
Szeged első speciális, integráló, fogyatékossággal élő 
gyermekeknek készült játszóterét!

Hisszük, hogy fogyatékosságuk ellenére gyermekeink Szuperhősök, a mi Szuper- 

hőseink! Szuperképességük, hogy a szeretet olyan minőségére és mélységére tanítanak 

bennünket, amelyet csak az tapasztalhat meg, aki ilyen Szuperhősöket nevel!

Adománygyűjtő kampányunkkal 
ebből a szeretetből igyekszünk 

minél többet átadni!

A GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft. 2015 óta fenntartója a szegedi GEMMA 
Központnak, amely 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy Csongrád megye területén komplex 
szolgáltatást nyújtson a fogyatékossággal élőknek. Küldetésünk a súlyos és halmozott 
fogyatékossággal, autizmussal élő gyermekek oktatása, fejlesztése, az oktatásból kikerült 
fogyatékossággal élők nappali ellátása, családjaik életminőségének javítása, a családok 
terheinek csökkentése. Nonprofit, közhasznú társaságunk jelenleg három intézményt 
működtet, a GEMMA Szociális Szolgáltató Központot felnőtt korú fogyatékossággal élő 
fiataloknak, ebben a nappali intézményünkben 24 fiatal felnőttet látunk el. A GEMMA Fejlesztő 
Iskolába és Készségfejlesztő Iskolába jelenleg 43 tanuló jár. Támogató Szolgálatunk további 15 
fogyatékossággal élő ellátását végzi.

Nem ismersz még bennünket?

Kövesd a GEMMA Facebook oldalát, és ott Szuperhőseinket, akik kéthetente adnak 

Neked feladatokat, segítséget abban, hogyan fejezd ki azt, amire sokszor kevés időd jut: 

a szeretetedet! Légy velünk a következő hónapokban, és kívánjuk, szeress többet, 

mosolyogj többet, adj többet azoknak, akiket szeretsz!

SEGÍTSD A SZUPERHŐSÖKET!
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Mi, a GEMMA közössége, pedagógusok, fejlesztők és a fogyatékossággal élő gyermek- 

eket nevelő családok tudjuk, gyermekeinknek milyen sokat jelent a játék. Ez sokszor a 

fejlesztő munkánk alapja, az életminőség javításának eszköze, és megannyi közös él- 

mény forrása. Játszani bárhol lehet, a szabadban is, egy játszótéren, de ez még nem 

adatott meg a Szegeden és környékén, fogyatékossággal élő gyermekeknek!
 

Ezért döntöttünk úgy, hogy közösségi összefogással létrehozzuk 

Játszóteret álmodtunk szuperhőseinknek!



Milyen játszóteret álmodtunk?

 
 

Egy olyan álom megvalósítása, mint Szeged első speciális játszótere, nem kevés pénz! 

Előzetes számításaink szerint 7 millió forintból lehet megfelelő minőségű és megfelelő 

mennyiségű játékelemekkel létrehozni itt, a GEMMA Központban. Lesz speciális 

homokozó, hangállomás, kerekesszékes körforgó, fekvő mérleghinta, fészekhinta, és 

kerekesszékes hinta. Ha sikerül, lesz olyan játék is, amiből többet építünk. A játékokat 

nemcsak Szuperhőseink, hanem valamennyi sérült és ép gyermek is használhatja majd!
 

 

 
 

Ezek a játékok nemcsak örömet, nevetést hoznak Szuperhőseinknek, hanem 

hozzájárulnak ahhoz is, hogy fejlesszük érzékelésüket, észlelésüket, mozgásukat, 

szociális készségeiket, erősítsük énképüket. És ami a legszívmelengetőbb: a játszótéren 

ők is megélhetik a cselekvés szabadságát!
 

 

 
 

Célunk, hogy 2018. május végére, Gyermeknaphoz időzítve adhassuk át 

Szuperhőseink játszóterét, ami nevelésükben, fejlesztésükben és integrálásukban is 

pótolhatatlan szerepet kaphat!
 

 

speciális homokozó

fekvő mérleghinta

hangállomás

fészekhinta

kerekesszékes körforgó

kerekesszékes hinta

A Játéknap Kft. látványtervei – www.jateknap.hu.



Segíts Szuperhőseinknek!

 
 

Ahhoz, hogy létrejöjjön Szeged első speciális, integráló, fogyatékossággal élő 

gyermekeknek készült játszótere, sokak segítségére, összefogására van szükség! Ha Te is 

segítenél, támogatásod hálás szívvel fogadjuk!

 
GEMMA ISKOLA Nonprofit Közhasznú Kft.

 
6724 Szeged, Bakay Nándor utca 50.

 
Számlaszám: 11735012-20001199-00000000 OTP

 

A közlemény rovatba feltétlenül írd oda: „Adományom a Szuperhősöknek!”

Cégeknek a támogatásokról így adóigazolást tudunk kiállítani, azok az adóból 

levonhatók. Ez ügyben vedd fel velünk a kapcsolatot!

 

Ha személyi jövedelemadód 1 százalékának felajánlásával támogatnál bennünket, 

válaszd A Jövő Egészséges Gyermekeiért Alapítványt. Adószámunk: 18474213-1-06.

 

Folytatódik a Zöld Béka Kupakgyűjtő Akciónk is! Ha így segítenéd a játszótér létrejöttét, 

gyűjtsd és hozd be hozzánk (Szeged, Bakay Nándor utca 50.) használt műanyag 

kupakjaidat! A csomagokat a Regaplast Kft. segítségével juttatjuk el feldolgozásra.

 

Ha felajánlásoddal személyesen keresnél meg bennünket, vagy kérdésed 

van, keresd intézményvezetőnket:
 

Péntek Imrénét

Email: gemmaiskolakft@gmail.com

Telefon: +36 20/253-6102
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