Tóparti Fogyatékos Személyek Nappali és Átmeneti Ellátó Központja
Intézményünk célja a Magyarországon élő 18. életévüket betöltött mozgássérült
személyeknek rehabilitációs szolgáltatások biztosítása, hogy elősegítsük az önálló élet
megteremtését. Nappali intézményünk lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra
hétköznapokon 8:00-tól 18:00-ig a mozgássérült személyek részére, akik részt kívánnak
venni rehabilitációs foglalkozásokon. Emellett napközbeni elfoglaltságot nyújt, rehabilitációs
foglalkozások keretén belül egyéni és csoportos gyógytornára, mozgásterápiára,
gyógymasszázsra van lehetőség. Átmeneti otthonunk határozott idejű, maximum 1 éves
bentlakást kínál a 18. életévüket betöltött mozgássérült emberek számára, akiket a
rehabilitációs foglalkozásokon keresztül segítjük elérni céljukat, az önálló élet elérését, az
intézményi környezet elhagyását. A bentlakók számára az intézmény teljes ellátást biztosít, 024 órás ápoló-gondozói felügyelettel.
Elérhetőség: 06-30/180-88-95 E-mail: rehabilitacio@toparti.hu
Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat
A Tóparti Pedagógiai Szakszolgálat intézmény állami normatívával finanszírozott
szolgáltatásait a megyei, illetve az országos illetékességű szakértői bizottság érvényes
szakértői véleménye alapján, a sajátos nevelés igényű gyermekek és szüleik vehetik igénybe.
Az intézmény a Tóparti Szakambulanciával összehangoltan magas színvonalú
szolgáltatásokkal, családbarát és akadálymentes környezetben várja a családokat. A
gyermekek állapotának felmérését követően a komplex gyógypedagógiai, pszichológiai és
konduktív pedagógiai fejlesztés, terápiák és szülő tanácsadás tervszerűen felépített programja
alapján a szakemberek hatékonyan segítik a gyermekek fejlődését. Az egyéni és kiscsoportos
fejlesztő és terápiás korai fejlesztő foglalkozások 0-3 éves kor között heti 1-4 órában, 3-5 éves
kor között heti 2-5 órában - a szülő bevonásával és részvételével - családközpontú gyakorlat
keretében valósulnak meg. A személyes tárgyak elhelyezését zárható öltözőszekrény és
babakocsi-tároló biztosítja intézményben és az ott töltött időt gyermekjátszó, baba-mama
szoba pelenkázóval, teakonyha és ételmelegítési lehetőség teszi kellemesebbé.
Elérhetőség: 06-30/426-90-94 E-mail: szakszolgalat@toparti.hu
Tóparti Szakambulancia
Minden gyermeket nevelő szülő nagy szeretettel, ugyanakkor némi aggodalommal is figyeli
gyermeke fejlődését, közösségbe szoktatását. A Tóparti Szakambulancia intézmény
családközpontú és gyermekbarát módon 0-6 év közötti gyermekek fejlődési zavarai
szempontjából korai felismerés, szűrés, komplex szakorvosi, pszichológiai, konduktív
pedagógiai, gyógypedagógiai szempontú és teljes körű ultrahang diagnosztikát biztosít a
szülői kételyek eloszlatásához és a szülői kérdések megválaszolásához. A vizsgálatok alapján
összefoglaló szakvéleményt és terápiás javaslatot fogalmaznak meg a szakemberek, melynek
tartalmát a szülővel megbeszélik. Fontos, hogy a szülő a szakemberek partnereként vehet
részt a gyermekével kapcsolatos diagnosztikus és terápiás tevékenységek meghatározásában
és kivitelezésében. A tömegközlekedéssel és autóval is jól megközelíthető intézmény - Pest
megye és Budapest kivételével országos hatókörben - szakszerű fejlesztéseket, terápiákat és
kezeléseket biztosít a gyermekek számára, korszerű eszközökkel és hatékony módszerekkel,
például: gyógypedagógiai és logopédiai fejlesztések, autizmus spektrumzavarok terápiája,
Tervezett Szenzomotoros Tréning, konduktív pedagógiai nevelés, gyógytorna és Dévény
terápia, hidroterápia és gyógymasszázs. A szolgáltatások házi gyermekorvosi vagy szakorvosi
beutalóval - Pro Rekreatione K. N. Kft. Tóparti Szakambulancia intézmény nevére címezve térítésmentesen vehetőek igénybe és az utazáshoz költségtérítés igényelhető. A kapcsolódó
szolgáltatások sorában szabadtéri gyermekjátszótér, strand, étkezési és szállás- lehetőség is a
családok
rendelkezésre
áll.
Elérhetőség:
06-30/426-06-32,
06-30/425-81-68
E-mail: jelentkezes@toparti.hu

