a legjobban amikor fürödtünk és Bothy Tomival énekeltünk! 

 
GEMMA Központ gyermekei a táborban  
(Berta Éva szakmai igazgató beszámolója) 
Az, hogy 34 fő tanuló folyamatosan volt jelen a tábor folyamána GEMMA Központból, növelte, 

mélyítette tanulók szociális érzékenységét, fokozta önállóság iránti igényüket, rendszerezte azt 

a fajta rugalmasságot, alkalmazkodóképességet, mely ilyen táborhoz, közös tevékenységek 



kivitelezéséhez szükséges, Növelte önbizalmukat, önértékelésüket, felszabadultak voltak, 

mosolygósak, élvezték a felszabadulás élményét, szó szerint táboroztak. 

A Molli épület szolgált bázishelyként, ahol a tábor többi résztvevője is itt étkezett, így együtt 

vettek részt a közös tevékenységekben, együttműködtek tanulóink étkezések körüli teendőinek 

elvégzésében, ez a helyszín jelentette a közösségi események egyik színterét. Közösen került 

megünneplésre Bothy Tamás születésnapja, aki itt töltötte be 17.életkorát.  

Mivel az időjárás kedvezett a tábor lebonyolításához, minden időt a szabadban töltöttünk. Az 

ebéd utáni pihenés is a Molli alatti árkádban történt szivacsokon. Lehetőség nyílt arra is, hogy a 

többi táborlakó is csatlakozzon hozzánk, s együtt legyenek tanulóinkkal, megismerjék Őket. 

A közös állatasszisztált terápián való részvétel együttes élményt nyújtott mindenki részére, a 

közös élményszerzés, az együttes részvétel érzékenyítette az általános iskolai korosztályt, 

általuk a társadalmi érzékenyítés is megtörtént, hiszen a közösen átélt élményeiket szüleiknek, 

családjuknak is elmesélték, s így ők is megismerkedhettek a tipikus jellemzőkkel, s legfőképpen 

arról, hogy hogyan tudnak örülni, viselkedni, hogyan tudják kifejezni kívánságaikat, 

gondolataikat, akaratukat, hogyan barátkoznak, megismerkedhetnek azokkal a jellemzőkkel, 

melyeket akkor használnak, amikor valamely funkciójuk működése kiesik. 

A közös sárkányhajózás még közelebb hozta a táborlakókat, hiszen minden „GEMMÁS” részt 

vett.  

Mivel arányosan kellett szétosztani az utazókat, illetve az evezősöket a hajóban, sok tiszai 

evezés hajóztatta meg tanulóinkat. Kimondhatatlan emléket, sőt élményt jelentett, hiszen 

ilyenben még nem részesültek, olyan közeg volt ez, mely egyedi, s olyan hatással van a 

gyermek szenzomotoros rendszerére, mely szomatikusan, pszichésen, mentálisan egyensúlyt 

teremt a szervezetben. Mivel dolgozóink voltak együtt tanulóinkkal, biztonságban érezték 

magukat, képesek voltak megélni, átélni azt az élményt, mely várható, feltételezhető volt ebben 

a közegben. 

Ennek a nyári időszaknak a központi helyszíne az árnyas, kellemes hőmérsékletű medence 

volt. A délelőtti, és a délutáni napszak központi programja a fürdőzés volt. Együttesen lehetőség 

nyílt a vízben, mint megváltozott közegben megélni azt a tehermentesült állapotot, mely olyan 

élményforrást nyújt, hogy képesek megélni saját testüket, a spasztikus izmok képesek ellazulni, 

akadály nélkül lehetővé válik az önálló mozgás segédeszközök használatával, megteremti a 

közös mozgást, a közös játékot a vízben. A víz biztosította tehermentes állapotot, javítja a 

keringést, növeli az agyi vérellátást, a maximális oxigénellátást, összehangolja a két testfél 

működését, koordinációját, növeli a tüdő kapacitását, a maximális oxigénellátást. Ez erősíti a 

helyes önértékelés, a saját test pozitív megélését, az önbizalom reális erősödését. Előkészíti a 

minél önállóbb életvezetés kialakulást, kialakítását. A szociális, társadalmi érzékenyítés, 

érzékenység eszközével hozzájárul az európai uniós esélyegyenlőségi rendelkezéseknek. Ezek 

az eszközei annak, hogy a társadalmi elfogadás, az országos fogyatékosságügyi rendelkezés a 

fogyatékossággal élők életének pozitív megítélése változzon pozitív irányba. 

