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Kedves Közösségi 
Tagunk,
Nagy örömmel tölt el, hogy immár Te is 

közösségi tag vagy. Ez az útmutató lehet a 

segítségedre abban, hogy minél jobban 

megismerd milyen is a KIKAPCS. életérzés, 

milyen lehetőségek, programok várnak rád, kik 

dolgozunk azon, hogy a lehető legtöbbet hozzuk 

ki a KIKAPCS. tevékenységéből, hogyan tartjuk 

fenn magunkat. 

Kezdődjék a KIKAPCS. kaland! 

bemutatkozás
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Története
A kikapcs.



A KIKAPCS. Alapítvány küldetése, hogy sajátos nevelési 

igényű gyereket nevelő családoknak biztosítson egyrészt egy 

szerető, megértő közösséget, havi közösségi programok által, 

másrészt pedig évi egy nagyon kedvezményes szállodai 

nyaralást, ahol speciális jóga oktató, önkéntesek, konduktorok 

vigyáznak a gyerekekre, (annak érdekében, hogy a szülők is 

tudjanak 1-2 órát pihenni). Mi tudjuk milyen jó érzés egy 

közösséghez tartozni, ezért szeretnénk az SNI gyereket nevelő 

családoknak is egy olyan közösséget teremteni, ahol még ha 

mindenki kicsit más is, de közös pontot mindig lehet találni.

TörténetünkA Kikapcs. története



Mi egy olyan közösség vagyunk, ahol mindig lehet támaszkodni 

másokra, legyen az egy tanács, egy kedves mosoly, egy segítő 

kéz. Emellett a nyaraláson örökre szóló élményeket, 

családoknak minőségi időt szeretnénk biztosítani.



 ötletének csírája egy egyetemi projekt keretén 

belül indult, ahol a félév végére egy ötletet kellett 

megvalósítani. Bárdió Luca és Környei Viktória a Budapesti 

Műszaki Egyetem, gazdálkodási szak hallgatóiként egy bizonyos 

külön kurzuson vettek részt, ahol Luca (akkor még másfajta) 

ötletének sikerességével egy csapatot hozhattak létre.



A félév közepén az ötlet kissé megváltozott annak hatására, 

hogy Luca és Viki szerettek volna gyerekeknek segíteni.

A KIKAPCS.

Történetünk



Ezért elkezdték felvenni olyan családokkal a kapcsolatot, 

akik valamilyen SNI gyereket nevelnek és végül a 

megkérdezetteknél mind nagyon hasonló problémákra 

derült fény, mint: megszűnő minőségi idő, 10-ből 8 

családnak még a Balatonhoz sem volt lehetősége eljutni, 

sokaknál megszűnik a támogató közeg és láthatatlanul is 

a társadalom perifériájának a szélére húzódik a család, 

ráadásul vannak, akiknek a pénzügyi helyzete is 

nehezebbé válik. Sokszor ezek kevésbé látható problémák, 

ugyanakkor rendkívül fontosak, így ezekre a problémákra 

lett kidolgozva a megoldás, ami a mai napig az alapítvány 

alaptevékenysége.



Alapítványt 2018 őszén jegyezték be jogilag is 

alapítványként és 2019-ben indult el a tényleges működés 

20 családdal.

A KIKAPCS. 

Történetünk



Abban az évben 3 szállodával alakítottunk ki partnerséget 

(amik még a mai napig is a partnerszállodáink) és velük 

közösen 7 nyaralást tudtunk megszervezni. A közösségi 

programokat tekintve első évben 6 programot valósítottunk 

meg, amelyekből néhány már hagyományörző programmá 

vált, mint a Normafa piknik, csokikészítés a KockaCsokiban. 



 már 52 családdal indultunk neki az évnek. Sajnos 

a Covid-19 okozta nehézségek miatt nekünk is 

alkalmazkodnunk kellett a változásokhoz, így a 

programjainkat első félévben online formában oldottuk meg 

és a családoknak heti rendszerességű kihívásokat 

szerveztünk. Szerencsére a második félévtől kezdve 

megtartottuk üdüléseinket és közösségi programjainkat is. 

