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1982 

 

Május 4-én 8 fővel,  Bocz And-
rás igazgatása alatt megkezdte 
működését az Értelmi Fogyaté-
kosok Napközi Otthona   

 

 

 

 

1981 

1992 

Megalakult a Pécsi Napközi Otthon Alapítvány, ala-
pítója James William Foster angol gyógypedagógus 

Az Agora szervezésében a fiatalok a pezsgőgyárban kezde-
nek dolgozni 

1996 

1996.június 1-tol az intézmény az Értelmi Fogyatékosok 
Egyesített Szociális Intézménye nevet veszi fel. 

Joseph Mitterhuber támogatásával az ala-
pítvány egy lakóotthont vásárolt Bogádon, 
melyet az adományozó feleségének tiszte-
letére „Edith” lakóotthonnak neveztek el. 

Tetőtér beépítéssel bővítik a 21. sz. épüle-
tet, ahol kialakítják az átmeneti szállót 8 f 

1991 

Dr. B. Mácsai Edit pszichológus lesz az intézmény igazgatója 

1999 
Az intézmény új igazgatója Gyurok Ernő. 

Részt veszünk a „Civiliáda99” országos kiállításon, az Ifjú Kéz-
művesek  Országos Kiállításán és a BNV-n. 

Szakdolgozóink tapasztalatcserére utaznak Baden Boll-ba 

2000 
Lovasterápián vehetnek részt a gyermekkorú ellátottak 

Az Önálló Életvitel Központ megkezdi működését, a résztve-
vőknek tanácsadást, gyakorlati segítséget nyújtunk 

Kosárfonó és csuhékészítő tanfolyamon vehetnek részt az 
ellátottak 

Tapasztalatcserére utazunk Stettenbe 

2001 
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2006 

2007 

2003 

2002 
A Tiborc utcai  kisiskolásokkal való együtt-
működés kezdete. Közös kézműves foglalko-
zásokat tartunk. 

Megalakul a Támogató Szolgálat, 
amely szállítással, információnyúj-
tással, személyi segítéssel, sza-
badidős programok szervezésével 
segíti az igénybevevőket  

Rendszeresen látogatjuk a Pécsi 
Szimfónikusok előadásait 

Munkarehabilitációs foglalkoztatás kezdődik, melyben 88fő 
vesz részt 

Újjáépítik a 23. sz. épületet, új termekkel, 
új szolgáltatásokkal bővül az intézmény  

OKJ-s számítógépes tanfolyam kezdődik a 
PRKK szervezésében 

Új nevünk: Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye 

Nemzetközi Workshop keretében egyhetes 
kézműves tábor  zajlik 

Az  Agora Ipari Kft megszünteti az intézmé-
nyen belüli foglalkoztatást  
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Intézményünkhöz csatolják a kertvárosi Mozgáskorlátozottak 
klubját   

Társastánctan folyam kezdődik Somogyi  

Zsuzsa vezetésével 

Judoversenyzőink Olaszországba utaznak 

2008 

2005 
Intézményünk képviselői Fellbachba, Pécs testvérvárosába 
kapnak meghívást  
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2014 

2015 

2016 

2011 

December 30-ától a Baptista Szeretetszolgálat 
fenntartásába kerül intézményünk  

Brüsszelbe utaztunk Kósa Ádám képviselő meghí-
vására,ahol az Európa Parlamentben kiállítást 
szerveztek Orsós György műveiből. 

 Az FSZK szervezésében bekapcsolódunk a 8. pont projektbe, 
létrejön az autista csoport 

Tapasztalati szakértő képzés kezdődik a Kézenfogva Alapít-
vány szervezésében. 4 fiatal osztályfőnöki órákat tart iskolák-
ban, óvodákban 

12 fiatal számára új ellátási formát biztosítunk, megvalósul a  
támogatott lakhatás . 

Az Átmeneti Szálló a Dombay utcába költö-
zik  
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2010 Felújítják, akadálymentesítik a 21.sz épületet 

2009 

Az Átmeneti Szálló a felújított  Acsády utcai épületbe költözik. 

