
A Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított 

Otthon 1987-ben nyitotta meg kapuját 

Székesfehérváron, Értelmi Fogyatékosok 

Napközi Otthona néven. Az épület a belváros 

szívében, a Széna tér 2. szám alatt, jól 

megközelíthető helyen található.  

 

 

 

A 10 éves évfordulónkon 1997-ben vettük fel 

Frim Jakab nevét, aki megalapította az 

értelmi fogyatékosok első magyarországi 

intézetét.  

 

 

 

Névadónk 

szellemisége most a 

XXI. században is 

meghatározó, hiszen a 

fogyatékos emberek fejleszthetőségébe 

vetett bizalomra, a toleranciára és a 

szeretetre épül. Jelenleg 45 értelmileg 

akadályozott és halmozottan sérült fiatal 

felnőttet gondozunk, foglalkoztatunk és 

fejlesztünk. Szándékunk az otthonteremtés, 

amely a figyelmen, a kölcsönös tiszteleten és 

az együttműködésen alapszik. Olyan 

környezetet kívánunk biztosítani a 

fogyatékkal élő embereknek, ahol megismerik 

fogyatékosságuk korlátait éppúgy, mint 

életvitelük lehetőségeit. Segítjük a 

környezetükhöz való sikeresebb 

alkalmazkodást, társadalmi integrációjukat. 

Meggyőződésünk, hogy nem sajnálni, hanem 

segíteni kell őket. 

 

  

  

  
  
  

HHaa  kkíívváánnccssii  vvaaggyy  aarrrraa,,  hhooggyy  hhooggyyaann  tteellnneekk  

aa  mmiinnddeennnnaappjjaaiinnkk,,  llááttooggaassss  eell  hhoozzzzáánnkk!!  

  

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!    

 

 

 

 
Szerkesztette: Komáromy Orsolya 



Intézményünk egy Átmeneti otthont és egy 

Ápoló-gondozó otthont is működtet, 10-10 

férőhellyel. 

A három részleg foglalkoztatása integráltan 

történik. Különböző fejlesztő és terápiás 

foglalkozásokat kínálunk fiataljaink számára 

(kézműves foglalkozás, mozgásfejlesztés, 

háztartástan, szocializáció, zene-dráma, 

számítógépes ismeretek), melyek által  

 

mindennapjaink aktívan és színesen telnek. 

Szívesen veszünk részt a város életében és 

különböző rendezvényeken.  

 

 

  

    

Szabadidős tevékenységeink is sokoldalúak: 

lovaglás, úszás, mozi, színház, 

sportrendezvények, könyvtárlátogatás, 

kiállítások, koncertek. Ezek az időtöltések, 

események ünnepi rangra emelik 

hétköznapjainkat, és erőt adnak a 

mindennapokhoz.   

Nyáron táboroztatási és strandolási 

lehetőséget is kínálunk. Mindezen 

tevékenységek segítik fő célunk 

megvalósítását, az integrációt: jelen lenni a 

fiataljainkkal az épek közösségében, 

természetessé tenni jelenlétüket, és 

elfogadtatni őket a város polgáraival.  

   

 

  

 

 

  

  

  

  

FF rr ii mm  JJaakkaabb   
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SSzzaakk oo ss íí tt oo tt tt   OOtt tt hh oo nn   

  

CCíímm::  SSzzéékkeessffeehhéérrvváárr,,  SSzzéénnaa  ttéérr  22..  

((bbeejjáárraatt  aa  MMiikkeess  KKeelleemmeenn  uuttccaa  ffeellőőll))  

  

IInnttéézzmméénnyyvveezzeettőő::  RRáábbaaii  IIllddiikkóó  

  

EElléérrhheettőősséégg::    

TTeelleeffoonn::  2222//  550066  ––  225555  

EE--mmaaiill  ccíímm::  frimjakab@gmail.com  

WWeebb::  www.frimjakab.hu  

BBlloogg::  http://frimjkszo.blogspot.com/ 

Megtalálhatóak vagyunk a közösségi 

portálokon is. 