A szülők biztonsággal, nyugalommal hozták gyermekeiket, s hagyták Őket a táborban. Minden, 

előzetesen megbeszélt szempontok szerint készítették össze csomagjaikat. Azokat az 

előzetesen lefektetett kéréseket is betartották, hogy a tábor ideje alatt nem tudunk telefonhívást 

fogadni, mert azt az időt és a figyelmet a gyerekektől veszik el, hiszen most sokkal több 

gyermek vesz részt a táborban. 

 Már második éve részesülhettünk az” ÚJ VILÁG” Alapítvány által szervezett Kéz a Kézben 

Toleranciatábor élményeiben, táboroztatásában. Tavalyról már volt élményünk arról, hogy 

hogyan viselkednek a tanulók szüleiktől távol, a szülők hogyan tudnak leválni a gyermekekről, 

hogyan segítik azt elő, hogy nem megszokott környezetben szocializálódjanak a gyermekek. 



 Tapasztalataink birtokában hangsúlyozom azt, hogy nagyon előnyös az a környezet a 

gyermekek részére, amely nem a megszokott számukra, hiszen nagyban hozzájárul a 

társadalomba történő beintegrálódásukhoz, alkalmazkodóképességük erősödéséhez, a 

szokásrendszerük, rugalmasságuk mélyítéséhez, a váratlan helyzetekhez történő 

viszonyuláshoz. A társadalom így még könnyebben válik nyitottá, befogadóvá, elfogadóvá 

fogyatékossággal élő társaik irányában. A táborozó társaik a mindennapok történésein, 

természetes helyzetekben lesznek képesek találkozni azokkal a jellemzőkkel, melyekkel élik 

mindennapjaikat. Ilyen helyzetekben a fogyatékossággal élő tanulóink még inkább 

alkalmazkodóbbá válnak, nyitottak lesznek környezetükre, humorérzékük erősödik, fejlődik. 

Társaik megismerik reakcióikat. Így elindul a kommunikáció. Megtanulnak reagálni egymás 

közléseire, jelzéseire. Várják a programokat, ami rutinosan következik. Oldottak, felszabadultak, 

élvezik a szülői aggodalmaktól mentes napokat. A szülők pedig azt élvezik, hogy töltődhetnek a 

tábor utáni időszak mindennapjaira. Hiszen tisztában vannak azzal, hogy biztonságban 

tudhatják gyermekeiket, Ők jól érzik magukat, s az a hely, amely minden terápiás 

megvalósulást eredményez, az a sok víz és egyéb foglalkozás a tábor ideje alatt. Nagy 

koordinációt, logisztikát felhasználva a sárkányhajózáson való részvétel mindenki számára 

hatalmas élmény volt. Az összes segítő, aki az evezésben partnerként együttműködött, aki a 

gyermekek sárkányhajóhoz való lejutását megteremtette, s az a légkör, melyben mindez 

megvalósulhatott, eredményezte azt, hogy ez csak kellemes lehet, hiszen minden tanuló 

nyugodtan, ellenállás nélkül közreműködött ebben az élményszerzésben, átélésben. 

 

Fenntarthatóság: 

Ez évi Toleranciatáborunk is elérte a célját. A fiatalok lélekben megerősödtek és felismerték, 

hogy a maguk módján is tehetnek embertársaikért. 2018-ban előreláthatólag július 2-6 között 

rendezzük meg a 3. Kéz a Kézben Toleranciatábort. Ennek egyik fő támogatója az ENSI Kft. 

A tábor végén makói fiatalok úgy döntöttek, hogy segíteni kívánják a városukban élő 

fogyatékossággal élő fiatalok kutyás terápiás foglalkozásait. Szeretnének új eszközöket az 

integrált játszótérre valamint a 2018-as táborba néhány rászoruló gyerek regisztrációs költségét 

szeretnék összegyűjteni. Megalapították a facebook csoportjukat a Béka Bogi Csoportot. Nekik 

köszönhető, hogy Lippai Mariann eljött a meghívásukra, egy jótékonysági estre. A fiatalokból 

álló csoport tovább segíti munkánkat. 

