
Beszámoló a BHRG Alapítvány 2020. évi munkájáról

A BHRG Alapítvány 1993 óta korai fejlődési eltérések felismerésével és kezelésével, a rászorulók számára
annak megszervezésével, szülőtámogatással és szakember-továbbképzéssel foglalkozik.

3 hónapos kortól 12 éves korig fogadjuk a sérült idegrendszerű, eltérően fejlődő gyermekeket, valamint az
ép intellektusú, de tanulási, viselkedési vagy mozgási problémákkal küzdő gyerekeket, illetve családjaikat,
hogy számukra támogatást nyújtsunk a terápia elérésére. Az alkalmazott vizsgálati és mozgásterápiás
módszerek egy speciálisan kifejlesztett rendszer, a BHRG modell részei, melyek komplexitásuknál fogva
hatékonyan segítik az eltérő fejlődésű gyermekek állapotának javulását.  A terápiák szárazföldi és vízi
közegben is végezhetők; párhuzamosan alkalmazva egymás hatását erősítik.

A módszerek 2016-ban elhunyt létrehozója tiszteletére 2019-ben megalapítottuk a Lakatos Katalin
Ösztöndíjat, melynek keretében családok terápiás hozzáférését biztosítjuk. Hasonló célokat szolgál
felajánlások becsatornázásával a BHRG Csemete program is.

Azok a családok, akik enyhébben eltérően fejlődő gyermeket nevelnek, a társadalmi megítélésben ugyan
kevesebb negatív visszajelzést kapnak - összehasonlítva azokkal, akik súlyosabban sérült gyermekkel élnek
– mégis szociális kapcsolataik fenntartása nehezítetté válhat, saját gyermekük képességeinek, a felé
támasztott követelményeknek megítélése eltolódhat. Ezen okból a szülők pszichés támogatása szintén
kiemelt célja a BHRG Alapítvány munkájának; szakember által vezetett önsegítő csoportok szervezésével
tudjuk ezt megvalósítani. Emellett szülőedukációs kezdeményezéseink is működnek.

Nagyon fontos szempontnak tartjuk, hogy a gyermekeket a mindennapokban körülvevő szakemberek
(védőnők, kisgyermeknevelők, óvónők, stb.) széleskörű tudással rendelkezzenek a normál és az eltérő
fejlődés vonatkozásában egyaránt, hogy képesek legyenek észre venni és a szülőnek jelezni a megjelenő
tüneteket, hogy a lehető legkorábbi időben megfelelő segítséget kaphasson az érintett gyermek. A folyamat
szakmai támogatására évente több konferenciát szervezünk, hogy az ott bemutatott elméleti és gyakorlati
tudás által segítsük a gyermekeket.

2020 februárjában Szegeden tartottuk – a pandémia miatt utolsó személyes jelenléttel zajló -
konferenciánkat Eltérő fejlődés a gyakorlatban – Hiperaktivitás, szenzoros feldolgozási zavarok, autizmus,
tik zavarok címmel. Ez egy országos konferencia-sorozat része volt. Az MVM Partner Zrt jóvoltából a
konferencia terembérleti díját, catering költségeit és előadói díjait támogatásként elszámolhattuk.

Ugyanebben a hónapban szerveztünk egy másik rendezvényt, melyhez a nyomdai munkák költségeit, a
terembérletet, illetve éves szinten adminisztrációs és kommunikációs költségek támogatását kaptuk az MVM
Partner Zrt-től

Társadalmunk tagjainak közösségi beilleszkedése, és ezáltal munkaerőpiaci beválása alapvetően függ attól,
hogy milyen biológiai, pszichés, anyagi és szociális háttérrel rendelkeznek.

A BHRG Alapítvány a gyerekek viselkedésének pontosabb értelmezésével, hatékony terápia biztosításával,
szükség esetén a megfelelő szakemberhez irányításával, a szülők pszichés támogatásával s
szakember-továbbképzéssel tud a családoknak segíteni, és a társadalmi folyamatok pozitív irányú
elmozdításában részt venni.

Köszönjük az MVM Partner Zrt támogatását, mely hozzájárult, hogy céljainkat megvalósíthassuk.