2020-ban

Történetünk



2021-ben már 93 család tartozott a közösségünkhöz, 

10 szállodával álltunk partnerségben, akikkel 13 

üdülést tudtunk megszervezni és 10 különleges 

közösségi programot. 



Fontos tudni, hogy, aki egyszer bekerül a KIKAPCS. 

közösségbe, az hosszú távon a közösség tagja marad 

(azt a határt szabtuk meg, hogy amíg a gyerek 22 

éves nem lesz.) 



Így szeretnénk egy hosszútávú, erős közösséget 

formálni.


Történetünk



Kik vannak 

a KIKAPCS. mögött?

Emberek jó ügyért –



Kik vannak  
a KIKAPCS. 
mögött?

Ma már négyen dolgozunk nap, 

mint nap a KIKAPCS. ügyén. 

Továbbá egy 5 fős kuratórium 

felel az Alapítvány 

stratégiájáért és fő döntéseiért. 

Ismerjétek meg őket, hogy kik is 

ők a KIKAPCS. mögött és mi az 

ő területük, kit mivel lehet 

keresni!

Kik vagyunk?



Bárdió Luca
Alapító, Kuratóriumi elnök 

A legjobb dolog látni, amikor valakinek mosolyt ajándékozhatunk az 

arcára és a KIKAPCS.-ban ez sokszor megtörténik, ez az egyik fő ok, ami 

arra motivál, hogy minden nap nagyobb lendülettel építsük a 

szervezetet.

Ki is vagyok én?

A KIKAPCS. kuratóriumi elnöke, ami annyit jelent csupán, hogy a sok papírt én írom 

alá. Ezen kívül a KIKAPCS. egyik alapítójaként és vezetőjeként a stratégiai 

döntéseken kívül a mindennapos operatív munkában is részt veszek, és főként azért 

felelek, hogy kialakítsam a stratégiát, hogy honnan is lesz a szervezetnek pénze. 

Közgazdászként diplomáztam a BME-n és most egészségpolitikát tanulok 

mesterképzésen. Több évet önkénteskedtem és mindig fontos volt számomra, hogy 

segítsek másokon és csapatban legyek. Nagyon szeretek sportolni, kirándulni, utazni 

és csak szimplán élvezni az életet. :) 

Kik vagyunk?



Környei Viktória
Alapító, Kuratóriumi tag 

Amit a legjobban szeretek a KIKAPCS.-ban, hogy boldoggá tesz és így másokat is 

boldoggá tudunk tenni, mindezt úgy, hogy építünk egy olyan világot, amilyennek lennie 

kellene.

Na, de ki is vagyok én?

Viki vagyok, a KIKAPCS. egyik alapítója és a mindennapokban is az alapítvány egyik vezetőjeként 

munkálkodom és a szervezet kommunikációjáért felelek. Tanulmányaimat a Budapesti Műszaki és 

Gazdálkodástudományi Egyetemen végeztem, továbbá a mester fokozatot a Budapesti Corvinus 

Egyetemen szereztem meg. Habár a KIKAPCS. már az identitásom szerves részévé vált, mindig kerítek 

időt a saját hobbijaimra is, hogy meglegyen a magánéletemben a stabilitás. Ilyenek például: utazás, 

futás, yoga, pilates, tenisz, olvasás, mindenféle dolgokról naplózás. A mindennapjaimat próbálom 

nagyon pozitív szemlélettel élni és minden napban megtalálni a szépet. Nagyon sokat jelent nekem a 

család és a szeretteim, ezért rájuk is sok időt fordítok. Továbbá ha már mi is összekapcsoljuk a 

családokat engem is mindig nagy örömmel tölt el, ha új emberekhez kapcsolódhatok, hiszen 

mindenkinek van egy nagyon különleges története.


Kik vagyunk?



Nagy Henrietta
Happiness Manager (Boldogság Felelős)

A KIKAPCS. már azelőtt közel állt hozzám, hogy a tagjává váltam volna, mivel 

még egyetemistaként kezdtem el követni az alapítvány tevékenységét. Azóta 

- nagy örömömre - én is a csapat tagja lettem, és a családok boldogságáért, 

az önkéntesek koordinálásáért felelek. Gyógypedagógusi tudásommal és 

tapasztalatommal igyekszem a programjainkat és nyaralásainkat úgy 

szervezni, hogy mindenki számára igazi KIKAPCS-oló élmény legyen.  

