A 2019. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ
RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A közhasznú tevékenység tartalma:
A Meixner Alapítvány ambulanciát, módszertani központot működtet, ahol oktatást,
nevelést és képességfejlesztést folytat dyslexiás és egyéb specifikus tanulási zavarral
küzdő gyermekek számára.
Alapítványunk immár 19. éve folyamatosan működteti Budapesten ambulanciáját, ahol a diagnosztikai, illetve a terápiás munka folyik. Ide az ország minden részéből, esetenként a határon túlról is érkeznek tanulási problémával küzdő gyermekek. A szakvélemény elkészítése
után javaslunk a szülőknek - lehetőség szerint a lakóhelyükhöz közeli - Meixner-módszert
alkalmazó fejlesztő- vagy gyógypedagógust, illetve igény esetén a gyermekeket ambulanciánkon saját szakembereink fejlesztik tovább. Ebben a formában 2019-ben 123 gyermeket vizsgáltunk meg (diagnosztika), illetve kb. 90 gyermek folyamatos felzárkóztatását, fejlesztését
végeztük. Ambulanciáinkon ingyenesen vizsgáljuk a rászoruló gyermekeket (15 főt 2019ben), ill. alapítványi támogatással végezzük a fejlesztéseket.
8 osztályos alapiskolát szervez és működtet
Fenntartjuk 8 osztályos általános iskolánkat (Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 1155 Bp., Tóth István u. 100.), ahol integrált oktatás keretén belül dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás, illetve figyelemzavaros, autisztikus gyermekek is tanulnak. Az induló első osztályba idén is többszörös volt a túljelentkezés. A felsőbb évfolyamok
osztályaiba esetenként tudunk csak újabb tanulási nehézséggel küzdő gyermeket fogadni.
2019. szeptember 1-jén az általunk fenntartott általános iskolának 192 gyerek volt a tanulója.
Az iskolában két teljes és egy félállású logopédus, valamint egy teljes állású beszédfejlesztő
tanár dolgozik. Hetente több mint 60 egyéni vagy csoportos - fejlesztő vagy fejlesztő jellegű
foglalkozást biztosítunk a sajátos nevelési igényű (33 fő), ebből tanulási zavarral küzdő (27
fő), illetve más rászoruló tanulók számára.
Az autizmussal küzdő tanulók megfelelő szakmai ellátása érdekében autizmus terápiában jártas gyógypedagógussal működünk együtt, valamint a SYMBO alapítvány szakembereivel.
Nyitott intézményként - szívesen látunk óralátogatásokon, fejlesztéseken érdeklődő szülőket,
pedagógusokat, fejlesztő tanárokat. Iskolánk az ELTE TÓK-kal együttműködési szerződés
keretében gyakorlati képzést biztosít két csoportnak: Ember- és társadalom műveltségterület
fél éves gyakorlat: 12 fő. Az ELTE Gyógypedagógiai karról 2 csoportot tudtunk fogadni felkérésükre, összesen hat hallgatót. Hosszú gyakorlatát 5 logopédus-hallgató töltötte nálunk. Az
Apor Vilmos Katolikus Főiskola atipikus fejlődésű szakirány műhely gyakorlatán 9 hallgató
vett intézményünkben részt. Szakmai gyakorlatát töltötte nálunk gyógypedagógus-asszisztens
hallgató is.

A XV. kerületi gyermekek száma rendszeresen 130 fő fölött van.
Évente egyszer tartós élelmiszergyűjtést rendezünk különböző rászoruló települések, csoportok, családok számára. 2019. novemberében a XV. kerületben működő SZÉRA alapítvány
számára ajánlottuk fel a tartós élelmiszert.
Akkreditált pedagógus-továbbképzéseket tart
Cél szerinti tevékenységünk keretében 4 budapesti és 1 szombathelyi akkreditált tanfolyamunkra összesen 151 pedagógus járt 2019-ben. Ebben az évben 4 fő pedagógus számára tudtuk biztosítani az ingyenes részvételt továbbképzéseinken. A XV. kerület iskoláiban dolgozó
pedagógusok számára térítésmentesen biztosítunk részvételi lehetőséget tanfolyamainkon. Ez
2019-ben 3 fő részvételét jelentette.
Cél szerinti tevékenységünk a módszer terjesztése, megismertetése, melyet szolgálnak
szakmai kiadványaink is.
A könyvek, taneszközök újranyomásában, kiadásában is előre tudtunk lépni, készleteinket
folyamatosan töltjük fel. Új, korszerű kiadványok is készültek szakmai műhelyünkben,
Nem csak tankönyvek és munkafüzetek formájában, hanem digitális tananyag fejlesztésével is
igyekszünk módszertani segítséget nyújtani az érintetteknek.
Kollégáink együttműködnek az ELTE BTK Gyermeknyelvi Kutatócsoportjával, valamint a
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetével.
Néhány kiemelt rendezvény, melyen térítésmentesen tartottunk előadásokat:
2019.04.02. Gyermeknyelvi Kutatócsoport, Budapest
2019. 04.12. XVII. Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged
2019.05.25. Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Székesfehérvár
2019.05.31. IV. Szemmozgáskutatás Konferencia, ELTE, Budapest
2019. 06.15. MFFLT Kongresszusa, Budapest
2019.06.28. Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének éves konferenciája, Gárdony
2019.07.05-06. Bolyai Nyári Akadémia, Szováta
2019.11.07. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pécs
2019.11.18. Bukaresti Egyetem Neurolingvisztikai Nemzetközi Konferencia
2019.11.27. Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Várpalota
Folyamatosan együttműködünk, számos előadást tartottunk a Dyslexiás Gyermekekért Egyesületnél a szülők, illetve a tanulókkal foglalkozó pedagógusok segítésére.
2019-ben folytattuk az - évtizedek óta országosan, szakértői bizottságokban és pedagógiai
szakszolgálatoknál is használt - olvasást vizsgáló eljárás új sztenderdjeire vonatkozó mérést,
melyet most a 2. évfolyamnál végeztünk el közel, 1000 fős mintán.

A cél szerinti tevékenységekből befolyó összegeket az alapítvány és a Rákospalotai Meixner
Általános Iskola és AMI működtetésére, fejlesztésére; diákjainak támogatására, jutalmazására; valamint a szociálisan rászoruló gyermekek vizsgálatára, fejlesztésére; kiadványaink bővítésére, gondozására és pedagógusok továbbképzésére fordítottuk.

A kuratórium 2019-ben 27 határozatot hozott.

Budapest, 2020. május 29.

Vasvári Lilian – képviselő
Meixner Alapítvány

Záradék:
A közhasznúsági jelentést a Meixner Alapítvány kuratóriuma 2020. június 8-án a 2020/25.
számú határozatával elfogadta.

