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BHRG ModelL©
“A BHRG Alapítvány, és az SMT, TSMT és HRG módszerek édesanyám, Lakatos
Katalin PhD egyedülálló öröksége, amely jelenleg a módszer oktatását (TSMT-HRG
College), elsődleges terápiaként történő alkalmazását (TSMT Fejlesztő Központ)
és a rászoruló gyermekek támogatását és érdekképviseletét (BHRG Alapítvány)
foglalja magába. Munkatársaink várják megkeresésüket, akár szülőként, akár
szakemberként, akár támogatóként lép velünk kapcsolatba.”

Fenyősi Fanni
BHRG Alapítvány

kuratóriumi elnöke

AZ ELTÉRŐ FEJLŐDÉSŰ GYERMEKEK NAGYKÖVETI PROGRAMJA

Az Alapítvány szakmai vezetője, Madács Anita (Gyógypedagógus MA, közoktatás
vezető, TSMT-terapeuta, HRG-oktató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
oktatója) képviseli annak a társadalmi szükségletnek a nagyköveti szerepét,
hogy az idejében felfedezett eltérő fejlődés és a lehető legkorábban megkezdett
komplex segítségnyújtás kiemelt jelentőséggel bír. Adjunk lehetőséget a
gyermekeknek a sikeres mindennapokra, adjunk esélyt a teljes életre!

Madács Anita
BHRG Alapítvány

szakmai vezető

KÜLDETÉSÜNK
A BHRG Alapítvány küldetése az eltérő fejlődés
felismerése és fejlesztésekről való információk
népszerűsítése és a rászorulóknak a
hozzáféréshez való segítése.
Szervezetünk az eltérő fejlődésű (koraszülött,
megkésett beszéd és/vagy mozgásfejlődésű,
hiperaktív, autizmusban érintett, figyelmi és/vagy
tanulási nehézségekkel, viselkedési problémával
küzdő, iskolaéretlen stb.) gyermekek képesség
fejlesztésén dolgozik segítve családjaikat és a
velük foglalkozó szakembereket. Fő
tevékenységünk a problémakör megismertetése,
jelentőségének hangsúlyozása, a fejlesztés

megszervezése rászoruló gyermekek számára, valamint a TSMT/HRG módszerek képzett terapeutáinak
szakmai támogatása, továbbképzése.  Munkánk preventív, korrektív, habilitációs és rehabilitációs célú.



RÁSZORULÓ CSALÁDOK TÁMOGATÁSA

Az esélyteremtés kiemelkedő cél, melyet a családok számára szervezett ismeretterjesztés és egyéni  tanácsadás
formájában valósítunk meg.

Lakatos Katalin Ösztöndíj
A BHRG Alapítvány által létrehozott támogatás
célja, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek
esélyegyenlőségét elősegítse.
A Lakatos Katalin Ösztöndíj a pályázók részére
mozgásterápiás fejlesztések támogatására
fordítható.

BHRG Gyermeknap
Az MVM Zrt. támogatása révén
gyerekjátékokkal, készségfejlesztő
eszközökkel tudtuk meglepni a TSMT
Fejlesztő Központba járó gyerekeket.

Képességfejlesztés otthon
A jelenlegi nehéz helyzetben otthoni

fejlesztési tanácsokkal segítettük a
családokat, hogy a gyerekekkel együtt töltött
idő jókedvben, közös örömökben legyen
gazdag.

Online támogatás
Online tanácsadás és konzultációs lehetőséget
biztosítunk szakembereinkkel a rászoruló
szülőknek: nevelési, képességfejlesztési,
pszichológiai és gyógypedagógiai tanácsadás.

Tudástár szülőknek
Az alábbi témákban folyamatosan bővítjük a
szakmai információs anyagainkat:

● tünetfelismerés
● eltérő/atipikus fejlődés
● fejlesztési lehetőségek
● szenzomotoros fejlesztés
● beszédfejlődés
● apák, anyák támogatása
● gyakran feltett kérdések

https://bhrg.hu/lakatos-katalin-osztondij/
https://www.facebook.com/bhrgalapitvany/photos/basw.AbqqWO9qNVC78ncjlKd8jvatWNcDUrbh5MuEn3aKpWYyPfo_NIDnC5E3c3VuagQo1dUXPOiyf_h9cJrpQ80f0T4xOVCCFFe_uWwuSs3VaBpKoc7aHn2aH7Odc3jYejdCyYEKA3gRXEsjYab4zHn-EkCX/3996141713806912/?opaqueCursor=AbpeH-tZdttvTqarFc3Gquiq3UjoyCIS__GZYC_PerEbhJmCrX82MUmEBsinAviyMPAhnt377SDxX4uyiMZIQoc6lt-KXqIXD0ZO3qSv1gPiwEpuE2-ZbW4uFHBW8IkVccAVmcSDG4ap-PhyH9thNc41klqMGSZk0z6cWewWqyBJ7MW21Rg-OyTlb3KvRFEJ4SEyy1HduYSjdZLRtbxD5yoacFY5ReZRtUSpED04KyoQ590EHDA4BHoZuZTrLvHEofUFI3nYrsH0BebRDSOVc8_vJcRpVKNyBgz5Nu6WDaHHLsq1LHLaLqlW8xY9bA13xNcLooWAsvLnR8VogUIb3mEz7zlVLQskL3H2_DgrSfzuRSRVJKpbNMAFZrYvNaHkIZCIoJagiPRUF5PRLV1QxVu8EmLsG_KjgkosznvWNLE03LZe2K5WwePDK7x2OaJHIIFTKvRK3JY2a3y3WNcXjdeA2duKG5wuNNHEeY9UPf-jBoO55mGQLK0ZTmCMUkMnk0vUT_sx40SLc4xB6tHcSOE47oewNWuvoiqPd7gOJ1f341KTbC8Ci0L2QOeO80C5cL4Tgj_KDx0Dnm-DtlstNNV1ARDUwHSi4DLaWUqN5BobD2sp7KQFRHQji04BBDQ6ZbPn7Cl1t35gs3EPEWXVO_Jldpf0HnHs_sLmonJlsATTxIguDYWa0CcLpxlpwnhPhBdgcwor7kQtryUusXgb4gexyWl3m53v00KOLryqBSIEDyNHe7qkl5yJxsnSq-cxNpkZ86yA5T2jLZ8me8cRIsSvaTGP6i0zUQmf3NQ8PUygVqFINMW7TioUMP14mJjW7hULEJLoJXSo37bJG5iiEx49c6BH9v2yTV7rnq_ySLoqnikVP9qm6TJeUex5eBi_mRBZ9U_ZXOsTWRItJQi2QXyo9s3KDMOblQjcBoB5gq9k2aBDH6YQ2-Wr04MHrirJmtYXrMCOjNF1qGLnIolZWQ70mS5jyQHu2bpe-CMGA5cncvJpP8CMi4phLFaoMOKdGCKUrulRiahf2mymdVUAZ1Ac
https://obuda.hu/blog/hirek/kisgyerekkel-otthon-hasznos-otletek-keszsegfejlesztesre/?fbclid=IwAR2VrsAU8fg7zw_JORWu51SbL8N6eijty3vmL6GA11Scubh-egJsQWDyuoY
https://bhrg.hu/szulotamogatas/


KONFERENCIÁK, SZABADEGYETEMEK

Szakmai rendezvények, konferenciák évente több alkalommal kerülnek megrendezésre; a BHRG
Szabadegyetem 2011 óta működik átlagosan 200-250 fő részvételével, a szakma jeles orvos, pszichológus,
pedagógus képviselőinek előadásaival.

A jövő gyermekei Gyermek a család közepén

A fejlődő agy Szemelvények a neurológia köréből

https://bhrg.hu/a-jovo-gyermekei/
https://bhrg.hu/a-fejlodo-agy/


SZAKMAI TÁMOGATÁS

A BHRG Alapítvány fontos szerepet vállal a védőnők, bölcsődei kisgyermeknevelők, óvónők, házi
gyermekorvosok, szülők érzékenyítésében; figyelmüket előadások, konferenciák, szupervíziós alkalmak
keretében hívjuk fel az eltérő fejlődés jelentőségére, a tünetek felismerésére, a megfelelő időben végzett
szűrővizsgálatokra, és a segítséget nyújtó terápiára. Együttműködéseket alakítottunk ki számos szakmai
szervezettel, a helyi önkormányzattal, hogy jó gyakorlatunkat megosszuk, támogatva az érintettek mielőbbi
segítséghez jutását.