Számomra is nagy öröm a családjaink boldogságát, a gyerekek mosolyát és 

az önkénteseink lelkesedését látni, hiszen bal alkar nélkül felnőve tudom 

mennyire sokat jelent egy szerető közeg, aki mindenben támogat. Szeretném 

ezt az érzést megadni a KIKAPCS. gyerekeknek is.

Kik vagyunk?



Szabó Barnabás
Pénzügyi Manager 

A KIKAPCS. Alapítvány legújabb tagjaként a pénzügyekért 

vagyok felelős. Igyekszem a KIKAPCS. helyes gazdasági 

működését szem előtt tartani és feladataim közé tartozik többek 

között a számlázás, könyvelővel való kapcsolattartás és a 

pénzügyi tervezés. Több mint öt éves könyvvizsgálati 

tapasztalattal rendelkezem, amely során többször volt alkalmam 

non-profit szervezetekkel is dolgozni és remélem ezt a tudást itt 

a KIKAPCS.-nál kamatoztathatom:)

Kik vagyunk?



Szabó György
Kuratóriumi Tag 

Popovits Éva
Kuratóriumi Tag 

Szabó György vagyok, szabadlelkű és a sokoldalúságot szerető ember. Végzettségem szerint mérnök vagyok 

és közgazdász, mégis a médiában töltöttem el 22 évet a Sanoma Media vezérigazgatójaként. Vezetőként 

érzem otthon magam, elnöke voltam a magyar lapkiadók Szövetségének és a menedzserek országos 

Szövetségének is. Életembe a hegedülés ugyanúgy belefért, mint a harcművészetek művelése. Vallom a 

szabadság, az egyenlőség, a méltóság eszményeit,mert nélkülük nincs haladás és jólét.

Az emberi kapcsolatok és mások segítése már gyerekkorom óta fontos volt számomra, hiszen ezt láttam az 

egészségügyben dolgozó szüleimtől nap, mint nap. Annak ellenére, hogy 5 éves koromtól orvosnak készültem 

végül a szállodaiparban kötöttem ki. Az emberi kapcsolatok ebben az iparágban is kiemelten fontosak és 

gyerekkori elköteleződésem így megmaradt. A társadalmi felelősségvállalás és mások segítése az utóbbi 

években került előtérbe az életemben, ezért nagy örömmel mondtam igent a Kikapcs Alapítvány felkérésre. 

Munkámmal nemcsak az alapítvány működését, hanem Viki és Luca Szakmai fejlődését is szeretném 

támogatni.


Kik vagyunk?



Értékeink



Értékeink Értékeink

Amiket mi vallunk magunkról és, amiket szeretnénk, hogy Te is elfogadj

Bizalom 
Bizalom az egyik legfőbb alapérték, 
ami átöleli a családok belénk vetett 
bizalmát, a munkavállalókba és az 
önkéntesekbe vetett bizalmat. 
Hisszük, hogy mindenki az 
alapítvány érdeke miatt a lehető 
legjobbat akarja kihozni a 
munkájából.

Nyitottság
Szeretünk nyitottan állni a dolgokhoz, 
legyen az egy család, egy önkéntes, 
támogató, vagy egy új lehetőség. Mindig 
közvetlenül állunk az ilyen fajta 
lehetőségekhez (lehetőségeinkhez 
mérten), mert nem tudni mi sülhet ki 
belőle.

Közösség
A KIKAPCS.-nál mi közösségben gondolkodunk, szinte minden téren. Hiszünk a közösség 
erejében és tudjuk jól, hogy mekkora biztonságot tud adni, ha valaki a szerető közösség teljes 
értékű tagja. Ezért nem csak a családokat szeretnénk egy összetartó közösséggé formálni, 
hanem önkéntes bázisunkat, nagyköveteinket és havi magánadományozóinkat is.

