
   

 

 DÉVÉNY ANNA ALAPÍTVÁNY 

DSGM 

MOZGÁSKÉPZŐ KÖZPONT 

1122 Budapest 

Széll Kálmán tér 16. 

Tel.: 355 5392, 06 30 998 3252 

1051 Budapest 

Október 6. u. 24. 

Tel.: 331 4143 

E-mail: deveny@deveny.hu 

Adószám: 19624679-2-41 

  

 

SZJA 1% felajánlás 2019-es rendelkező évre 
 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2517 adófizető magánszemély által a Dévény Anna Alapítvány javára a 2019. 
rendelkező évre vonatkozóan felajánlott 13 221 160.-Ft 2018. adóévi szja 1%-os összeget átutalta. 

Az Alapítvány célja a szülési oxigénhiányos agykárosodásban szenvedő csecsemők Dévény Speciális Manuális 
Technika-Gimnasztika módszerrel (DSGM) történő gyógyítása és mozgásrehabilitációja, immár országos hálózat 
keretében. 

Néhány számadat a Dévény Anna Alapítvány 2019-es év folyamán végzett tevékenységéről: 

I. Szűrővizsgálatok (DSGM tünettana alapján végzett speciális szűrések, heti 1 vagy két alkalommal): 

A szűrővizsgálatok az Alapítvány budapesti telephelyén, a Széll Kálmán tér 16. sz. alatt kaptak helyet. 

- DSGM tünettana alapján elvégzett speciális szűrések száma: 616 
- szakorvosi szűrővizsgálat száma: 85  

II. Speciális testképző gimnasztika (STG) foglalkozások szervezése: 

A speciális testképző gimnasztika (STG) csoportos tanítási órák formájában zenére történik. Jellegzetessége a 
tudatos, pontos, ezáltal esztétikus mozgásvégzés a tanár állandó javítása közben. A mozgásanyag évekre felépített, 
a korrekció mellett mozgáskultúrát is kialakít. Az Alapítvány a testképző csoportos óráit az Alapítvány székhelyén, 
az Október 6. utca 24. szám alatti tornatermében tartotta meg az iskolai tanév rendjéhez igazodtva. 

- STG foglalkozások száma: 388 
 

III.  Speciális Manuális technika kezelések (SMT) az Alapítvány budapesti és vidéki telephelyein:  

Olyan kézzel végzett izom-ín-kötőszövet kezelés, amely normalizálja a kóros izomzatot és direkt ingereket képes 
küldeni az agyba. Az izomzat normalizálása a kontraktúrák (az izomzat zsugorodásai, letapadásai) elhárítását és az 
izmok kóros helyzetének megszüntetését jelenti. Az agy direkt ingerlése pedig az izmokban és inakban lévő 
idegvégződések (receptorok) és a szakember kezének közvetlen kapcsolata révén, a bőrön keresztül jön létre. SMT 
kezelést kizárólag DSGM-szakgyógytornász végezhet. Ezt a képesítést - minimum 2 év szakmai gyakorlattal 
rendelkező - gyógytornászok szerezhetik meg. 

- SMT kezelés száma az Alapítvány budapesti központjában: 6.961 
- SMT kezelés száma a vidéki hálózatban: 15.487 

 

Kérjük, hogy Ön is támogassa a Dévény Anna Alapítványt  
személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával! 
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