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A Fecskepalota közösségi üdülő bemutatása 
 

A Szép Jelen Alapítvány 1991-ben alakult azzal a céllal, hogy fogyatékossággal élő, egészségkárosodott, 

gyermekek és felnőttek csoportjai számára rekreációs programokat valósítson meg. A Fecskepalota program 

keretében 1992-94 között, Gánt-Bányatelepen civil összefogással és adományokból felépült a Fecskepalota 

közösségi üdülő, amely 1994. június 14-én nyílt meg, s azóta működik megszakítás nélkül. 

 

A Fecskepalota otthonos környezetet, szállást teljes ellátást (helyben tálalt étkezések), valamint szervezett 

egyéni és csoportos egészségfejlesztő, kulturális és szabadidős programokat biztosít hátrányos helyzetű 

vendégcsoportjainak. Több évtizedes tapasztalatunk van fogyatékossággal élő személyek, csoportok 

fogadása és kiszolgálása terén.  

Az akadálymentes, padlófűtéses épület nyolc fürdőszobás szobával egész évben várja vendégeit. A 

szabadidős szárnyban többfunkciós tornaszoba és kemencés konyha található, amelyhez szabadtéri grill-

terasz és bográcshely csatlakozik. Cserépkályhás társalgónk TV-vel, és fedett terasszal felszerelt. 

Parkunkban szabadtéri sporteszközök, kerti zuhanyok, pingpongasztal, homokozó, szaletli áll a vendégek 

rendelkezésére. 

A Fecskepalota fennállása óta eltelt 22 évben mintegy 33.000 vendég fordult meg az üdülőben, több 

mint 120.000 vendégéjszakát töltve el. Évente átlagosan 1400 fő hátrányos helyzetű személy és kísérője 

pihen a létesítményben, jellemzően 3-4 éjszakás turnusokban, januártól decemberig. 

 

A Fecskepalota fenntartója a Szép Jelen Alapítvány, amely magán alapítású közhasznú civil szervezet. 

Célja a fogyatékossággal élő, illetve hátrányos helyzetű gyermekek és felnőttek egészségfejlesztése:  

 Az emberi egészség megőrzése és fejlesztése az egészséget elősegítő életmód, az egészséges 

életvitelt ösztönző személyes, társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők aktivizálásával és 

támogatásával; annak tudatában, hogy az egészség nem pusztán a betegség és valamely 

fogyatékosság hiánya, hanem a teljes fizikai, mentális és szociális jóllét állapota.  

 Az életminőség javítása a testi – szellemi – lelki egészség fejlesztésével, a prevenció, a rekreáció, 

valamint a rehabilitáció eszközeivel. 

Gazdálkodás:  

 A Szép Jelen Alapítvány és a Fecskepalota gazdálkodása stabil, fejlődő. Munkatársi gárdája állandó, 

megfelelő szakmai képzettségekkel rendelkezik (üdülővezető, diplomás idegenforgalmi 

programszervező szakember, képzett szakács, gondnok, szobaasszony, takarítók). 

 Bevételeink az elmúlt öt évben folyamatosan növekedtek. Ezeket az összegeket a vendégek ellátásán 

túl a Fecskepalota és környezete fejlesztésére fordítottuk, hogy a hozzánk látogató hátrányos 

helyzetű csoportoknak minél többet adhassunk vissza ezekből a javakból a szolgáltatásainkban. 

Gazdasági adatok:  

eFt 2012 2013 2014 2015 2016(TERV)  

Összes bevétel 30 699 35 444 36 287 40 327 46 000 

Közhasznú 

eredmény 7 790 419 151 372 450 

Vendégadatok (az elmúlt három év kapcsán):   

Évek: 2014 2015 2016 

MNUA Erzsébet Program vendégei (fő) 446 653 668 

Egyéb FEPA vendégek (fő) 961 731 605 

Összes FEPA vendégek (fő) 1 407 1 384 1 273 

Vendégéjszaka (db) 4479 4510 4217 
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Folyamatosan mért vendégelégedettség:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Együttműködő Partnerek 

 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány: 2012-től a Fecskepalota bekapcsolódott a Magyar Nemzeti 

Üdülési Alapítvány szociális üdültetési programjába, az Erzsébet Programon keresztül. Ezzel új 

lehetőség nyílt arra, hogy állami támogatással hátrányos helyzetű, elsősorban fogyatékossággal élő 

vendégek, és nagycsaládosok, valamint elő- és utószezonban nyugdíjasok érkezzenek a 

Fecskepalotába. Részükre 3 és 4 éjszakás turnusokban teljes ellátást, egészségmegőrző, kulturális, 

gasztronómiai és szabadidős közösségi programokat biztosítunk. 

