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Készítette: Ráczné Ari Erika, projekt szakmai vezető

A pályázatírás folyamata az alapozással kezdődött.
Kollégáink megismerték a pályázat céljait, tartalmi elemeit.
Egyeztettünk a fenntartónkkal.
A projekt előkészítéseként elkészítettük kompetencia-térképünket,
SWOT-analízis
segítségével
felmértük
erősségeinket,
gyengeségeinket, a veszélyeket és a lehetőségeket.
Igényfelmérést készítettünk.
Az igényfelmérő kérdőívet eljuttattuk a karcagi, törökszentmiklósi és
mezőtúri kistérség óvodái, iskolái, védőnői számára.
A kérdőívek kiértékelésekor a megkérdezettek fontosnak tartották a
forrásközpont fejlesztését, az utazótanári hálózat működését, a
szakmai segítség igénybevételét.
Ötletbörze segítségével állítottuk össze azokat az eszközcsoportokat,
szolgáltatásokat, melyek igényként jelentkeztek a felmérés során.
A nevelő testület ötleteit, elképzeléseit egy szűkebb csoport rendszerezte,
majd készítette el a szakmai tevékenységek ütemezését, költségvetését.
A
projekt
felépítése
a
kölcsönözhető
speciális
eszközpark
beszerzésére, az eszközök használatát támogató szolgáltatásokra
épül. Olyan akkreditált képzéseket kerestünk, melyek felkészítenek
bennünket az eszközök használatára.
Gyarapodtak kompetenciáink a budapesti Korai Fejlesztő Központ
képzésein, a BHRG Alapítvány tervezett szenzomotoros tréning
képzésein, a budapesti Autizmus Alapítvány képzésén, azFSZK
Augmentatív alternatív kommunikációs képzésén, a Montessori
pedagógiai képzésen, és a Mozgásterápia a tanulási nehézségek
megelőzésére és oldására című képzésen.
Helyszíni felkészítéseket szerveztünk a végett, hogy minél több
munkatársunk nyerjen betekintést a speciális eszközök gyakorlati
alkalmazhatóságában.
Segítségünkre volt: a látás és hallás sérültek nevelésében-oktatásában
jártas Tóth Mónika gyógypedagógus.

A Montessori eszközök adaptációjában szakavatott Béres Mária
gyógypedagógus.
A súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásában és az
augmentatív, alternatív kommunikációs eszközök elméleti és gyakorlati
ismereteivel rendelkezőKoncz Nikoletta gyógypedagógus.
Kora gyermekkori intervencióban jártas Pirók Mariann gyógypedagógus.
Együttműködő
partnereinknek három alkalommal szerveztünk
eszközbemutatót. Bemutattuk a tervezett szenzomotoros terápiára, és a
Portage utazó tanári modellre irányuló szakmai tevékenységeinket.
A speciális eszközök használatának támogatása érdekében nyolc új
szolgáltatást valósítottunk meg.
A rászoruló családok számára helyszíni tanácsadást nyújtottunk. A
kikölcsönözhető
eszközök
használatának
segítése
érdekében
eszközhasználati felkészítéseket tartottunk, DVD felvételeket,
eszközhasználati füzetet készítettünk. Kidolgoztunk a rizikóbabák
családsegítő programját azoknak a családoknak a részére, akiknél a
szülést megelőzően, szülésközben, illetve után bármilyen probléma
felmerül. Mozgásfejlesztő foglalkozásokra készültünk fel, mely
megelőzheti a rizikó babák esetleges későbbi tanulási nehézségeit.
Relaxáló, terápiás snoezelen szobát alakítottunk ki, melyet nyitvatartási
idejében szakszerű segítség mellett lehet használni. Hallókészülékes,
hallássérült emberek számára kölcsönözhető mobil indukciós hurkokat
vásároltunk.
A
projekt
során
kidolgozott,
megvalósított
szolgáltatásainkról,
eszközkölcsönzőnkről
látássérültek
számára
akadálymentesített
intézményi
honlapunkon
kaphatnak
információkat a kedves érdeklődők.