Kommunikáció
Tudjuk, hogy őszinte, nyílt, transzparens 
kommunikációval mennyi minden megoldható, mennyi 
felesleges probléma kiküszöbölhető. Mindezért a 
családoktól is azt szeretnénk kérni, hogy őszintén és 
nyíltan kommunikálják velünk, ha valamivel 
kapcsolatban bizonytalanságot éreznek, ha valami 
nagyon jól esett nekik, vagy ha valamivel kapcsolatban 
rossz érzésük van és mi is transzparensen 
kommunikálunk minden téren.

Innováció
Mivel az alapítók közgazdász háttérrel 
vágtak neki a KIKAPCS. létrehozásának, így 
már a szervezet megalapítása sem a 
hagyományos alapítványi kialakítás útján 
indult, hanem egy fajta “újhullámos” 
módszerrel. Maga a KIKAPCS. 
alaptevékenysége is egyedi és innovatív és 
ez igaz a kreatív kampányokra is.

Fejlődés/tudás
Igyekszünk folyamatosan fejlődni és 
fejleszteni egymást, ezeket beépítve az 
alapítvány működésébe, hogy minél 
jobbak és profibbak legyünk.

Optimizmus
Az egész alapítvány működését átövezi az optimizmus, 
a problémákra is inkább akadályként tekintünk, amit a 
lehető legjobban igyekszünk megoldani. 



Költségeink



Céges támogatóink:

3
Nagykövet 
kampány 

3
Kreatív 


kampány 

1500
magánadományozó állt 
be a KIKAPCS. mögé a 3 

Nagykövet kampány 
során

29
 rendszeres 

magánadományozó 
támogat minket havi 

rendszerességgel

Költségek

2021-es bevétel: 30.000.000 Ft



Programok és

nyaralások 



KIKAPCS. Alapítvány célja, hogy minden hónapban 

legalább egy közösségi programot szervezzen a 

családoknak, ahova általában létszámtól függetlenül 

várjuk a családokat. Ezek a programok mindig más 

tematikájú, különleges programok, ahol a cél az, hogy 

együtt legyünk, akár új dolgokat megtapasztaljunk, 

élményt szerezzünk a gyerekeknek és ezalatt a szülőknek 

is megadatik a lehetőség, hogy barátkozzanak, 

beszélgessenek, egy közösség tagjai lehessenek. Vannak 

hagyományőrző programjaink, amiket már minden évben 

tradicionálisan megtartunk: Normafa Piknik júliusban és 

a novemberi csokikészítés.

ProgramokProgramok és 
nyaralások



Programok
Továbbá ellátogattunk az eddigi programok során:  

az Eleven Park játszóházba, Palatinus Strandra, továbbá éttermi 

élményben vettünk részt az Etesd csapatával, tartottunk online 

pszichoedukációs beszélgetést, kincskeresést Hűvösvölgyben, KIOSK 

étteremben pizza party-t, ahol a gyerekek készíthették a pizzát, 

karácsonyi kézműveskedést, ahova a Mikulás is ellátogatott és 

anyuka napot, ahol az anyukák lélekmelengető beszélgetésen 

vehettek részt egy coach vezetésével. 


2022-től a célunk, hogy minél több vidéki programot szervezzünk, 

ahova a vidéken élő családok is könnyebben tudnak kimozdulni, 

továbbá, egy következő cél, hogy elinduljon az önszerveződés.  

Szeretnénk a szülőket is motiválni arra, hogy ők is szervezzenek 

programokat a családoknak. 



A programok teljesen térítésmentesek a családok számára.



Minden KIKAPCS. család részesül évi egy 

nyaraláson a partnerszállodák egyikében.  

A nyaralásokon a cél az, hogy egyszerre 4-5 

család vegyen részt, ahol hasonló korú és 

sajátosságú gyerekek vannak együtt. Ezt azért 

tartjuk fontosnak, mert így könnyen 

megtalálhatják egymással a közös nevezőt.  

A KIKAPCS. nyaralások 3 napon át tartanak, ahol 

a szállodán kívül különböző programokat 

biztosítunk a családoknak a hely adottságától 

függően. A nyaralás alatt  elmegyünk például 

kirándulni, megnézzük az ottani nevezetességet, 

állatkertbe látogatunk el, megnézzük az ottani 

parkot, kincskereső játékot játszunk stb.

