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Alapítás célja:

„Hozzájárulni a debreceni Egészségügyi 
Gyermekotthon működési feltételeinek 
javításához. Ennek érdekében az alapítvány 
az Egészségügyi Gyermekotthonban 
elhelyezett gondozottak ápolásnak, 
gondozásának személyi és tárgyi 
feltételeinek javításához, az ezt a célt 
szolgáló beruházások építéséhez, 
beszerzéséhez, felújításához járul hozzá.” 



Ruhaadomány átvétele az osztályokon

A 26 év alatt közel 50mFt pénzbeli és
100mFt-ot meghaladó tárgyi eszközt 
adományoztunk, mely  Luxemburgból,
Hollandiából, Magyarországról  
érkezett



Fejlesztés, képzés, foglalkoztatás támogatása, az 
ehhez szükséges eszközök megvétele



Mozgásfejlesztés eszközeinek, berendezési 
tárgyainak megvásárlása



Adománygyűjtési technikák hazai és 
nemzetközi adományozókkal

Fénygaléria

Tartós személyes kapcsolatok,
Támogatók folyamatos felkutatása



Les Convois Humanitaire pour les enfants de la Hongrie
luxemburgi alapítvány tagjai és Granicz Lajos



Virág helyett adomány a luxemburgi Marc Krieps temetésén 
gyűjtött 2300 EURO az intézmény korszerűsítésre

Fernand



DR. KOVÁTS ENIKŐ
Gyermekotthon 
igazgatója, Fény Felé 
Alapítvány elnöke 

DR. DAVID VAN DE 
VELDE
Soft-Tulip Alapítvány 
elnöke 



Barbócz Károlyné kurátor és a 
Gyermekotthon vezető pedagógusa



Ulvila módszer és a ritmushangszerek 
eszközeinek megvétele

A fejlesztés része a zene



Műhely a teljes felszerelése, eszközei, 
berendezések, anyagok folyamatos megvásárlása

a mi lakóink az alapokat
az itteni műhelyekben szerezték



I

Illat – zene - fényterápiás szoba teljes felszerelése a 
holland támogatóktól érkezett, de maga a módszer is

Snozelen terápia a fényszobában



Támogattuk a lovaglást, úszást, szociális 
önállóságot fejlesztő programokat 



A „DAVID-ház”  szobáinak kialakítása és 
fejlesztő eszközeinek megvétele

David van de Velde pénzadománya



Pénzzel és felszerelési tárgyakkal támogattuk a 
lakóotthon építését és berendezését a FEI udvarán



Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőséért 
Közalapítványtól elnyert pályázatokból  

úszásoktatást finanszíroztunk



Több éven keresztül támogattuk a 
kutyaterápiát



Aranyág Alapítványtól fejlesztő-, és gyógyászati 
segédeszközökre kaptunk támogatást



Napjainkban meghívjuk az intézet ellátottait 
programjainkra, tárgyi adományokat (ruha, édesség, 
ágynemű) adunk, programokat szervezünk számukra



Szívünk hangja Együttes fellépése az 
Örömtánc programunkban



Az intézmény gyermekei felléptek és együtt ünnepeltek 
velünk a Fény Felé Alapítvány  25. születésnapi 

rendezvényén a Lycium Hotelben



Farsang az intézmény ebédlőjében 2019 
Gyuri Bohóccal



Minden programunk, minden támogatásunk a  Debrecen Böszörményi út 
148. szám alatt található, többször átkeresztel intézmény  által nyújtott 
szolgáltatások  átalakítását,   az itt élő halmozottan fogyatékos lakók 
életminőségnek fejlesztését segítik  remélhetően még 55 évig



Köszönöm a 
figyelmet !

Boldog

Születésnapot

kívánok


