
A Fény Felé Alapítvány jelentősebb támogatásai a 
DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény számára



Miért és hogyan jött létre a 
Fény Felé Alapítvány ?  

Kezdetek 1993. június 10-től

Hazai és külföldi támogatások. 
Segítség az intézmény 

átalakításához



Ruhaadomány átvétele az 
osztályokon

Közel 50mFt pénzbeli és 
Tárgyi eszközt adományoztunk
A 25 évalatt



Fejlesztés, képzés, 
foglalkoztatás támogatása



1995-96 BMV –n való részvétel 
finanszírozása



Konferenciák, szakmai napok 
támogatása



Látogatók az Egészségügyi 
Gyermekotthonban, ajándékok

Dr. Göncz Árpádné
Rendszeres vendég volt



Adománygyűjtési technikák

Fénygaléria

Tartós személyes kapcsolatok,
támogatók



Virág helyett adomány a luxemburgi Marc 
Krieps temetésén gyűjtött 2300 EURO

intézmény korszerűsítésre

”Les Convois Humanitaire pour les enfants de la Hongrie Luxemburg” Alapítvány



Nemcsak az irodában, de az 
elátottak, dolgozók előtt is 

láthatóvá tettük a támogatást



Jótékonysági hangverseny a Debreceni Református Egyházközség 
templomában, házavató ünnepség Püski Lajos lelkésszel



Ulvila módszer és a ritmushangszerek 
eszközeinek megvétele

A fejlesztés része a zene



Műhely a teljes felszerelése, eszközei, 
berendezések, anyagok folyamatos 

megvásárlása

lakóink az alapokat
az itteni műhelyekben szerezték



Mozgásfejlesztés eszközeinek, 
berendezési tárgyainak megvásárlása



Illat – zene - fényterápiás szoba teljes 
felszerelése a holland támogatóktól 

érkezett, de maga a módszer is

Snozelen terápia a fényszobában



Támogattuk a lovaglás, úszást 



A „DAVID-ház”  szobáinak 
kialakítása és fejlesztő eszközeinek 

megvétele

David van de Velde pénzadománya



Apor Vilmos püspök boldoggá avatási 
ünnepsége Rómában



Pénzzel és felszerelési tárgyakkal 
támogattuk a lakóotthon építését és 

berendezését a FEI udvarán



Aranyág Alapítványtól 2007-ben
906.000 Ft-ot kaptunk fürdetőágyra



Élelmiszerbank Egyesülettől
100.000 Ft értékű élelmiszer gyermeknapra



Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőséért 
Közalapítványtól + Szja 1 %-a 31 fő 
számára  úszásoktatására 2007-2008



Halmozottan sérültek első 
úszótáborának támogatása



Több éven keresztül támogattuk 
a kutyaterápiát



Támogattuk a mozgásfejlesztést eszközökkel és 
programszervezéssel (Gyalogló nap évente, Mókus 

les, ugráló vár, Csobbanj velünk program)



Magyar Telekom-tól 35 fős autóbusz-
kirándulás költsége Budapestre a Sziget 

gyermek programjára



300.000 Ft magánszemélytől 3 db 
állítógépre, fürdető székekre



Aranyág Alapítványtól 2008-ban 900.000 Ft 
fejlesztő-, és gyógyászati segédeszközökre









Napjainkban meghívjuk az intézet ellátottait 
programjainkra, tárgyi adományokat (ruha, 

édesség, ágynemű) adunk számukra



Szívünk hangja Együttes fellépése az 
Örömtánc programunkban



Az intézmény gyermekei felléptek a 25. 
születésnapi rendezvényünkön a Lycium Hotelban



Farsang az intézmény ebédlőjében 
2019 Gyuri Bohóccal



Mandula Színház előadása





Debrecen fenn és lenn program
Debrecen Eye és a Nagytemplom 

tornya