Nyaralások



A nyaralásokon önkéntesek és igény 

esetén konduktor, vagy speciális jóga 

oktató gondoskodik a szuper hangulatról 

és a nyaralás koordinálásáról. Amíg az 

önkéntesek játszanak, vagy vigyáznak  

a gyerekekre ,addig a szülőknek is 

lehetőségük adódik egy kis én időre.  

A nyaralások költsége úgy oszlik meg, hogy 

a KIKAPCS. alapítvány kap a szállodától  

a teljes árból 50% kedvezményt és ezt az 

összeget felezik el a családokkal. Így  

a családoknak a teljes összeg negyedét 

kell kifizetni, ami tartalmazza a reggelit és 

a vacsorát, a KIKAPCS. biztosítja a 

program költségeket és a konduktori 

költségeket is.

Nyaralások



Hogy néz ki

az évünk?



Hogy néz ki az évünk? Első félév

Január Február Március Április Május Június

család felvételi szállodák bemutatása 

Nagykövet kampány

önkéntes felvételi

család bevonó közösségi program

Appy farsangi esemény 

Feel Good Day 1% gyűjtés

Közösségi program

Aeropark 

közösségi program Kincskeresős túra

Egyszülős központ program

nyaralások

közösségi program

Normafa Piknik

első nyaralások elindulása

Veresegyháza medvepark

1% gyűjtés

családok beosztása szállodákba

közösségi program

Aquaworld

Feel Good Day 



Hogy néz ki az évünk? Második félév

Július Augusztus Szeptember Október November December

közösségi program

Bobozás

nyaralások

Karácsonyi programNagykövet kampány

közösségi program

Kockacsoki

nyaralások

Feel Good Day

közösségi program

nyaralások

Feel Good Day

nyaralások

program 

közösségi program

nyaralások

Halloween 

Palatinus fürdőzés / KIOSK pizzaparty



Szállodák



Szállodák

Börzsöny Szent Orbán 
Erdei Wellness Hotel
2019 óta az egyik legkedvesebb partner szállodánk. Magyarország 

északi részén található Börzsöny hegységben egy eldugott, de annál 

hangulatosabb helyen fekszik a hotel, amelynek egy farönk épület ad 

otthont. Kisebb wellness résszel rendelkezik, ahol található jacuzzi, 

szauna, infraszauna, nagy medence és jó idő esetén a kinti medence is 

használható. A kirándulás ennél a nyaralásnál elmaradhatatlan része 

az üdülésnek, vagy a kincskeresés, cuki kis gyerek játék szoba, pedig 

tökéletes hely a foglalkozásokra. Az este elmaradhatatlan része pedig a 

bowling party. Az idősebb gyermekes családoknak ajánlott és általában 

őszi időpontokban szoktuk látogatni.

Ópusztaszeri Erdei 
Vendégházak
Az Alföld nyugodt környezetében várja családokat apartmanházaikban 

az ópusztaszeri Erdei Vendégházak, amely több kinti medencével, 

dézsafürdővel nyújt gyermekbarát pihenést a kikapcsolódni vágyóknak. 

Házias, házilag készült ételekkel finomabbnál, finomabb ételekkel 

gondoskodnak a vendégekről. Az ottani nyaralás elmaradhatatlan 

része, hogy ellátogatunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 

Emlékparkba, ahol bejárjuk a labirintust, megnézzük a Feszty körképet, 

bejárjuk a skanzeneket. 



Szállodák

Kolping Hotel - Alsópáhok
Az igazi gyerekparadicsom. Minden megvan, ami a szórakozáshoz kell. 

Óriási családi élményfürdő található meg a hotel területén, külön 

gyerek és felnőtt medence résszel. Minden folyosó rejt valami 

meglepetést, legyen az egy csúszda az étterembe, játszóház, hinta 

szoba, fejlesztő szoba, gokart pálya és a szomszédban megnyílt Bobo 

Funpark, amely mindenkit visszazökkent a gyermeki énjébe.