 

 
 



   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A tábor fiataljaival decemberben naptárfotózáson vettünk részt. Az elkészült naptárakat 

támogatói összegért lehet megkérni Szokolné Igaz Enikőtől. Az összeget a fogyatékossággal 

élő gyerekek fejlesztésére fordítjuk. 

 

   
 

 

 

 

 

 
   



   
 

Adományozók 

A kéz a Kézben Toleranciatábor teljes költségvetése 3 313 000.-Ft volt. Ebből tényleges 

pénzbeli kiadás 1620 000.-Ft, a fennmaradó költségeket adományozók segítségével tudtuk 

biztosítani. A tábor kiemelkedő támogatója az ENSI Kft. 750 000.-Ft-tal. A Zumba csapat és a 

Velünk vagy Bogi közösségi csoport 75 000.-Ft-ot gyűjtött össze. Az adjukössze.hu 

(https://adjukossze.hu/kampany/433) pénzgyűjtési akciója 481 000.-Ft –ot gyűjtöttünk össze. A 

fennmaradó összeget alapítványunk gazdálkodásából sikerült finanszírozni. Sok tárgyi 

támogatást kaptunk, mely elősegítette a tábor sikeres lebonyolítását. 

Az ENSI Kft. az elkövetkező négy évben is támogatni kívánja az érzékenyítő táborunkat. 

2018 évtől a ContiTech Fluid Automotive Hungária Kft. 500 000.-Ft-tal támogatja a makói 

Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény kutyás terápiás 

foglalkozásait. 

 

2017. évben 17 új támogató segítette munkánkat. 

 

https://adjukossze.hu/kampany/433


Pályázatok 

2017-ben 10 pályázatot adtunk be, melyből 2 még elbírálás alatt van. Az EFOP-1.3.7-17-2017-
00126 A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő 
tevékenységének bővítésével címmel konzorciumi formában 49 999 999.-Ft nyert el, melynek 
megvalósításának kezdete 2018. év. 
Alapítványunk segítette azokat az időseket, akik az otthon melege program keretében szerettek 
volna pályázni. Így az általunk beadott pályázatok elérték a célt. Az idősek cserélni tudták a 
hűtőjüket és/vagy a mosógépüket. Ennek eredményeként sokan felajánlották önkéntes 
munkájukat felénk. 
 

Jószolgálati Nagykövetek 

Jószolgálati Nagyköveteink 2017-ben közel 800 000.-Ft-ot gyűjtöttek alapítványunknak. 

Nagyköveteink: 

 

Önkénteseink:  

Ajtai Bianka, Ajtainé Pintér Ildikó, Bánfi Anett, Baranyi Fruzsina, Bihari Ilona, Budai Erika, Cser 

Szilárd, Engloner Gyula, Herczeg Pál, Kala Katalin, Kenéz József, Oláh Mihály, Konkoly 

Angéla, Konkoly Gusztávné, Kovács Zoltán, Moldován Ilona, Pataki Csaba, Schubertné 

Rakonczai Judit, Árkus Éva, Váradi Imréné, Szokolné Igaz Enikő. 

 

Közösségszolgálatos fiatalok: 

Szokol Ádám- Önkéntes, József Attila Gimnázium, Makó, Kőszegi Ádám- Önkéntes, József 
Attila Gimnázium, Makó, Kiss Balázs- Önkéntes, József Attila Gimnázium, Makó, Kurai Antal- 
Önkéntes, József Attila Gimnázium, Makó, Kulcsár Dominika Önkéntes, Makó. Ők a táborban 
segítettek. Októbertől pedig az adománygyűjtésben, osztásban végez közösségi szolgálatot 
Fűlöp Martin és Fülöp Kristóf (Kristóf 6 órát, Martin 4 órát segített eddig) a HSZC Návay Lajos 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégium diákjai. 
 

