
 

 

FEJLESZTÉS OTTHON 

 

Kit céloz meg a szolgáltatásunk? 

 Gyermekeket 

 Fiatalokat 

fejlődési zavarokkal 

különböző fogyatékkal 

viselkedési zavarokkal 

emócionális nehézségekkel 

És 

Családokat problémás és terhelt helyzetben 

 

MUNKATÁRSAINK 

az alábbi szakterületeken tudnak, otthoni környezetben ellátását biztosítani:  

Pszichológusok, pedagógusok, logopédusok, korai fejlesztők, szociális munkások, 

diplomás szociális gondozók , szociálpedagógusok, ergoterapeuták. 

 

MIT KÍNÁLUNK? 

GYÓGYPEDAGÓGIAI FEJLESZTÉS AZ ÖN GYERMEKÉNÉL OTTHONI KÖRNYEZETBEN 

Egységes fejlesztés  

• Észlelés, motorika, beszéd, kognitív, érzelmi, interakció területén  

• Egyéni és szakmai sztenderdeknek megfelelő fejlesztési terv szerint 

 

  



           
 

 

A családi környezetben történő támogatás a mindennapokkal való megküzdésben 

Gyakorlatias segítségnyújtás és tanácsadás a családnak 

A nevelési kompetencia támogatása 

 

Kapcsolattartás és együttműködés különböző intézményekkel, pl. óvoda, iskola, orvosi 

és terápiás intézmények 

Munkánk során fontosnak tartjuk, hogy a fiatalokat teljes környezetükben lássuk, és 

segítsünk nekik a saját erőforrásaikat a lehető legjobban hasznosítani. A rendszeres és 

otthoni környezetben történő fejlesztésük során a mindennapi nehézségek jobban 

észlelhetők, így azok leküzdése illetve kezelése a szülőkkel és gyerekekkel közösen 

könnyebben kezelhető. 

 

 

MIK A CÉLJAINK? 
 

A munkánk célja 

- a gyermeket képességeiben és készségeiben erősíteni 

- a cselekvési kompetenciáját bővíteni 

- a reszvételt társas, iskolai és foglalkozási élethelyzetekben elősegíteni 

- az önrendelkezést és a nagyobb önállóságot támogatni 

- megterhelő helyzetben támogatni a családokat a mindennapi feladatok 

könnyebbé tételében 

-  

HONNAN SZÁRMAZIK A FEJLESZTÉS ANYAGI FEDEZETE? 

Intézményünk a Tiroli Tartomány által elismert, így a felmerülő szolgáltatásokat a 

tartomány felé tudjuk elszámolni, az alábbi feltételekkel: 

- Részvételi Törvény értelmében fenn áll a fogyatékosság. Az  esetben kérvény 

nyújtható be a szociális osztálynál. 

- Általános jellegű családi problémák fennállása esetén a gyermekjólléti osztály 

kezdeményezheti vagy jóvá hagyhatja a támogatást. 



 

KAPCSOLATTARTÁS 

 

Innsbruck és Innsbruck-Land körzetei 
Neuhauserstraße 7 / 2. Stock · 6020 Innsbruck 
Tel 0512 580004 · Fax 0512 580004 - 12 
info@hpfamilien.at · www.hpfamilien.at 
hétfőtől csütörtökig 8.00-tól 16.30-ig, péntek 8.00-tól 13.00ig 

Imst és Landeck körzetei 

Schrofensteinstraße 2a · 6500 Landeck 
Tel + Fax 05442 64761 
landeck@hpfamilien.at · www.hpfamilien.at 
hétfőtől péntekig 8.30-tól  9.30-ig (szerda kivételével) 

Kitzbühel körzete 

Salzburgerstraße 23a · 6380 St. Johann 
Tel 05352 - 61031 · Fax 05352 - 67528 
st.johann@hpfamilien.at · www.hpfamilien.at 
hétfőtől péntekig 8.30-tól  9.30-ig (szerda kivételével) 

Schwaz és Kufstein körzetei 

Marktstraße 12 · 6230 Brixlegg 
Tel + Fax 05337 - 64466 
brixlegg@hpfamilien.at · www.hpfamilien.at 
hétfőtől péntekig 8.30-tól  9.30-ig (szerda kivételével) 

Lienz körzete 

Amlacherstraße 12 · 9900 Lienz 
Tel + Fax 04852 67831 - 645 
lienz@hpfamilien.at · www.hpfamilien.at 
hétfőtől péntekig 8.30-tól  9.30-ig (szerda kivételével) 

Reutte körzete 

Kohlplatz 7 · 6600 Pflach 

Tel + Fax 05672 – 21017 

reutte@hpfamilien.at · www.hpfamilien.at 

hétfőtől péntekig 8.30-tól  9.30-ig (szerda kivételével) 

 

Adomány-számla 

IBAN: AT10 5700 0002 1007 4582 
BIC: HYPTAT 22 
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