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Az Új Európa Alapítvány  által 2016-ban elnyert, 1.000.000 Ft összegű jubileumi támogatást az 
alábbi szakmai programok megvalósítása során használtuk fel: 
 
 

1. BÁTOR TÁBOR GO! & Vertebra Alapítvány közös, élményterápiás programja  
Helyszín: Szent Margit Gimnázium, 2016. november 12. időtartam: 9.30-15 óra  
 
A programon 46 gyermek és 16 szülő vett részt, a program lebonyolítását a Bátor Tábor és a 
Vertebra Alapítvány önkéntesei biztosították. A nap során sok mozgásterápiás, kreatív játékban 
vettek részt a jelenlévők, illetve a kerettörténetként futó „fesztiválon” is fellépett minden csapat 
egy zenés-táncos produkcióval. A videóval is megörökített fellépések hűen tükrözik a szuper 
hangulatot, a csapat összetartó erejét és azt az örömet, amit egy ilyen közösen töltött, játékos 
nap adhat. A programhoz kapcsolódóan terembérlet és uzsonnaköltségek merültek fel.  
 
1. Csoportfoglalkozás gerincműtött pácienseknek pszichológus közreműködésével 
Időpont: 2016. november 26. 15 óra 
Bóta Tímea pszichológus vállalta, hogy a csoportterápia eszközeivel segít a jelentkezőknek  a 
gerincműtét lelki hatásait feldolgozni.  
 
2. Szülőklub és mikulás játszóház gerincoperált kisgyermekeknek és családjaiknak 
Időpont: 2016. december 3. - Agymanó Játszóház (Budaörs) 

A rendezvényre egy speciális csoportot, a gerincműtét előtt álló vagy már operált kisebb-nagyobb 
gyermekeket és szüleiket vártuk klubdélutánra. A meghívó már műtéten átesett gyermekek szüleinek 
is szólt, akik hitelesen, első kézből tudtak a tapasztalataikról mesélni, az ő jelenlétük ezért fontos. 
Életkori határt nem szabtunk, de jellemzően 4-9 éves gyermekek és családjaik vettek részt. A 
programhoz kapcsolódóan uzsonnaköltség merült fel.  

4. Súlyos gerincferdüléssel élő páciens halálesete következtében a temetéshez való 
hozzájárulás 
 

5.  Téli Scoli-Tábor gerincferdülés miatt fűzőt viselő vagy gerincműtött gyermekeknek 
Időpont: 2017. február 16-19. – Fecskepalota, Gánt  

 
A táborokat a gerincferdülésük miatt tartós fűzőviselésre szoruló és/vagy műtét előtt álló / 
műtött gyermekeknek szervezzük, töretlen népszerűséggelA program kapcsán szállás, ellátás 
egy részének költsége merült fel. 
 

6.  Scoli-Edukáció – tanfolyam a gerincferdülésről és kezelési módokról 
Időpont: 2017. február 3. – Fővárosi Művelődési Ház  

 

Tanfolyamunk célja, hogy tapasztalt szakemberek közreműködésével a lehető legtöbb 
információt, praktikus, gyakorlati tudnivalót adjuk át a gerincferdülésről, konzervatív és 
műtéti kezelésről. Elsősorban szülőket, pácienseket vártunk, ugyanakkor örömmel vettük a 
szakemberek (gyógytornászok, orvosok, pszichológusok stb.) érdeklődését is! 
A programmal kapcsolatban terembérleti és előadói oktatási díj merült fel. 
 

7.  Súlyos gerincbeteg gyermekek és felnőttek műtétsorozatának előkészítése és ambuláns 
rendelés szervezése 
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Időpont: 2017. március 25. – április 1.  Debrecen, Pécs 
 
A hazai szakemberek a rendkívüli bonyolultságú és súlyos állapotú gerincbetegek gyermekek 
és felnőttek konzíliumába, illetve – ha szükséges – a műtéti kezelésbe is bevonják dr. 
Jeszenszky Dezsőt, a terület világszinten számon tartott specialistáját.A programhoz 
kapcsolódóan a helyszínváltások miatt szállásköltség merült fel.  

8. Gyereknapi Állatkerti Program 

Hagyományos vendégül látjuk minden tavasszal egy állatkerti program keretében az új fűzős, 
vagy műtét álló gyermekeket. Idén ez a nagy sikerű program épp gyereknapra esett. 
Punyi Réka és Rónai Zsófia gyógytornászok, önkéntesek szervezték a programot, aminél 
belépő költség merült fel. 
  
9.  SCOLI-EDU, tanfolyam a gerincferdülés kezeléséről  
2017.06.02 Pécs 
 
A februári programunk sikerére tekintettel a tanfolyamot a hazai szakmai élet másik 
központi városában, Pécsett is megrendeztük. 
 
Helyszín: Makár Hotel (Pécs, Középmakár dűlő) https://hotelmakar.hu/ 

A programmal kapcsolatban terembérlet és az előadók ebéd költsége merült fel.  

10. Congenitalis gerincferdüléssel (csigolyafejlődési rendellenesség)  élő gyermekek és 
szüleik találkozója, játszóház 

2017.06.16 – Budaörs Agymanó játszóház. Meghívó: 

Játszóházzal egybekötött szülőklubot tartunk és szeretettel meghívunk titeket: 
2017. június 16-án pénteken 15 órától az Agymanó Játszóházba (Budaörs Építők útja 2-4.)  
A programra elfogadta a meghívásunkat dr. Tunyogi-Csapó Miklós gerincsebész. A meghívót 
csak a (veleszületett csigolyafejlődési rendellenesség miatt) congenitalis gerincferdülésben 
érintett kisebb gyermekek és családjaik kapták. A programmal kapcsolatban a résztvevő 
szakember tiszteletdíja merül fel költségként. 

11. Sebészeti továbbképzés, Hollandia  - támogatás, dr. Tunyogi-Csapó Miklós gerincsebész 

Az alapítvány a szállás költség térítéséhez járult hozzá.  

12. Téli-Scoli tábor 2018 

2018 február közepén tartottuk csütörtöktől vasárnapig kb 20-25 fő gyermek részvételével a gánti 
Fecskepalotában. A program kapcsán szállás előleg  költség merült fel  

 