Pécs Corso Hotel
Aki Pécsre szeretne látogatni, annak szuper lehetőség a pécsi Corso 

Hotel. Nagyobbacska gyerekeknek ajánljuk, amiatt, mert Pécset sok 

látnivaló tárul elénk, amiket érdemes az ott töltött idő alatt megnézni. 

Állatkert, Mecsek, Zsolnay Múzeum és még megannyi látnivaló 

lehetősége áll az odalátogatók előtt.



Szállodák

Novotel City Budapest 
A budai hegységekhez közel található a város központjában 

elhelyezkedő hotel, ami kiváló lehetőség akár a vidéki családoknak, de a 

városhoz közel élőknek is, ha be szeretnék járni a Budapest zeg-zugát 

pihenéssel egybekötve. Benti úszómedence és napozóágyak állnak 

rendelkezésre, hogy mindenki kedve szerint pihenjen. Az itt töltött 

üdülés alatt Budapest adta lehetőségek sokaságát lehet megcsodálni 

és felfedezni, legyen az állatkertezés, város nézés, kirándulás a 

Normafára, Budai Vár megcsodálása, hajózás stb.. 3 éves kornál 

idősebb gyerekeknek ajánljuk. 

Novotel Szeged
Novotel csoporthoz tartozó hotel a Napfény városában elhelyezkedő 

hotel, amelynek minden szobájából gyönyörű kilátás terül a Tisza 

partjára. Az itt töltött nyaralás során is lehetőség adódik bejárni 

Szegedet, ellátogatni a vadasparkba, vagy a fürdőbe. 3 éves kornál 

idősebb gyerekeknek ajánljuk. 



Szállodák

Gotthard Therme Hotel - 
Szentgotthárd
Az Őrség kapujában található hotel, mediterrán hangulatú fürdővel, 

ahol különleges csúszdák várják a látogatókat, továbbá három ország 

gasztronómiáját bemutató konyhával várja a KIKAPCS. családokat. Az 

üdülés során kihagyhatatlan program az Őrségi Nemzeti Parkban való 

kirándulás. Minden korosztályú gyerekeknek ajánljuk. 

Hotel Szieszta - Sopron
Hotel Szieszta szállása Sopron belvárosától 15 perces autóútra, zöld, 

dombos területen, egy park közepén várja vendégeit. A közös 

helyiségekben ingyenes a wifi. Wellness részleg szintén szolgálja a 

kellemes pihenést.



Szállodák

Mátra Sástó Hotel 
A Hotel wellness részlege (élmény- és gyermekmedencével, finn-, bio- 

és infraszaunával, gőzfürdővel, és jakuzzival), valamint az országban 

egyedülálló sóbarlanggal vár. Állatbarát kemping hotel és a kempingtől 

500 méterre található az Oxygen Adrenalin Park, a Mátra déli lejtőjén, 

Mátrafüred és Mátraháza között a sástói kőbányában. 



Önkéntesek



Jelenleg 17 önkéntes tartozik önkéntes 

bázisunkhoz. 


Önkénteseink egy egyetemistákból, 

pályakezdőkből, fiatal emberekből álló csapat, 

akik társadalmi érzékenységüket szeretnék nálunk 

kiteljesíteni azzal, hogy a programokon és 

nyaralásokon önkénteskednek. Minden 

önkéntesnek évi két nyaraláson kell részt vennie 

és annyi közösségi programon, amennyin 

lehetősége van. Önkénteseinktől nem várjuk el, 

hogy szaktudással rendelkezzenek a témát 

érintően, ugyanakkor, amikor bekerülnek hozzánk 

kapnak egy felkészítést az SNI sajátosságokkal 

kapcsolatban. 

Önkéntesek



Ami számunkra elvárás egy önkéntestől, hogy 

legyen nyitott, mind a családok felé, mind egymás 

felé, legyen talpraesett, hogy a váratlan 

szituációkban is megállja a helyét, kommunikáljon 

transzparensen, mind a családokkal, mind a 

munkavállalókkal és így tudunk bizalmat szavazni 

nekik.



