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Tisztelt Támogató! 2015/0063 
 
Jelen levelünkkel kérjük, hogy legyen Ön, illetve az Ön által vezetett cég is a Gyengénlátók 

Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 
támogatója. A vakok közel két évszázados intézményében a gyengénlátók oktatása 1928-ban 

indult. A 90-es évek kezdetén a nevelőtestület tagjai felismerve a külső igényeket, az új 

lehetőségeket hatalmas szakmai kérdésben döntöttek, pl. vállalták az aliglátó gyermekek oktatását 

is. Elhatározták, hogy az országosan egyedülálló négyosztályos kisegítő tagozatot 

nyolcosztályosra bővítik. Létrehozták a gyengénlátók, aliglátók integrált nevelését, oktatását 

segítő utazótanári csoportot. Az intézményen belül három nagy szakmai egység működik: 
 

 az átlagosan 110-120 ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátót, aliglátót fogadó 

iskola, 

 a 80 férőhelyes diákotthon, 

 a megközelítőleg 700 óvodást, általános- és középiskolást, esetenként felsőfokú 

tanulmányokat folytató hallgatókat segítő integrációs csoport. 
 
A pedagógusok áldozatkész munkájának köszönhetően a szülők segítségével számos segédeszköz 

készül (pl. nagyméretű szám- és betűkártya, speciális számegyenes, nagyméretű ábra), azonban 

ahhoz, hogy a mindennapi életüket megkönnyítsük, további speciális eszközökre van szükségük.. 

 

Alapítványunk felvállalta a berendezések számának gyarapítását, az alapanyagok, 

segédeszközök folyamatos beszerzését, pótlását. Ilyenek a beszélő háztartási eszközök, 

olvasóállványok, speciális játékok, sporteszközök, látcsövek és csúszásgátló szilikon fóliák, 

vagy speciális olvasókészülékek, melyek ára közel hétszázezer forint. 

Az intézetben folyó nevelő, oktató munka példaértékű. Az Ön támogatása egy újabb ablakot nyit a 

világra és sorsuk jobbrafordulását segíti. Ehhez a nemes célhoz kérjük minden együtt érző ember 

segítségét, akik szándékuk és lehetőségük szerint járulnak hozzá az intézet falai között tanuló 
gyengénlátó gyermekek mindennapi életéhez.  

Tájékoztatjuk, hogy támogatása összegéről alapítványi igazolást állítunk ki, mely a jelenleg 

aktuális pénzügyi és számviteli előírások alapján érvényesíthető.                                                                         

 

Kérjük, banki utaláskor a 2015/0063 iktatószámot szíveskedjenek feltüntetni! 
 

  

Tisztelettel: 

 

   

 Farkas Tamás  

 Kuratóriumi elnök          
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