KÁROLYI ISTVÁN GYERMEKKÖZPONT
KÜLÖNLEGES GYERMEKOTTHON
FÓT

„A hely, ahol nemcsak szeretik a gyermeket
-bár az sem árt nekihanem a szükségleteihez igazodó viszonyulásban részesítik:
ez az igazi otthon”

( Mérei Ferenc)
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A fóti Károlyi István Gyermekközpont követve hagyományait és
építve a korábbi évtizedekben elért eredményeire –mint a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium fenntartása alatt álló,
országos befogadási hatáskörrel rendelkező intézmény – a
jövőben

is

hatékony

szerepet

kíván

vállalni

a

magyar

gyermekvédelemben.

Érzékelve a gyermekvédelmi szakellátás területén jelentkező
újabb

szükségletek

fenntartónak

a

kötelezettségeit,

és

igények

szakterületre
a

tendenciáit,
vonatkozó

Gyermekközpont

a

továbbá

egyes

a

ellátási

közelmúltban

egy

többfunkciós szerkezetátalakítási koncepciót dolgozott ki, ami
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szándékaink szerint kellő hatékonysággal reagál az általánostól
eltérő szükségletekre.

A koncepció kihasználva az intézmény kedvező földrajzi és
infrastrukturális adottságait és lehetőségeit, azokat az ellátási
formákat

és

az

ehhez

szükségszerűen

kapcsolódó

személyiségközpontú kezeléseket, terápiákat helyezte fókuszba,
amelyek csak a különleges ellátások keretében biztosíthatók.

A Gyermekközpont a 15/1998. (IV. 30) NM. rendelet 127.§ (1) és
a 128.§/A (1) köréből –a tartós betegségeknek az alábbi
tünetcsoportjai –mint vezető tünet- kezelésére vállalkozott:

Krónikus betegségek: a légzőszervi, táplálkozási, érrendszeri
problémák esetén
szerinti

orvosi,

betegségüket

a gyermekek aktuális terápiás gyakorlat
gyógyszeres,

javító-enyhítő

diétás

életmód

különleges gondozás, nevelést.
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kezeléssel,

továbbá

biztosításával

kapnak

Maradandó
elszenvedett

sérülések:

korai

különböző

gyermekkorban,

sérülések

vagy

következtében

később
fennálló

maradandó állapot - baleseti, égési, agyvérzési, bénulásos
kezelésekhez, hosszú távú idegsebészeti, ortopédiai, korrektív,
pszichológiai,

pszichoeduktív

kezeléseket

kiegészítve

programokhoz,
habilitációs

lehetőségeket biztosítunk.
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és

-

a

kórházi

rehabilitációs

A fogyatékos és tartósan beteg gondozott gyermekek esetében
végső cél a lehetőségeikhez képest a legnagyobb önállóság, önálló
életvitel biztosítása. A konduktív nevelést kiegészítő terápiás
háttér

megoldását

jelenti

a

folyamatos

gyógypedagógiai

lovagoltatás és a hamarosan átadásra kerülő ceglédberceli
terápiás-rehabilitációs központ.

Mozgáskoordinációs

zavarok:

születési

rendellenességek,

izomsorvadások, a motoros jártasság és koordináció fejlődési
zavarának

megnyilvánulásaihoz

gyakran

társulhat

iskolai

teljesítményzavar, kommunikációs és szocializációs problémák.
Ezek az esetek is befogadhatók, kezelhetők.
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Együttműködő intézményeink:
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
Száraznád úti Nevelési és Oktatási Központ
Mexikói úti Mozgásnevelő Általános Iskola
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat - Magyar Lovasterápiás
Szövetség

A különleges ellátások keretében, a fóti Károlyi kastély parkjában
első állomásként 2006 tavaszán kezdte el működését egy 8
férőhelyes lakásotthon. 2007-ben már a második lakóépület is
benépesült. A harmadik lakásotthonunk 2008 januárjától fogadja
a különleges ellátást igénylőket. A lakásotthonokhoz szervesen
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kapcsolódnak a különböző fejlesztő, terápiás és rekreációs
feladatokat ellátó kiegészítő blokkok.