Büszkén elmondhatjuk, hogy az eddigi 
nyaralásokon mindenkivel 100%-osan meg 
voltak elégedve, mindenki kihozta a maximumot.


Önkéntesek



Amit ígérünk?
MI az,



Programok
Egy olyan közösséget, ahol nyitottan, elfogadással fordulunk 

egymáshoz, a valahová való tartozás lehetőségét ígérjük, ahol 

kiközösítésről szó sincsen és a mind az ép tesóknak, SNI 

gyerekeknek és a szülőknek is lehetősége van új barátokra szert 

tenni. 


Egy megértő közösséget ígérünk, ahol nem kell aggódnod attól, 

hogy a gyereked más, mert itt mindenki hasonló cipőben jár, még 

ha más lábmérettel is. 


Havi rendszerességű ingyenes közösségi programokat ígérünk, 

amiken minden család, akinek alkalmas részt vehet. Minden 

KIKAPCS. családot elviszünk évi egyszer nyaralni egy partner 

szállodánkba, ahol önkéntesek, vagy igény esetén konduktorok 

kísérik a családokat.


Transzparens kommunikációt ígérünk, hogy mesélünk számotokra a 

velünk történő dolgokról, kampányokról, lehetőségekről. Ígérjük, 

hogy időben kaptok tájékoztatást  

a program és nyaralás lehetőségekről. 


 




amit kérünk 
toled?

MI az,



Mi az, amit kérünk tőled? Amit kérünk

Közösség:

Gondolkodj velünk közösségben és ezért, ha megígérsz valamit a 

közösség felelősség vállalása miatt tartsd is be az ígéreted. 

Bizalmat:

Bízz bennünk, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legjobbat szeretnénk 

számotokra 

Transzparens kommunikáció: 

Ha valami miatt nem tudsz eljönni egy megígért programra/nyaralásra 

kommunikáld velünk őszintén, így hátha tudunk találni egy másik megoldást, 

ha valami nem érintett jól a nyaralás alatt, program alatt jelezd vissza 

nekünk, mi is így tudunk fejlődni és jobbak lenni.



Amit kérünk

Továbbá kérjük tőled, hogy ne mond le az utolsó pillanatban 

a megígért programot, nyaralást, mert lehet, hogy más 

szívesen élt volna a lehetőséggel, vagy pont a lemondás 

miatt kell lemondanunk egy már leszervezett üdülést. 



Olvasd el figyelmesen a zárt KIKAPCS. közösség csoportba írt 

posztjainkat, mert azáltal tudsz informálódni az 

elkövetkezendő programjainkról, nyaralásokról, 

lehetőségekről. 



Ígérjük, hogy kiszámíthatóan és megbízhatóan szervezzük a 

programokat és nyaralásokat.


Mi az, amit kérünk tőled? 



Anyukák 
mondták



VéleményAnyukák mondták

A  csupa-csupa pozitívumot 
ad, van, aki ha tehetné minden hétvégén 
menne. Jó látni, hogy itt kiközösítésről szó 
sincs, a szülők is nagyon elfogadóak, nem 
úgy mint kint a való világban.

 KIKAPCS.

A  azt a közösséget adta 
nekem, ahol végre nem lógunk ki a sorból, 
megértjük egymást és olyan 
programokon vehetünk részt, ami a 
gyerek speciális igényeire van szabva.

 KIKAPCS.

A -nál egységben az erő 
érzésünk támad! Megoszthatjuk 
tapasztalatainkat, egyáltalán nem 
érezzük már magunkat olyan rossz 
helyzetben. Ez egy felemelő érzés együtt 
lenni hasonló problémákkal küzdő 
családokkal.

 KIKAPCS.

A  a valahova való tartozás 
lehetőségét adja, ahol nem utasítanak el 
csak azért, mert speciális gyereked van.

 KIKAPCS.Ez egy olyan érzés, hogy a családodon 
kívül, van egy plusz családod. Ahol 
megértik, hogy a gyereked nem más, 
hanem különleges és attól még nem 
rossz ember. Közösségben az erő, így 
könnyebb megmutatni másoknak is, hogy 
nekünk is ugyanúgy lehet élni.

