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Szegedi Korai Fejlesztést és Integrációt Támogató Alapítvány 

Bírósági jegyzés száma: Pk.60084/1994/3 nyilvántartási számon, a Csm-i 

Törvényszéknél 529 nyilvántartási szám alatt jegyzett 

Alakulás időpontja: 1994. június 21.  

Képviselő neve: Magyar Adél 

Mérlegzárás fordulónapja: 2019. december 31. 

A közhasznú társadalmi szervezet bejegyzés módosítása 2014. december 3-án. 

Az alaptevékenység: oktatási és szociális tevékenység. 

 
Az alapítvány 2002 szeptemberében létrehozta és 2019. év folyamán is 

folyamatosan működtette a pedagógiai szakszolgálatot ellátó Odú Központot. A 

köznevelési törvény alá tartozó intézmény tevékenységeit munkaviszonyban 

foglalkoztatott gyógypedagógusok, pszichológusok, gyógytornászok látják el. 

Tevékenységi körünket kibővítettük szakszolgálati tevékenységünket nevelési 

tanácsadással, logopédiai ellátással és a bölcsődékben fejlesztett gyermekek 

korai fejlesztésével, amelyet Szeged város területén látunk el. 

Az intézmény által korai fejlesztésben, fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek 

maximális létszáma: 150 fő (Szeged, Gáspár Z. u.) Az intézmény által nevelési 

tanácsadásban részesülő gyermekek maximális létszáma: 100 fő / nevelési év 

Logopédiai szakszolgálati ellátás maximális létszáma: 110 fő  

Az ellátásokhoz átlagbér alapú finanszírozás és kiegészítő normatíva kapcsolódik. 

Intézményünket szóróanyagon keresztül ismertetjük, melyet eljuttatunk a klinikai és 

háziorvosoknak, védőnőknek.  
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Az alapító okiratban jelölt családsegítés, hátrányos helyzetű csoportok 

esélyegyenlőségének elősegítése, szociális tevékenység, oktatás, nevelés, 

képességfejlesztés – tevékenységben részesülők száma 180-200 fő. 

 

Szolgáltatásaink szülők és szakemberek számára 

Alapítványunk az Odú Központtal és a Szivárvány Autizmus Egyesülettel közösen 

működteti az Autizmus Hálózati Műhelyt, ahol szülőknek és ellátó szakembereknek 

szervezünk havi rendszerességgel előadásokat, beszélgetéseket. 

Az általunk ellátott gyermekeknek, szüleiknek és szakembereknek biztosítjuk a 

szakkönyv-kölcsönzés lehetőségét. A terapeuták javaslata alapján biztosítjuk a 

megfelelő fejlesztő eszközöket a speciális nevelési igényű gyermekek otthoni 

fejlesztéséhez. Az igénybe vevők létszáma 35-40 fő (gyermekek és szakemberek).  

Videokamerát, digitális fényképezőgépet, melyet előjegyzéssel lehet igényelni a 

szülőknek. 

 

Alternatív terápiák, szabadidős programok, társadalmi integrációt erősítő 

szolgáltatások 

Heti egy alkalommal nyilvános ingyenes játszóházat biztosítunk hátrányos helyzetű 

családok részére, összefogva a körzetben dolgozó védőnőkkel és önkéntesekkel, 

szolgáltatásunkat az új telephely bővítéssel kiterjesztettük. 

A terápiás úszás része egy komplex fejlesztő munkának, amelyet 

gyógypedagógusok, gyógytornász és gyógyúszás-oktató közösen végeztek. Az 

úszás-hidroterápiában részesülők 0-9 éves korú mozgás, értelmi és halmozottan 

sérült gyermekek /19 fő/. A Szegedi Sport és Fürdők Kft lehetővé tette számunkra 

hetente egy alkalommal a tanmedence egy sávjának használatát. Az SZMJV 

pályázatán elnyert támogatásból finanszíroztuk mindezt. 

 

Szakmai, Tudományos elkötelezettségünk: 

2016-ben 4. alkalommal rendeztük meg Metszéspontok konferenciánkat. A program 

most is sokszínű volt, igyekeztünk a korai fejlesztés minél több pontját körbejárni. 
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Nemzetközi kapcsolataink 

A bajorországi Lebenshilfe szervezet tagjai meglátogatták alapítványunkat, 

találkoztunk a szervezet tisztségviselőivel, alelnökével és munkatársaival. Jelentős 

szakmai tapasztalatokat szereztek amelyek hosszú távú együttműködést 

eredményeznek . 