Média megjelenések: 

1. Kéz a kézben: súlyosan sérült gyerekek közösen nyaralnak az egészségesekkel a 
Szegedi Partfürdőn vtv szeged  
link: 
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_k
ozosen_nyar_21189/t_K%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s

http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_kozosen_nyar_21189/t_K%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s%C3%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%20eg%C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3%BCrd%C5%91n/
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_kozosen_nyar_21189/t_K%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s%C3%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%20eg%C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3%BCrd%C5%91n/


%C3%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%
20eg%C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3%BCrd%C5%91n/  

2. Lépcsőliftre lenne szükségük a mozgássérült táborozóknak Délmagyar  
link: 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftre_lenne_szukseguk_a_mozgasserult_t
aborozoknak/2524987/  

3. Kutyás terápiás foglalkozásokra gyűjtenek Makó tv 
link: 
 http://makotv.hu/video/kutyas-terapias-foglalkozasokra-gyujtenek/  

4. Egy kis kutyás terápiás foglalkozás youtube.com 
link:  
https://youtu.be/dN1QC3LNnPc 

5. Lépcsőliftet kaptak a mozgássérült táborozok Délmagyar 
link: 
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftet_kaptak_a_mozgasserult_taborozok/2
526138/  

6. „ÚJ VILÁG” Alapítvány által feltett videók a youtube.com-ra 
link:  
https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g  
 

7. Csoki adomány  
link: 
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/csokihegyet_gyujtottek_makon_a_raszorulo_gyere
keknek/2541945/  
 

8. Lippai Marianna jótékonysági est 
link: https://makohirado.hu/2017/12/07/pozitiv-gondolatoke-volt-delutan-makon/  
http://promenad.hu/cikk/az-eletkedv-blogja-184211  
 

9. Adományozás Nagykendre (Románia) 
link: http://promenad.hu/cikk/mert-jot-tenni-jo-181938  
 

10. Alapítványi munkánkról 
link: https://www.youtube.com/watch?v=hzumFBKkL-4&feature=youtu.be  
 

11. Makó Televízió kutyás terápiás foglalkozásokra gyűjtünk. 
link: https://www.youtube.com/watch?v=hLetihhuGbE  
 

12. Segítettünk Attilának is.  
link: http://www.vasarhely24.com/vasarhely/maris-rendezodni-latszik-attila-sorsa  
 

13. Bajnokok voltak a könyvtárban a meghívásunkra. 
link: https://www.youtube.com/watch?v=O6uaoN_1hpU  
 

14. Segítettünk egy család tragédiájának elviselhetőbbé tételéhez 
link: Vásárhelyi Hírek 
http://www.vasarhelyihirek.hu/sok_segitseg_erkezett_a_melto_vegtisztesseg_megtartas
ahoz  
http://www.vasarhelyihirek.hu/gyujtes_kezdodott  
RTL Klub Híradó 
http://rtl.hu/embed/1104705  
 

  

http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_kozosen_nyar_21189/t_K%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s%C3%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%20eg%C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3%BCrd%C5%91n/
http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_kozosen_nyar_21189/t_K%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s%C3%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%20eg%C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3%BCrd%C5%91n/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftre_lenne_szukseguk_a_mozgasserult_taborozoknak/2524987/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftre_lenne_szukseguk_a_mozgasserult_taborozoknak/2524987/
http://makotv.hu/video/kutyas-terapias-foglalkozasokra-gyujtenek/
https://youtu.be/dN1QC3LNnPc
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftet_kaptak_a_mozgasserult_taborozok/2526138/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/lepcsoliftet_kaptak_a_mozgasserult_taborozok/2526138/
https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/csokihegyet_gyujtottek_makon_a_raszorulo_gyerekeknek/2541945/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/csokihegyet_gyujtottek_makon_a_raszorulo_gyerekeknek/2541945/
https://makohirado.hu/2017/12/07/pozitiv-gondolatoke-volt-delutan-makon/
http://promenad.hu/cikk/az-eletkedv-blogja-184211
http://promenad.hu/cikk/mert-jot-tenni-jo-181938
https://www.youtube.com/watch?v=hzumFBKkL-4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hLetihhuGbE
http://www.vasarhely24.com/vasarhely/maris-rendezodni-latszik-attila-sorsa
https://www.youtube.com/watch?v=O6uaoN_1hpU
http://www.vasarhelyihirek.hu/sok_segitseg_erkezett_a_melto_vegtisztesseg_megtartasahoz
http://www.vasarhelyihirek.hu/sok_segitseg_erkezett_a_melto_vegtisztesseg_megtartasahoz
http://www.vasarhelyihirek.hu/gyujtes_kezdodott
http://rtl.hu/embed/1104705