Az alábbi fejlesztő foglalkozások és terápiás szolgáltatások
állnak rendelkezésre:
-

fokozott orvosi kontroll mellett lovasterápia,

-

gyógypedagógiai lovagoltatás,

-

mozgásterápiák, gyógytorna, gyógytestnevelés, manuális
terápia,

-

pszichoterápiák,
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-

logopédia, drámapedagógia, szenzoros integráción alapuló
terápia,

A

-

részképesség zavarok kezelése,

-

élménypedagógia, fejlesztőpedagógia, tehetséggondozás…

Különleges

Gyermekotthonban

a

szakfeladat

ellátásához

szükséges képesítéssel rendelkező és erre a célra külön
felkészített munkatársak, terapeuták dolgoznak, akik minden
egyes befogadott gyermekre egyénileg kidolgozott kezelési,
fejlesztési terv alapján végzik munkájukat.
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A felvétel rendje
A

Gyermekközpont

Különleges

Gyermekotthonába

azok

a

gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló tartósan beteg kiskorúak
nyerhetnek felvételt, akiknek betegségét, akadályozottságát a
jóváhagyott szakmai koncepció a BNO és az FNO alapján - mint
vezető, primer tünetet - meghatározta, pontosította. Ettől
eltérni csak rendkívüli, indokolt esetben lehet.

A felvétel előfeltételei:
-

a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szakértői
Bizottságának szakvéleménye, illetve javaslata,

-

az illetékes gyámhivatal írásbeli kezdeményezése,

-

a felvételi kérelemhez csatolni kell: orvosi, szakorvosi,
kórházi szakvéleményt, értelmi fogyatékosság esetén a
Tanulási Képességvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság szakvéleményét.

A kérelem elbírálása:
-

A különleges ellátás szükségletének megállapítását – fenti
dokumentáció alapján - a Gyermekközpont erre a célra
létrehozott szakértői bizottságának szakvéleménye,
vizsgálati eredménye alapozza meg.

-

A bizottság, amennyiben a rendelkezésre álló
szakvélemények elégségesek, külön vizsgálat nélkül dönt a
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felvételről. Amennyiben ezek nem elégségesek a
döntéshez, további szakértői véleményeket kérhet, illetve
kezdeményezheti a gyermek vizsgálatát.
-

A különleges ellátási profilon kívül eső tartós betegségeket
és fogyatékosságokat a bizottság nem javasolja felvételre.

-

A szakértői bizottság a kérelem benyújtását követő 30
napon belül dönt a felvételről.

Várjuk a különleges nevelési szükségletű gyermekek
jelentkeztetését!
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Elérhetőség, bővebb információ:
Czikó Benjámin igazgató
Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót Vörösmarty tér 2.
e-mail: benjamin.cziko@kigyk.eu
mobil: 06-20-315-6742

Horváth Bernadett módszertani osztályvezető
Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót Vörösmarty tér 2.
e-mail: bernadett.horvath@kigyk.eu
mobil: 06-30-445-0811

Povázsayné Kovács Marianna otthonvezető
Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót Vörösmarty tér 2.
e-mail: povazsay.marianna@kigyk.eu
mobil: o6-20-548-1360

Fonódiné Rutka Izabella családgondozó
Károlyi István Gyermekközpont
2153 Fót Vörösmarty tér 2.
e-mail: fonodine.izabella@kigyk.eu
mobil:06-30-433-7001
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Szerkesztette: Horváth Bernadett
Kiadja: Károlyi István Gyermekközpont
Fót, 2153 Vörösmarty tér 2.
Czikó Benjámin igazgató
Nyomdai munka: Wendl és Társa Kft.
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