Nemzetközi zeneterápiás konferencia kerül megrendezésre 
intézményünkbe. 

Páva Zsoltnak köszönhetően részt vehetünk a Placido 
Domingó koncertjén. 

Egész napos kalandon veszünk részt a Mecsextrém parkban. 
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4  éves a legfiatalabb kliensünk 

607  érmet szerztek sportolóink, dzsudó, eremelés, spinning,atlétika, 
kosárlaba, asztalitenisz sportágakban 

15  fő lakóotthonban él 

63  éves a legidősebb kliensünk 

297  ellátottunk volt a 35 év alatt 

84  férfi a jelenlegi létszám 

8   fiatal teljesen önállóan él 

59  dolgozó segíti a fiatalok napi életét 
6   OKJ-s képzésen vehettek részt a fiatalok 

3  telephelyen működünk 

2076  m
2 az intézményük alapterülete 

16 gyermek született 
1970  órában nyújtott segítséget a Támogató Szolgálat 2015-ben 

52600   km-t tesz meg 1 évben a Támogató Szolgálat két gépkocsija 

50  ellátottat segít a Támogató Szolgálat  

6   alkalommal nyaraltunk Sikondán 

14  évig Balatonfenyvesen nyaraltunk 

220  fő a nagyterem befogadó képessége  

5   km-re helyezkedik el intézményünk a történelmi belvárostól 

11  helyijáratos busszal közvetlenül elérhető 

12  alkalommal vettünk részt a gödi alkotótáborban 

70  fa található az udvaron 

58  fő vesz részt jelenleg a munkarehabilitációban 

9   szakkört kínálunk délutánonként 

15  fiatal veszi igénybe a támogatott lakhatást 

64  kliens fiatalabb az intézménynél 

400  vendég látogatja átlagosan évente intézményünket  

17158   ebédet fogyasztottunk el az elmúlt évben 

6   mozgássérült parkoló áll sérültek rend3elkezésére 

14  zsák csuhét szedünk és dolgozunk fel kosárnak évente 

58  köbméter zöldhulladékot dolgozunk fel évente 
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KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 
Nyírbogdány, 
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 számítógépes tanfolyam,  

 Virágkötészet  

 Mézeskalácskészítő 

 Szövő 

 Kosárfonó 

 fajátékkészítő,  

kompetenciafejlesztő 

 

 

Csuhé 

nemez 

szövés 

varrás 

hímzés 

fajáték-készítés 

Parkgondozás  

 Zsira-intézménylátogatás 

 Szeged – intézménylátoga-
tás 

 Kiskőrös - intézménylátoga-
tás 

 Baja – intézménylátogatás 

 Budapest – Tropicárium, 
parlament 

 Nyírbogdány – judobemutató 

 Vác – intézménylátogatás 

 Göd – intézménylátogatás 

 Szigetvár – élményfürdő 

 Abaliget – cseppkőbarlang 

 Drávaszabolcs - hajókirán-
dulás 

 Mohács – kulturális fesztivál 

 Feked-kirándulás 

 Brüsszel– konferencia 

 Stetten-nyaralás 

 Balatonfenyves-nyaralás 

Képzések 

Utazások 

Munka 
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 Karácsony 

 Farsang 

 Valentin nap 

 Húsvét 

 Pünkösd 

 Márton nap  

 szülinapok 

 vetélkedő,  

 ki-mit-tud,  

 Szavalóverseny 

 filmvetítés,  

 Majális 

 Szkanderverseny 

 Egészségnap 

 karaoké 

 állatkert 

 Mecsextrém park  

 Mentakör 

 Gyógytorna 

 Tánc 

 Színház 

 Bibliakör 

 Spinning 

 Zenélés 

 Lovaglás 

 Úszás 

 Judo 

 önvédelem 

Szakkörök 

Heti programok 
 

Ünnepek 
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