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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Szakmai programjainkban idén is az érintettek és a szakemberek számára is próbáltunk megfelelő 

minőségű és mennyiségű é programmal készülni. A már szokásosnak mondható tavaszi és őszi 

konferencia mellett újra négy DEMO-napot szerveztünk, három ingyenes beszédvizsgálati napot 

tartottunk, képviseltük az érintetteket és a logopédusokat a Sziget fesztiválon. Sikeresen futottak 

akkreditált képzéseink, valamint a Soha többé dadogás felnőtt terápiás módszer ismertetése is 

megrendezésre került. Fontos célunk volt 2018-ban, hogy minél több gyógypedagógiát oktató 

felsőoktatási intézménnyel, az FSZK-val, az MLSZSZ-el és egyéb szakmai szervezettel ápoljuk 

kapcsolatainkat.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 1 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:  

1. Információ áramoltatása 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 2011. évi CXI. tv. 2. § a), b). c). d) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  

érintettek /fiatal és felnőtt beszédhibások, beszédhibás gyermekek szülei/ és  segítőik /logopédusok, 

pszichológusok, orvosok/.  

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 2.000 – 2500 fő 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Aktuális programjainkról, vizsgálati. szakértői vizsgálati és terápiás lehetőségekről, a megfelelő 

szakemberek kiválasztásával kapcsolatban egész évben nyújtottunk tájékoztatást. Ennek felületei: a 

honlapunk, hírlevelünk, Facebook oldalunk és csoportunk, e-mail címeink, vonalas és mobil telefonos 

elérhetőségünk. A Facebook oldalunkra 1798 személy jelentkezett fel, egy-egy bejegyzés átlagosan 

1000 emberhez jutott el. A telefonos forgalmunk kb. 10-15 hívás volt hetente.  
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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

2 A tavaszi és az őszi konferencia szervezése   

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 2001. évi CI. Tv. 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: logopédusok, beszédtanárok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 168 fő 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

2 alkalommal szerveztünk konferenciát. Tavaszi konferenciánk témája az egyesület szakmai 

érdekvédelmi munkájához kapcsolódott, dr. Palotás Gáborra, a Gyakorló Logopédiai Intézet egykori 

igazgatójára emlékezett. Ebből az alkalomból a dr. Palotás Gábor mesterlogopédus cím történetének 

felelevenítésén túl a korábbi években mesterlogopédus díjjal rendelkező kollégák tartottak előadást 

abban a témakörben, amelynek fő művelői 

Második konferenciánk témája a felnőtt logopédiai ellátás szervezési és módszertani kérdéseiről szólt. 

Előadás hangzott el a  logopédiai ellátásról a klinikumban, a tudatosítás szerepéről  felnőtteknél  a 



nyelvlökéses nyelés vizsgálatában és terápiájában. Betekintést nyert a hallgatóság beteg-utakba, a 

rehabilitációs ellátási protokoll mibenlétéről a logopédiai rehabilitációban , a felnőtt dadogók és 

hadarók logopédiai ellátásáról. Bemutatót láthattunk az egyéni és kiscsoportos beszédtechnikai 

foglalkozásokon használható szöveges és szövegalkotó koncentrációs gyakorlatokból fiatalok és 

felnőttek számára. Az őszi konferencián a már hagyománynak számító Palotás Gábor díjak kerültek 

átadásra Egyesületünk elnöke Őze Áron által. A konferencia helyszíne ebben az évben is az Aranytíz 

Kultúrház volt.  
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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

3 DEMO-napok 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 2001. évi CI. Tv. 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: logopédusok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 124 fő 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Immár második éve szervezünk kisebb lélegzetvételű, rövidebb szakmai előadásokat DEMO-

nap néven. Az ilyen délutánokon a logopédusok és hallgatók új eszközökkel, terápiás 

módszerekkel ismerkedhetnek meg. Témáink voltak:  
A korai reflex-éretlenségek hatása a kognitív funkciókra a neuropszichológia szemszögéből.  

Verbalio, a legújabb modern AAK-szoftver ismertetése, amely olyan emberek számára készült, 

akiknek kifejező beszéde - és adott esetben beszédértésük is - súlyos fokban sérült: értelmi, hallás- és 

mozgássérült, autista, afáziás személyek. Okoskocka fejlesztő kockajáték-család metodikájánajk 

ismertetése, eszköztárát bemutató alkalom egy interaktív, játékos szakmai fórum keretében valósult 

meg. Ezen eszközökkel, módszerekkel a gyerekek örömmel és játszva sajátítják el, gyakorolják be 

azon a képességeket, amelyek az iskolai tanuláshoz, az olvasás-írás-számolás zavartalan 

megtanulásához elengedhetetlenül szükségesek. Miért ilyenek? Milyenek ezek a gyerekek? címmel 

az előadás arra adott választ, milyen tényezők szabályozzák a különböző képességű gyermekek 

pszichomotoros fejlődésmenetét.  
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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

4 Beszédvizsgálatok és tanácsadás 

 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 

 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: fiatal és felnőtt beszédhibások 

 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 36 fő 

 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Ebben az évben is három ingyenes beszédvizsgálatot terveztünk megszervezni, ami nagy 



népszerűségnek örvendett. A megcélzott korosztály a 14 éven felüliek, főként felnőtt beszédhibások.  

A beszédvizsgálatok kiterjednek a következő beszéd- és nyelvizavarokra: afázia, artikulációs zavarok, 

dadogás, hadarás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hangképzési zavarok, orrhangzós beszéd. Az 

ingyenes alkalmak mellett természetesen egész évben tudtunk helyet és időt biztosítani a 

beszédvizsgálatra jelentkezőknek. A logopédiai szűrőnapokon logopédus hallgatók is részt vettek. Az 

év során 52 db. szűrőtesztet vettünk fel. A vizsgálatokban a 20 és 50 év közötti korosztály 

képviseltette magát.  
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3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: 

5.Továbbképzések és Sziget program szervezése 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 2011. évi CXI. tv. 2. § a), b). c). d) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: logopédusok, pszichológusok, a Fesztivál közönsége 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 80 +60 fő  fő 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Akkreditált képzéseink zökkenőmentes megszervezése, és a helyszínen való koordinálása kiemelt 

feladat egyesületünk számára, hogy a logopédus kollégák megfelelő feltételek mellett sajátíthassanak 

el új ismereteket. A szervező a szakmai program felügyelete mellett foglalkozott a jelentkezők 

adatainak feldolgozásával, kapcsolatot tartott az előadókkal és felügyelte a leadandó dolgozatok 

beérkezését, illetve a foglalkozások záróalkalmát. 

2018-ban ötödik alkalommal vettünk részt a Sziget Fesztiválon. 

A Démoszthenész Egyesület csapata a beszédfogyatékossággal kapcsolatos információkkal, 

felvilágosítással, logopédiai játékokkal, a külföldi érdeklődőknek pedig magyar nyelvi ízelítővel 

készült.  

 

 