 

Pénzügyi bevétel- kiadás 

 

FŐKÖNYVI KIVONAT 

"Új Világ" Alapítvány - 2017 
 

2017.01.01 - 2017.12.31 

Főkönyvi szám: 5 - ; 

 

 
Fők.szám Megnevezés 

Forgalom 
Tartozik Követel 

Egyenleg 
Tartozik Követel 

5 KÖLTSÉGNEMEK 3 057 254 17 741 3 039 513 0 

51 ANYAGKÖLTSÉGEK 139 444 10 360 129 084 0 

511 Alapanyagok 39 625 0 39 625 0 

513 Nyomtatvány irodaszer, újság, szakkönyv 44 490 10 360 34 130 0 

518 Egy éven belül elhasználódó eszközök 25 530 0 25 530 0 

519 Egyéb anyagköltség 29 799 0 29 799 0 

52 IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 1 972 644 7 381 1 965 263 0 

522 Bérleti díjak 999 0 999 0 

523 Utazás, autópálya, parkolás, útdij, szállás 817 257 0 817 257 0 

527 Telefon, internet, posta ktg 81 898 0 81 898 0 

528 Könyvelés, könyvvizsgálat, szakértői dijak 72 700 0 72 700 0 

529 Egyéb szolgáltatási dijak 999 790 7 381 992 409 0 

53 EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 77 267 0 77 267 0 

531 Hatósági díjak, illetékek 12 600 0 12 600 0 

532 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 64 667 0 64 667 0 

55 SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 819 909 0 819 909 0 

552 Étkeztetés, étkezési hozzájárulás 819 909 0 819 909 0 

57 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 47 990 0 47 990 0 

572 Használatbavételkor egy összegben elszámolt 
értékcsökkenési leírás 

47 990 0 47 990 0 

8 ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS 
RÁFORDÍTÁSOK 

5 592 247 0 5 592 247 0 

86 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 5 592 247 0 5 592 247 0 

865 Továbbadott pénzbeni adomány 5 000 0 5 000 0 

866 Továbbadott természetbeni adomány 5 587 247 0 5 587 247 0 

9 ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK 795 219 9 504 609 0 8 709 390 

96 EGYÉB BEVÉTELEK 795 219 9 504 599 0 8 709 380 

963 Kapott támogatás 0 297 953 0 297 953 

965 Kapott pénzbeni adomány 0 2 810 496 0 2 810 496 

966 Kapott természetbeni adomány 795 219 6 152 526 0 5 357 307 

967 Kapott SZJA 1% 0 243 624 0 243 624 

97 PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI 0 10 0 10 

971 Kapott banki kamat 0 10 0 10 

  

1-4 számlaosztály összesen 

5-9 számlaosztály összesen 

Mindösszesen 

 

 

0 0 

9 444 720 9 522 350 

9 444 720 9 522 350 77 630 

 



 

Elérhetőségeink: 

Székhely: 6900, Makó, Szerecsen u. 15/a 

 

Gyűjtőközpontok:  6800, Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19  

6900 Makó Kossuth u. 2. 

 

Számlaszám: OTP Bank 11735067-20058373 00000000 

IBAN: HU12 1173 5067 2005 8373 0000 0000,  

Az OTP Bank SWIFT kódja: OTPVHUHB 

 

Adószám: 18215807-1-06 

 

Mobil: +36-70-203-2962 

 

E-mail: irengulicska@gmail.com  

 

Honlap: http://ujvilagalapitvany.hu  

 

Közösségi háló: http://facebook.com/ujvilagert  

 

Videók: https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g/videos  

 

Google +: https://plus.google.com/100773035596104464591  

  

 

 

Gulicska Irén s.k. 

kuratórium elnöke 

mailto:irengulicska@gmail.com
http://ujvilagalapitvany.hu/
http://facebook.com/ujvilagert
https://www.youtube.com/channel/UCSSPZnqfIFXct3SypXSfI-g/videos
https://plus.google.com/100773035596104464591