Akkora öröm volt látni a fiúkat kiszakadva 
a hétköznapi gondokból, milyen 
felszabadultak tudnak lenni.



Gyermekvédelmi 
irányelv

Children Safety



Irányelvek

A KIKAPCS. Alapítvány gyermekvédelmi irányelvének célja, 

hogy biztosítsa az Alapítvánnyal bármely módon kapcsolatba 

kerülő gyerekek, SNI státusszal rendelkező gyerekek és 18. 

életévüket betöltő személyek biztonságát és védelmét, 

valamint kizárja annak lehetőségét, hogy az Alapítvány és 

minden olyan személy, aki bármilyen minőségben, bármilyen 

szerződés (munka-, vállalkozói, megbízási,


önkéntes, gyakornoki szerződés stb.) keretében az 

Alapítványnak dolgozik vagy az Alapítvány nevében jár el (a 

továbbiakban összefoglalóan: munkatársak), továbbá az 

Alapítvány partnerei működésük során kárt okozhassanak 

nekik.


Az irányelv célja



Irányelvek

Jelen Irányelv az Alapítvány egész közösségét védi a preventív eszközök bevezetésének, valamint a transzparens 
eljárási folyamatok lefektetésének köszönhetően, egyúttal a közösség minden tagját támogatja is a 
gyermekbántalmazás elleni védelem iránti elkötelezettségük gyakorlásában. Fontos kiemelni azonban, hogy az 
Irányelv elsődlegesen a gyerekek védelmét szolgálja.


Kiket védünk

Gyerek:

Mindenki, aki a 18. életévét nem töltötte be, és bármilyen formában kapcsolatban áll az Alapítvánnyal. Az Alapítvány a 

legnagyobb felelősséget a vele közvetlen kapcsolatban álló gyerekért – így az SNI gyerekekért és azok egészséges 

testtvéreiért – vállalja, de felelősséget vállal azon gyerekek biztonságáért is, akikkel alkalmilag az alapítványi tréningeken, 

előadásokon és egyéb programokon, valamint az irodában találkoznak munkatársai. Azonban ehhez előzetes egyeztetés 

szükséges a gyerekek szüleivel, képviselőjükkel.




IrányelvekKiket védünk

Gyerek önkéntes:

Azok a 18 éven aluli önkéntesek, akikkel az Alapítvány jogviszonyban áll.

Fiatal felnőtt:

Az Irányelv védi azokat a személyeket is, akik gyerekként kerültek kapcsolatba az Alapítvánnyal, de az 

együttműködés során betöltötték a 18. életévüket, és még nem szűnt meg az Alapítvánnyal fennálló 

jogviszonyuk/egyéb együttműködésük.

SNI státusszal rendelkező fiatal felnőttek:

Az Alapítvány sok olyan SNI gyerekkel áll kapcsolatban, akik betöltötték a 18. Életévüket, viszont az Alapítvány 

ugyanolyan védelmet biztosít nekik, mint a 18. Életévüket be nem töltött társaiknak.



IrányelvekMi a legfontosabb amitől védjük őket: 

Bántalmazás:

A programokon minden esetben biztosítjuk a biztonságos közeget gyerek-gyerek és felnőtt-gyerek között 

egyaránt. Emellett minden esetben felkészítjük az önkénteseket is a találkozókra.

Online zaklatás:

Sokszor van online felvételi vagy program, s ezeken az alkalmakon mindig kiemelt figyelmet fordítunk arra, 

hogy a gyerek mellett mindig legyen egy felnőtt is. Ha ez nem tud teljesülni akkor a szervezet biztosít két 

beszélgető partnert.

Kiközösítés:

a programokon és nyaralásokon kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy jól kijöjjenek egymással a gyerekek. A 

jó hangulat érdekében a nyaralásokra a gyerekeket életkor és SNi státusz alapján osszuk be.



IrányelvekMi a legfontosabb amitől védjük őket: 

Egyenlőség - Nem különböztetünk meg:

Habár mindenki kicsit más is, közös pontot mindig lehet találni. Számunkra ez a legfontosabb, ezért minden 

tag egyenlő és ugyanolyan értékes a közösség számára. 




