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Közhasznúsági Melléklet 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Érdekvédelmi munkánkban a következő feladatok álltak előttünk: Általános tájékoztatás a 

beszédhibákról, az egyesület a beszédfogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségével 

kapcsolatos munkájának, az ezzel kapcsolatos programjajnak ismertetéséről. Kiemelten fontosnak 

tartottuk az érintettek tájékoztatását, ingyenes beszédvizsgálat szervezését és a logopédiai tanácsadást, 

megfelelő szakemberek megtalálását és ajánlását. Az általános tájékoztatás másik területe a logopédus 

tagtársaink és kollégáink számára biztosítja az érdekvédelmet és érdekképviseletet tájékoztatással az 

esetleges törvényi változásokról.  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Információ áramoltatása 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 2011. évi VXI. tv. 2. § a), b), c), d) – 1998, évi XXVI. tv, 21. § 

a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:  beszédhibás/beszéd és vagy nyelvi 

fogyatékossággal élő személyek, logopédusok, pszichológusok, érdeklődők 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 8000 fő (becsült érték) 

/Weboldal: 16.000 felhasználói elérés/év        Facebook: 18.000 bejegyzés elérése/év   Email: havi c.a. 

60 Telefonos elérés: havi 20/ 

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

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

szakemberek kiválasztásával kapcsolatban egész évben nyújtottunk tájékoztatástó a honlapunkon, 

hírlevelünkön, Facebook oldalunkon és csoportunkon, email címeinken keresztül. 

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Konferencia 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 2001. évi CI. tv. A nemzeti köznevelésről 4. §. (1) a)-u) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      segítő szakemberek (logopédus, pszichológus, 

orvos), érintettek (felnőtt beszédfogyatékosok) 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:          180 fő          

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Országos méretű projektünk a szakmai konferencia.  

A konferencia témája: Orrhangzósságról – Együtt Új kihívások az interdiszciplináris ellátásban 

Orrhangzósságról Együtt – Új kihívások az interdiszciplináris ellátásban címmel tartott online szakmai 

konferenciát 2020.12.05-én a Démoszthenész Egyesület, ahol az orrhangzósság ellátásában résztvevő 

szakterületek szakemberei és az érintettek is képviseltették magukat.  

 

 

 

https://www.facebook.com/events/280953129923048/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: DEMO-napok segítőknek 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 1998. évi XXVI. tv, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §  a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      logopédusok, gyógypedagügusok 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:      247 fő              

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

A DEMO-napokat 2020-ban háromszor rendeztük meg szakembereknek és logopédus hallgatóknak. 

Ez a rövidebb időtartamú előadássorozat új és/vagy alternatív gyógypedagógiai módszerekkel és 

eszközökkel ismerteti meg az érdeklődőket, illetve esetmegbeszélésre is alkalmat tudunk biztosítani az 

adott témakörön belül. Ezen felül kiváló alkalmat nyújt arra, hogy tagságunkat bővítsük.  

I. DEMO-nap témája: A NILD-terápia bemutatása: A NILD Tanulás Terápia program célja a 

tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén 

egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek 

fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára. Az esemény 

online lett megtartva, 100 érdeklődő vett rajta részt.  

II. DEMO-nap témája: Beszédre fel - Balás Eszterrel: Előadás és kötetlen beszélgetés Balás Eszter 

mesterlogopédussal új könyvéről, melynek címe: Beszédre fel - Beszédtechnika gyakorlatok 

kezdőknek és haladóknak. Az esemény online lett megtartva, 67 érdeklődő vett rajta részt.  

III. DEMO-nap témája: Komplex iskolai képességfejlesztő program zsonglőrlabdákkal: „A 

labdára irányuló figyelem, a mozgások irányítása, a szem és a kéz holisztikus észlelése a 

zsonglőrködés során állandó tréning az agynak. Az újabb gyakorlatok rendre újabb kihívást jelentenek 

az irányító rendszernek. A háromlabdás kaszkád sokféle hatása által csökkenti és akár teljesen meg is 

szünteti a teljesítményzavarokat, még ha maga a sajátos idegrendszeri szerveződés meg is marad.... A 

cél nem zsonglőrök nevelése, hanem az egyensúlyrendszeren keresztül a mozgás és az észlelés 

összehangolása, a kontroll funkciók fejlesztése és így a kognitív működés megalapozása. Az esemény 

online lett megtartva, 80 érdeklődő vett rajta részt.  

  

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Beszédvizsgálat és tanácsadás 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 1997. évi CLIV. tv.  Az egészségügyről 144. § (1)-(2) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:      középiskolás és felnőtt beszédhibások (hadarás, 

dadogás, orrhangzósság, artikulációs hibák stb.) 

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 35  

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Ebben az évben egy ingyenes beszédvizsgálatot hirdettünk meg. Célzott korosztályai a serdülő és 

felnőtt beszédhibások voltak. A beszédvizsgálatok a következő beszéd- és nyelvizavarokra terjedtek 

ki: afázia, artikulációs zavarok, dadogás, hadarás, diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, hangképzési 

zavarok, orrhangzós beszéd. A vizsgálat tanácsadással, ha szükséges további (nem logopédiai) 

vizsgálatok javaslatával, illetve terápia felajánlásával zárult.  



Az események három alkalommal, online került megrendezésre. Az összesetszám 35 fő.  

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése: Továbbképzések 

3.2 Közfeladat jogszabályhely: 1998. évi XXVI. tv, a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról 21. §  a)-g) 

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:       

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:      95 fő              

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei: 

Akkreditált képzésink zökkenőmentes megszervezése, és a helyszínen való koordinálása kiemelt 

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

el új ismereteket. 

 

2020-ban a Felkészítés a nyelvlökéses nyelés logopédiai terápia végzésére tanfolyamot két alkalommal 

tartottuk meg, összesen 53 fő részvételével, az Afázia logopédiai kezelése tanfolyamot 23-an, a 

Felkészítés az orrhangzós gyermekek és felnőttek logopédiai terápiájának a végzésére c. tanfolyamot 

pedig 19-en végezték el.  

 

 

 