 Magyar Turisztikai Ügynökség „ÉDEN-2013” akadálymentes turisztikai térségek projektje 

keretében a „Vértesi ÉDEN” partnerség létrehozása 16 turisztikai szolgáltató partnerrel 

 Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége: táplálék intoleranciák kezelése az egészség érdekében 

 Fogyatékossággal élő emberek országos érdekvédelmi szervezetei: mozgássérültek (MEOSZ), 

látássérültek (Magyar Vakok…), hallássérültek (SINOSZ), értelmi sérültek (ÉTA, ÉFOÉSZ), 

autisták (AOSZ) 

 Gánt község Önkormányzata (közös park és közterület fejlesztés és fenntartás Gánt-bányatelepen 

a településrész és a Fecskepalota környezetének színvonalasabbá tétele érdekében 

 VÉRCSE Leader Egyesület érzékenyítés a vidékfejlesztési programokban 

 KOKOSZ és Erdei Iskola Egyesület az értelmi sérült tanulók erdei iskolai programjai és erdei 

iskolák személyzetének érzékenyítése érdekében (Fülemüle program)   

 Civil szervezetek: a Fecskepalotát évente rendszeresen látogató intézmények, civil szervezetek, 

csoportok, amelyek fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek gondozását, támogatását végzik, 

illetve nagycsaládok, és családok közösségei, több generációs családok. 

 

2016-ban indított országos szakmai kezdeményezésünk a Fülemüle program 

 Célja: az erdei iskolák és a „speciális oktatási-nevelési feladatokat” ellátó iskolák köre (a sajátos 

nevelési igényű tanulók, az értelmi sérült, látássérült, hallássérült, mozgássérült, autista diákok 

óvodái és alapfokú oktatási intézményei) szakmai együttműködésének támogatása, erdei iskolai 

programokban. 

 Vízió: létrejön Magyarországon értelmi sérült tanulók számára egy hatékony társadalmi integrációt 

elősegítő erdei iskolai, öko-iskolai program és egy kapcsolati hálózat az erdei iskolák és az értelmi 

sérült diákok oktatási intézményei között. Ez egységesen magas színvonalon biztosítja a 

fogyatékossággal élő tanulók tevékenységbe ágyazott ismeretszerzését, és környezettudatos 

magatartásuk megerősödését erdei iskolai programok keretében.  
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Referencia 

 

A Fecskepalotában folyó munka bemutatása filmekkel 

1. három perces film egy értelmi sérült csoport rekreációs üdüléséről: 

http://www.youtube.com/watch?v=yP5L5JU1Rm8 

2. három perces film fiatal családok üdülésről: http://www.youtube.com/watch?v=VTgmMpWDdxg 

3. Érzékenyítő tréning a turisztikai szektor szolgáltatói és munkatársaik számára  

„Okos étlap – Figyelmes étterem”: http://www.youtube.com/watch?v=wkwuCjUBOec 

 

Prominens támogatóink (2014 megnyitás 20. évfordulója alkalmából): 

 Göncz Árpád elnök úr 5 M Ft-tal támogatja munkánkat, amelyből 2,5 M Ft-ot a létesülő park 

fölmunkálataira és növények ültetésére fordítunk. 

 Sólyom László elnök úr 1 M Ft támogatásából egy lakókonténert állítunk be, hogy a Fecskepalota 

csoportjai mellé érkező önkéntes fiataloknak kulturált szálást biztosíthassunk.  

 Schmitt Pál elnök úr 1 M Ft szabadtéri felnőtt sporteszközök létesítésének támogatása a 

Fecskepalota egészség parkjába 

 

Nemzetközi díj a Fecskepalotáért 

A Fecskepalota létrehozását és fenntartható működési modelljét a társadalmi vállalkozókat tömörítő Ashoka 

Found 1995-ben díjjal ismerte el: https://www.ashoka.org/fellow/p%C3%A9ter-orb%C3%A1n 

Társadalmi vállalkozó: közcélokért, kreatív és innovatív módon, vállalkozói szemlélettel dolgozó személy, 

aki az új megoldások megvalósítása terén konkrét eredmények elérésére képes innovatív gondolkodása és 

gyakorlati megoldásai eredményeként. 

 

Szervezeti adatok 

Név:   Szép Jelen Alapítvány (Fecskepalota közösségi üdülő) 

Cím:    8082 Gánt-bányatelep, Fecskepalota 

Nyilv. tart. szám:  61707 / 1991 

Képviselő:   Orbán Péter, ügyvezető 

Telefon:   22-582-027 (ügyvezető Orbán Péter: 30-487-4009) 

E-mail:   orban.peter@fecskepalota.hu  

Honlap:   www.fecskepalota.hu  

FB oldal:   https://www.facebook.com/fecskepalota?ref=hl  

 

Gánt bányatelep, 2017. február 25. 

 

 

 
Orbán Péter 
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