
 

 

A szülői kezdeményezésre, elsősorban a megváltozott fejlődésmenetű gyermekek számá-
ra létrehozott Kék Tündér és Zöld Tündér Integrációs Családi Napközik célja, hogy a kü-
lönleges bánásmódot igénylő gyermekek minél hamarabb képesek legyenek normál kö-
zösségbe integrálódni. A napköziben ellátott gyermekek között autizmus spektrumzavar, 
értelmi fogyatékosság, érzékszervi zavar, mozgássérülés és halmozott sérülés is szerepel. 

 A Tündérklub projekt a családi napközi rehabilitációs szakemberigényében nyújtott 
segítséget, hiszen fogyatékos gyermekek esetében nem csak családi napközi vezetőre, 
hanem speciális képzettséggel rendelkező szakemberre, mint konduktor, gyógypedagó-
gus vagy mentálhigiénés szakember is szükség volt. A napközibe járó gyermekek napi-
rendbe ágyazva kaphatták meg a konduktív pedagógiai fejlesztést, illetve a mozgásko-
ordináció javítása mellett a gyermekek komplex állapotában is fejlődést okozó tervezett 
szenzomotoros tréninget. A foglalkozásokat nem csak a napközibe járó gyermekek, ha-
nem Százhalombatta bölcsődés és óvódás korú gyermekei is igénybe vették. Komplex 
mozgásharmonizáció, figyelemi funkciókban történő javulás, beszédbeli fejlődés egy-
aránt megfigyelhető volt az említett TSMT módszer alkalmazásával.  A legnagyobb örö-
met azonban az okozta, hogy a gyermekek számára élvezetes, játéktevékenységhez hason-
latos mozgásos elfoglaltság volt!

A rehabilitáció és integráció tempóját újfajta szemlélettel erősítette projektünk: mely 
egyedülálló komplexitásában: nem csak a gyermekek korai fejlesztését, hanem a szülők 
mentálhigiénés szakemberrel történő lelki segítését is jelentette. Ingyenes mentálhigiénés 

tanácsadás, segítő beszélgetés és terápi-
ás kézműves szolgáltatás egyaránt a csa-
ládok rendelkezésére állt. 

Hiszünk a család egységként való 
működésében: ha a szülők túljutnak 
gyermekük problémája miatti szomorú-
ságon és aggodalmon, akkor gyermekek 
rehabilitációja is jobb hatásfokban tud 
működni!
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