Az anyák támogatásának színterei - online fórum
Mivel tudnak az egyes szervezetek hozzájárulni az anyák
támogatásához?
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a BHRG Alapítvány a
III. kerületi civil szervezetek és családsegítő szakemberek
részvételével online fórumot szervezett. Az előadók
megfogalmazták a védőnői, a családsegítő- és gyermekjóléti
szolgálat, valamint a képességfejlesztéssel foglalkozó civil
szervezetek szerepvállalási lehetőségeit az eltérő fejlődésű
gyermekeket nevelő anyák támogatásában.

Védőnők támogatása - továbbképző napok
2021. októberében elkezdődött a védőnők országos képzése
megyei szinteken. A Magyar Védőnők Egyesülete és a BHRG
Alapítvány által közösen minősített képzésben Madács Anita,
az eltérő fejlődés jellegzetességeit mutatja be a védőnőknek.

Mozgáskotta
Magyar Gábor vezetésével megvalósult az elméleti és
gyakorlati részeket is tartalmazó hatórás Mozgáskotta képzés.
A módszer alkalmazható természetes fejlődésmenetű,
iskolaéretlen 3-7 éves gyermekek komplex mozgásos
fejlesztésére, funkció érettség gyorsítására, és eltérő
fejlődésmenetű gyermekek felzárkóztató foglalkoztatásában
mozgásos ügyetlenség, kognitív elmaradások, a szociális
képességek nehezítettsége esetén, attitűdök átformálására,
valamint tehetséggondozó foglalkozásként is.

Tudástár szakembereknek
Az alábbi témákban folyamatosan bővítjük a szakmai
információs anyagainkat

● tünetfelismerés és fejlesztési lehetőségek
● szenzomotoros fejlesztés
● beszédfejlődés
● eltérő/atipikus fejlődés
● holisztikus  család támogatás
● apai, anyai szülői szerepek

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=450646656159935
https://bhrg.hu/obuda-kozossegeert/
https://bhrg.hu/obuda-kozossegeert/
https://bhrg.hu/vedonoi-tovabbkepzo-napok/
https://bhrg.hu/mozgaskotta-2021/
https://bhrg.hu/tudastar/


KAMPÁNYOK

FÓKUSZBAN AZ ANYÁK - Anyák, akik különleges helyzetben vannak /2021. ápr. 2–máj. 2./

Autizmus Világnapjától az Anyák napjáig az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő anyák
élethelyzeteire hívtuk fel a figyelmet. Anyaként nem könnyű a problémát felismerni
vagy akár azzal szembesülni, pedig az idejében felfedezett eltérő fejlődés és a lehető
legkorábban megkezdett komplex segítségnyújtás kiemelt jelentőséggel bír. A
figyelemfelhívó kampány keretében támogattuk az édesanyákat a
tünetfelismerésben, a fejlesztés útvesztőiben való eligazodásban, saját lelki
egészségük megőrzésében.
Infó: bhrg.hu/fokuszban-az-anyak/

APÁK NAPJA - Édesapák, akik hősként a különleges helyzetben is helytállnak /2021. jún. 20./

A kampány keretében támogattuk az édesapákat a tünetfelismerésben, a
kitartásban, hogy velük együtt és rajtuk keresztül az érintett gyermekek a lehető
legoptimálisabban használhassák ki lehetőségeiket. Az eltérő fejlődésű gyermeket
nevelő édesapák helytállására, családi támogatására, az apák nevelésben és a család
érzelmi egységében betöltött fontos szerepe nagyon fontos. A komplex segítségadás
kiemelt jelentőséggel bír, amelyben az apák szerepére szintén hangsúlyt kell
fektetni.
Infó: bhrg.hu/apak-napja

TÜNETFELISMERÉS - Figyelemfelhívó kampány az eltérő fejlődés felismerésére /2021. dec. 6-12./

A kampánnyal célunk volt a tipikus fejlődési sajátosságok megismertetése, a
megjelenő tünetekre való figyelemfelhívás, az eltérő fejlődés jelentőségének
hangsúlyozása, és javaslattétel a megoldásra.
Infó: https://bhrg.hu/tunet/

MVM ZENERGIA 2021 KONCERT - Jótékonysági koncert /2021. aug. 28./

A támogatásra kiválasztott kedvezményezettek között egyike voltunk annak a három
szervezetnek, aki részt vehetett a szavazási kampányban. A legtöbb voksot
összegyűjtő civil szervezet kapta meg MVM ZENERGIA koncert teljes bevételét.
Köszönjük az MVM ZRT-nek, hogy részt vehettünk az izgalmas kampányban és
gratulálunk a nyertes szervezetnek.