A preventív innovációs programunk végrehajtásával hiánypótló
szerepet kívánunk betölteni egy olyan területen, melynek
tudományos indokoltsága vitathatatlan. A kora gyermekkori
életszakaszban történő beavatkozás, közbelépés fontosságát minden
sérülés esetén hangsúlyozzák, hiszen minél korábban kap segítséget
az érintett gyermek, annál nagyobb az esélye a hátrányok
leküzdésére.
A „rizikó babák”családsegítő programjának a célja a
szülőknek, családnak való időbeni segítség nyújtása. Önkéntes
segítőink vállalták a szórólapok eljuttatását egészségügyi-, szociális, nevelési-oktatási feladatokat ellátó intézményekbe.
Kialakítottuk a snoezelen szobát, mely a tanulás nélküli, pozitív,
kellemes élmények átélésével való fejlesztést szolgálja. Relaxációs

és terápiás célokra vízágyat, fénytechnikai berendezéseket,
függőszéket, CD-lejátszót, aktív hangfalakat vásároltunk.
A kötelezően vállalandó nyilvánosság biztosításán túl tervezett
kommunikációs
programunk
minden
elemében
igyekszünk
megvalósítani
az
egyenlő
hozzáférés
esélyének
megteremtését.
1db telepített indukciós hurok lett beszerelve EGYMI helységbe,
és 4 db mobil indukciós hurok került az eszközkölcsönzőbe. Az
eszköz segítségével a háttérzajok zavaró hatása megszüntethető, az
hallókészülékes
emberek
minőségi
hallási
élményben
részesülhetnek.
Megtörtént a teljes intézményi honlap akadálymentesítése
gyengén látók részére. Honlaunk címe: www.kadaskisuj.hu
Szükségesnek tartottuk DVD felvételek készítését az eszközök
szakszerű használatának érdekében. Egyes eszközök használata
nehezen követhető a leírás alapján, ezért vállaltuk a narrátoros,
feliratos videók elkészítését.
A pályázat kötelező eleme volt öt eszközcsoport beszerzése. Az
igényfelmérésre alapozva a következő eszközöket szereztük be.

Speciális taneszközök 37dbMontessori eszközök, kommunikátorok
használatát előkészítő hangadó, buborékfújó játékok, ELA (mindennapi
tevékenységek) fényképsorozat, mely például szókincsfejlesztésre,
mondatalkotás gyakorlására alkalmas.
Speciális fejlesztő eszközök 28dbCsecsemők számára Wingbo, és
Adamobébihinta, masszázsmatrac, Mozgáskotta nevű mozgásfejlesztő
készlet, kirakó készletek, labdakészletek, lábbal hajtós járműkészlet,
építőkészletek
Korrektív, kompenzáló speciális eszközök 13db különböző méretű és
típusú kommunikátorok a beszéd helyettesítésére, támogatására,
Boardmaker képszerkesztő szoftver a kommunikátorokhoz.
Speciális IKT eszközök 12dbZoomtext nagyítószoftver és billentyűzet
látássérültek részre, speciális számítógépegér helyettesítő egerek, joystick
mozgáskorlátozottság esetén.

Hely- és helyzetváltoztatáshoz szükséges eszközök 8dbgyermek
járókeretek, rollátorok, utazókocsik.
Szeretném
munkáját!

megköszönni
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a

projektben

OrnellaFiorini: Lányomnak
Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy szállj,
erőseket,
mint a karvalyé, hogy a szabadság
magasságában
könnyű szárnyalással
lebegni tudj,
és siklani
az élet színein át,
a csendben
meghallani a szelet,
és minden szót, melyből mesék születnek.
Emlékezz erre,
és élvezd a repülést
a tenger felett,
a fűszálakon át,
sőt - miért is ne?!- ,
akár széttépett álmok között,
mert mindennek, még a zúzmara
jegének is értelme van.
Erős szárnyakat szeretnék adni neked,
hogy leküzdd a távolságot,
a port, mely a szívedet szorítja,
és mindazt, ami aranynak látszik,
de amely valójában nem az.
Nagy szárnyakat szeretnék adni neked,
sűrű pelyheset,
hogy megóvjon, ha elvétenéd a repted,
és ha le is zuhansz,
ne essen bajod.
Íme hát a szárnyak, melyeket adni szeretnék neked,
de nem lehet,
mert csak te vagy, ki magadnak őket megteremtheted.

végzett

