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SPORTCENTRUM – KEZDETEKTŐL…

� A Sportcentrum a Márga Utcai Támogatott Lakhatási
Szolgáltatás alagsorában található, a 2012-ben megnyert
Decathlon pályázattal a következő évben megkezdődött aDecathlon pályázattal a következő évben megkezdődött a
felújítás



� 2014. augusztusára a nagyobb munkálatok elkészültek,
azonban még voltak megoldásra váró teendők, melyek
elkészülte után a Sportcentrum elnyerte végleges arculatát



SZOLGÁLTATÁSAINK

� az Alapítvány intézményeiben élő ügyfeleinknek, az itt� az Alapítvány intézményeiben élő ügyfeleinknek, az itt
dolgozóknak, valamint külső vendégeknek egyaránt nyújtja
különféle szolgáltatásait
� ügyfeleink részére egyéni fejlesztés,
� csoportos órák,
� cardio-, és fitnesz részleg,
� személyi edzés,

egyéni- és csoportos gyógytorna,� egyéni- és csoportos gyógytorna,
� masszázs,
� büfé.



„KÜLSŐ” ÁTTEKINTÉS

� Az aerobik termet heti több alkalommal bérlik
tánc oktatásra,tánc oktatásra,

� A Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport
Egyesülete jóga órák tartására bérli az aerobik
termet heti 6 alkalommal,

� Több külső vendég személyi edzés keretében
tréningezik nálunk,

� Egyre több külső vendég veszi igénybe a� Egyre több külső vendég veszi igénybe a
masszázs szolgáltatásunkat.



MUNKATÁRSAINK

� Janzsó Cecília az Oroszlán Utcai Támogatott
Lakhatási Szolgáltatás ügyfeleLakhatási Szolgáltatás ügyfele



MUNKATÁRSAINK

� Sasvári Henrietta, az Andor utcai Lakóotthonok
ügyfeleügyfele



ÖNKÉNTES SEGÍTŐINK

� Önkéntes masszőr, önkéntesek és közösségi
szolgálatos középiskolások segítik a munkánkatszolgálatos középiskolások segítik a munkánkat



ÖNKÉNTES SEGÍTŐINK



SPORTÉLET – „SZÁRAZON”, MAJD

„ÉLŐBEN”

� Versenyzőink a Fogócska Sportegyesület leigazolt
sportolói,sportolói,

� Hetente bowling és kosárlabda edzés külső
helyszíneken,

� A hét minden napján van zumba óra Cilivel,
� Hétfőn a Szalókiban,
� Keddtől-csütörtökig a Sportcentrumban,
� Pénteken a Zágrábiban,� Pénteken a Zágrábiban,

� Az ügyfelek órarend alapján heti
rendszerességgel járnak a Sportcentrumba
edzésre,

� Külső vendégkörünk folyamatosan bővül.



JÓGÁZUNK



EGYIK KEDVENCÜNK AZ ERGOMÉTER



BOWLING



CSAK A FOCI…



ATLÉTIKA



KERÉKPÁR



ORSZÁGOS ERGOMÉTER VERSENYÜNK



ÉRZÉKENYÍTŐ SPORTNAP „HÁZON KÍVÜL”



ÉRZÉKENYÍTŐ TRÉNING „HÁZON BELÜL” 



SPORTTÁBOR ITTHON…



… ÉS KÜLFÖLDÖN



TÁNCOS MULATSÁG



EGYÉB RENDEZVÉNYEK



FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK…

Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!