http://www.mvmzenergia.hu/#szavazas

http://bhrg.hu/fokuszban-az-anyak/
https://bhrg.hu/fokuszban-az-anyak/
http://bhrg.hu/apak-napja
https://bhrg.hu/apak-napja/
https://bhrg.hu/tunet/
https://bhrg.hu/tunet/
https://obuda.hu/blog/hirek/keruleti-civil-az-mvm-zenergia-koncert-kedvezmenyezettjei-kozott-tamogassa-szavazataval-a-bhrg-alapitvanyt/
http://www.mvmzenergia.hu/#szavazas


NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Izlandi tanulmányút GYŐR - BIO TRIO II. BSJK-BHRG szervezetfejlesztés

VÁLLALATI PRO BONO EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Pro bono önkéntes-támogatói program
Vodafone - arculati kisfilm készítése

Pro bono önkéntes-támogatói program
Vodafone - tünet ismertetési rajzfilm készítése

Pro bono önkéntes-támogatói program
Vodafone - WEBoldal fejlesztés

Pro bono önkéntes-támogatói program
E.ON - kommunikációs terv készítése

ÖNKÉNTESEK A BHRG ALAPÍTVÁNYNÁL

Nyaranta intenzív fejlesztő táborokat ajánlunk
három éves kortól, ahol öt napon keresztül
tornatermi TSMT, vízi HRG, finommotorika és
kognitív fejlesztésben részesülnek a résztvevő
gyermekek. A tábor fejlesztő szakembereinek
munkáját BHRG önkéntesek segítették az idén is.

https://bhrg.hu/2021/11/25/ez-egy-teszt-blog-bejegyzes/
https://bhrg.hu/bio-trio-ii-talalkozo/
https://bhrg.hu/bsjk-bhrg/


SAJTÓMEGJELENÉSEK

TV
● 2021.09.22. HÍR TV – RADAR - A HÍR TV riportja a TSMT jelentőségéről
● 2021.05.11. EWTN TV – Délelőtt - Gyermek a család közepén - Madács Anita
● 2021.04.27. Life TV – Ébredj velünk! - “Fókuszban az anyák” kampányról
● 2021.04.28. Hegyvidék TV – Minőségi idő
● 2021.09.04. Óbuda TV – Furcsán viselkedő gyerekek - Madács Anita

RÁDIÓ
● 2021.05.02. Karc FM – Asztal körül - Anyák napján az eltérő fejlődés fontosságáról.
● 2021.04.26. Inforádió – Családi hét - Fókuszban az anyák kampányról
● 2021.04.26. Katolikus Rádió – Házunk táján - A "Fókuszban az anyák" c. kampányról
● 2021.01.11. Csillagpont Rádió – BHRG Alapítvány tevékenysége - Madács Anita nyilatkozik
● 2021.02.01. Csillagpont Rádió – Fejlődjünk együtt - Madács Anita nyilatkozik
● 2021.01.25. Csillagpont Rádió – BHRG ModelL - Fenyősi Fanni
● 2021.09.04. Klubrádió – Furcsán viselkedő gyerekek - Madács Anita
● 2021.03.31. Csillagpont Rádió – Eltérő Fejlődésű Gyermekeket Támogató Nagyköveti Program

SAJTÓ
● 2021.06.20. Óbuda.hu – Köszöntjük az édesapákat! - Fókuszban az apák kampány
● 2021.06.16. Óbuda.hu – Fókuszban az édesapák és az apai szerepek - Gyereknevelés
● 2021.04.29. Óbuda Facebook – Az anyák támogatásának színterei - BHRG-Óbuda Önk. fóruma
● 2021.04.26. Mindennapi Pszichológia – Fókuszban az anyák - Az édesanyák hónapja
● 2021.04.26. Femina.hu – Milyen jelekből tudhatjuk, hogy nem fejlődik megfelelően a gyerek?
● 2021.03.30. Óbuda.hu – Kisgyerekkel otthon - Hasznos ötletek készségfejlesztésre
● 2021.01.26. Maninka – TSMT Modell - Fenyősi Fanni a szlovák Maminka Magazinban.
● 2021.01.01. Óbuda.hu – A gyermekek korai képességfejlesztésének lehetőségei online is
● 2020.12.07. Óbuda.hu – Felelős szülők - Iskolaválasztás
● 2021.12.01. Fejlesztő Pedagógia 2021/4-6. - Lakatos Katalin és a BHRG Alapítvány