A romániai Aradon működő INTEGRA Asociatia nevű szervezettel vettük fel a 

kapcsolatot együttműködés céljából. 

Együttműködési megállapodást kötöttünk a CsigaBiga Északvajdasági 

Gyógypedagógusok Egyesületével. Szakmai együttműködésünk határon átnyúló, a 

magyar anyanyelvű családok korai fejlesztéssel történő ellátását célozza. 

Tevékenységünk hiánypótló, mely a Vajdaságban a gyógypedagógiai módszertani 

kultúra fejlődését, szakmai hálózatot eredményez. 

 

Pályázati, érdekérvényesítő tevékenységünk: 

Alapítványunk pályázati forrásból elkészíttette, frissítette arculati anyagait, 

kiadványunkat. Honlapunk - www.korinta.hu - elkészült ebben az évben. Korszerű, 

informatív és látványos lett, amely mind a szakemberek, mind a célcsoportunk 

tetszését elnyerte. A közösségfejlesztés modern eszközét, a Facebook oldalt is 

elindítottuk, amely friss hírekkel látja el a családokat, szakembereket.  

 

Az ÉTA Országos Szövetség tagszervezeteként képviseljük a korai fejlesztés, 

inkluzív nevelés szemléletét. 

 

 „Az inklúzió színterei – a társadalmi befogadás elősegítése a Korai fejlesztésben”  

élménypedagógiai munkájáról, amely az ÉTA/EMMI/Szakmai-2019 számú pályázat 

keretében valósult meg. 

A KORINTA Alapítvány pályázata a élménypedagógia módszerével a személyiség 

formálást célozta meg a fogyatékos kisgyermekek körében a kapcsolatfelvétel, a 

kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése érdekében. A társadalmi inklúziót támogató 

programok célja a fogyatékos gyermeket nevelő családok a társadalmi 
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elszigetelődésének megelőzése, a család teljes körű támogatása beleértve az 

szülőket, ép testvéreket is.  

A sport egyre hangsúlyosabban jelenik meg a társadalmi problémák mérséklésének, 

illetve a társadalom peremén élő egyének integrációjának eszközeként, az eszköz 

tudatos alkalmazásához fontos, hogy a kirekesztett csoportok sportbeli 

bekapcsolódását milyen társadalmi környezetben kell elképzelni, megtervezni és 

megvalósítani. 

Az Odú Központ szemléletének része az általunk ellátott gyermekek családjaival 

való minél szorosabb kapcsolattartás. A gyermekekkel és szüleikkel való kapcsolat 

kialakításában nagy szerepe van a különböző családi rendezvényeknek. Az egyik 

legsikeresebb, s legnagyobb érdeklődés felkeltő rendezvényünk a vadasparki 

kirándulás. 

Évente 1-1 alkalommal a családokkal közösen meglátogatjuk a Vadaspark állatait, 

illetve játékos foglalkozásokat rendezünk a kirándulás keretében a füvészkertben. 

 

A TAN-122/2-2019 számú pályázatunk 2019. január 1. 2019. december  31-ig 

biztosítja az Életrevalók Tanoda továbbműködését, amely az inkluzív nevelés 

szemlélete mentén kialakított és alkalmazott extrakurrikuláris pedagógiai 

tevékenységek rendszere, hozzájárul ahhoz, hogy az alap- és középfokú köznevelési 

intézményekben tanuló, különböző társadalmi helyzetű, kulturális hovatartozású és 

egyéni adottságú tanulók tanulmányaikban sikeresen haladjanak előre az iskolában 

és ezen keresztül megvalósuljon társadalmi mobilitásuk. A tanoda iskolán kívüli, 

délutáni, hétvégi vagy a nyári szünidőben szervezett programokat biztosít hátrányos 

helyzetű tanulóknak, fiataloknak. A pályázaton elnyert összeg 13.500.000 Ft. 