https://youtu.be/soWm2JXFHKQ?t=1689
https://www.youtube.com/watch?v=4QeeAHuojE4
https://lifetv.hu/teljes-adasok/2021/04/27/fokuszban-az-edesanyak-vegyuk-komolyan-ha-egy-anya-aggodik-gyermek-fejlodeseert/3630
https://www.youtube.com/watch?v=jzKEAsVFYe0
https://karcfm.hu/archiv/asztal-korul-2021-05-02-1000-1100/
https://infostart.hu/audio/0000e/0000ec0ab.mp3
https://open.spotify.com/episode/5OgUbtqOqlwrBANfgq0RRo
https://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=18&mev=2021&mho=04&mnap=26&mora=18&mperc=04
https://bhrg.hu/wp-content/uploads/2021/01/9.00-MADACS-ANITA-v.-19.38.mp3
https://bhrg.hu/wp-content/uploads/2021/02/9.00-MADACS-ANITA-KIADVANY-v.-16.00.mp3?fbclid=IwAR3pwUmx_gp1reHkbzbXDcjs_33Eg5qIhF_U1gEJy-9hBps6ZLn9WK3VzKE
https://bhrg.hu/wp-content/uploads/2021/01/10.30-FENYOSI-FANNI-v.-18.08.mp3
https://klubradio.hu/archivum/szerepvallalas-2021-szeptember-04-szombat-1805-19676
https://bhrg.hu/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.31.-Csillagpont-Radio-MADACS-ANITA-Nagykovet.mp3
https://obuda.hu/blog/hirek/koszontjuk-az-edesapakat-apak-napja/?fbclid=IwAR3vgL20v2uZkNnuwRos_WbHRkgbEDUjBqLuBOYzQf3UAaTs8jwBqGzidMc
https://obuda.hu/blog/hirek/fokuszban-az-edesapak-es-az-apai-szerepek-pihenes-gyerekneveles-tamogatas/?fbclid=IwAR0I3gOAqfeSKs525bR7fJWXTbHXpyKDFvQ2pm6zmUEXpIrxWm5vOeMz4J8
https://www.facebook.com/watch/live/?v=450646656159935&ref=watch_permalink
https://mipszi.hu/programajanlo/altalanos/fokuszban-anyak-edesanyak-honapja
https://femina.hu/gyerek/fokuszban-az-anyak-kampany-eltero-fejlodesu-gyermekek/
https://obuda.hu/blog/hirek/kisgyerekkel-otthon-hasznos-otletek-keszsegfejlesztesre/?fbclid=IwAR2VrsAU8fg7zw_JORWu51SbL8N6eijty3vmL6GA11Scubh-egJsQWDyuoY
https://bhrg.hu/wp-content/uploads/2021/02/Maminka_2021_26_BHRG-modell.pdf
https://obuda.hu/blog/hirek/bhrg-alapitvany-gyermekek-korai-kepessegfejlesztesenek-lehetosegei-online-is/
https://bhrg.hu/wp-content/uploads/2020/12/2020.12.07.-Obuda-Felelos-szulok-Ezt-kell-tudni-az-iskolvalasztasrol.png
https://www.facebook.com/fejlesztopedagogia/photos/pcb.3099268686952518/3099268536952533


MEGÚJULT A WEBOLDALUNK

A BHRG ALAPÍTVÁNY VÍZIÓJA
Egy olyan világ, ahol az emberek saját képességeikből a legtöbbet
tudják kihozni és ezeket a képességeiket önmaguk és a társadalom
javára fordítják. A 2021-es évben is arra törekedtük, hogy ezeket
céljainak megvalósíthassuk

Támogassa az  eltérő fejlődés  tünetészlelését és a gyermekek korai fejlesztését!
18241343–1–41

Külön köszönet: MVM Zrt, Vodafone Alapítvány, E.ON, Nemzeti Együttműködési Alap

https://bhrg.hu/tamogasson-minket/
https://www.facebook.com/bhrgalapitvany
https://www.instagram.com/bhrgalapitvany/
https://www.youtube.com/user/BHRGAlapitvany
https://bhrg.hu/hirlevel/
https://bhrg.hu/