EFOP- 1.3.7-17-2017-00181 számú, Mindig van remény című projektünk 2018. 

január 1-től 2020. december 31-ig tart. Konzorciumi partnerünk Alsóvárosi ferences 

Plébánia. 

A projekt összköltsége: 44 901 568 Ft, 

Céljaink: Az értelmi fogyatékos fiatalok és a bűnelkövetővé válás és áldozattá válás 

szempontjából veszélyeztetett célcsoportok közösségépítése, amely segítségével a 
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résztvevők képessé válnak a rendezett családi életre, önálló életvezetésre és a 

munkaerőpiacra történő belépésre. 

Rövid távú célok: 

 • A fiatalok felkészítése az életkorra és helyzetükre jellemző problémákra és 

nehézségekre, nyitottságuk fokozása.  

• Hátránykompenzációs tevékenységgel a veszélyeztetett fiatalok 

személyiségfejlesztése, pozitív énkép kialakítása  

• A fiatalok felkészítése a munkaerő-piaci részvételre.  

• A családalapítás előtt álló fiatalok és szülők felkészítése a családi életre, 

konfliktuskezeléssel, motivációval, életvezetési kompetenciák fejlesztésével.  

• Fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci részvételi lehetőségének megteremtése A 

következő tevékenységek megvalósítását tervezzük: 

Hátránykompenzációs tevékenység: 

Mentorok kiképzése, és a célcsoport mentorálása munkaerő-piacra való belépése 

során egyéni kíséréssel. 

Könnyen érthető Kommunikáció módszertanának kidolgozása  

Célcsoport ön-érdekérvényesítő képességének kialakítása  

Képzések, tréningek nyújtása a célcsoportnak: 

 • Munkaerőpiacra való belépésre 

felkészítő tréning (projekt kezdetén 6 alkalmas tréning) 

 • Mentálhiégénés tanácsadás tréning  

 

Szervezeti struktúra, szervezetfejlesztés: 

Az Alapítványunk fontosnak tartja a megfelelő szakmai és szervezeti háttér 

biztosítását közhasznú tevékenységünk megfelelő hátterének biztosításához. 

Elindítottunk egy többalkalmas szervezetfejlesztő folyamatot. 

 

A 2019-es évi kiadásaink: 

 

KORINTA Alapítvány közhasznú tevékenységből származó bevétele 107.987.000 Ft. 

Összetevői: központi költségvetésből származó bevétele (közhasznú pedagógiai 

szakszolgálati tevékenységre normatív támogatásként) 101.786.000Ft. 
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Közoktatási megállapodás 2012. EMMI szerződés keretében 23.230.000 Ft 

bevételünk volt.zz 

Közhasznú tevékenységből származó bevétel, Sz..M.J.V. Óvodák Igazgatósága és 

SZMJV Bölcsödéi utazótanári/korai fejlesztő ellátás biztosítására 2019. évre 

2.028.000 Ft. 

Közhasznú tevékenységének támogatására magánszemélytől és cégektől 264.000 

Ft-t kapott, 1.018.271 Ft, az adók 1%-ából származik. Tartós adományozásra nem 

történt szerződéskötés.  

Közhasznú tevékenység kiadásait az ODÚ Központ működtetése, a bérköltség és 

járulékai, anyagjellegű ráfordítások, bérjellegű egyéb költségek, anyag és nem 

anyagjellegű szolgáltatások teszik ki 

Közhasznú tevékenységünk tárgyévi eredménye 4.625.000 Ft. 

Közhasznú tevékenységünk tárgyévi összes ráfordítás:103.362.000 Ft 

Közhasznú tevékenységünk ODÚ Központ fenntartására átutalt egyéb ráfordítás: 

74.557.000 FT 

Közhasznú tevékenységünk tárgyévi dologi ráfordítása: 14.270.000 Ft 

Közhasznú tevékenységünk tárgyévi személyi jellegű ráfordítás:13.902.000 Ft 

Alapítványunk a 2019. évben az alapító okiratában foglalt közhasznú céljainak 

megfelelően végezte tevékenységét. 

2019. évben a vezető tisztségviselők és igazgatóság tagjai tiszteletdíjban nem 
részesültek. 
 

 
 
 
Szeged, 2020. augusztus 18. 
 
 
 
 
 
                                                            PH                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

      a kuratórium elnöke 


