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SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK!

A Down Alapítvány, az értelmi fogyatékos gyermekek fejlesztésén
kívül, legfontosabb céljának tekinti a fogyatékost nevelı családok,
szülık segítését. Az értelmi fogyatékos gyermeket nevelı család, ill. a
gyakran egyedül maradó szülı számára már a puszta gondolat is
felszabadító lehet, hogy áll mellettem valaki, van velem egy segítı kéz,
nem maradok egyedül a gondomban. Ezt a biztos hátteret nyújtja az
Átmeneti Otthon, vagy vendégház.
Mi az Átmeneti Otthon szolgáltatásának lényege?
A gyermekek éjjel-nappali ellátása és gyógypedagógiai foglalkoztatása,
a családok tehermentesítése és segítése: betegség, hivatalos elfoglaltság,
idıszakos munkavégzés, családi krízishelyzet, ill. gyermek nélküli
program esetén. Nyitvatartásunk folyamatos. Az elmúlt idıszakban
többször oldottuk meg gyermekek hosszabb távú, több hónapos
folyamatos felügyeletét is, igen indokolt esetekben.
Kik vehetik igénybe az Átmeneti Otthonunkat?
Elsısorban értelmi fogyatékos gyermekeket, fiatalokat és felnıtteket
fogadunk, de ellátunk mozgássérült, vak, autista, ill. halmozottan sérült
gyermekeket is. Nagyon fontosnak tartjuk az integrációt, ezért
egészséges testvéreket is várunk, akár mint lakót, akár mint segítıt. A
szülıktıl is kérjük, hogy amennyiben tehetik, jöjjenek el gyermekükkel
együtt hétvégi programjainkra, s ismerkedjenek, barátkozzanak
Otthonunkkal, gondozóinkkal. Így valódi szükség esetén ismerıs,
otthonos helyre hozhatják gyermeküket, akik így könnyebben esnek át
krízishelyzeten, s nem rossz élményként élik meg a családtól való
átmeneti elszakítottságot.
Gyógypedagógiai munka az Átmeneti Otthonban
Otthonunkban nem egyszerő gyermekmegırzés folyik. Hasznos
elfoglaltsággal, a gyermekek fejlıdését szolgáló foglalkozásokkal
színesítjük, tesszük tartalmassá az itt tartózkodást. Évközben hétvégi
tanfolyamokat szervezünk gyógypedagógusok vezetésével.

Kézmőves tanfolyam: nemezelés, kosárfonás, szövés
Kreatív tanfolyam:
festés, batikolás, agyagozás, háztartási-és
kerti munkák, fızés
Zenei tanfolyam:
ULWILA zeneoktatási módszer alapjainak
elsajátítása
Mozgás és sport:
úszás a közeli Kondorosi uszodában,
lovaglás, lovasoktatás Karcsicsné
Jéger Éva lovasklubjában
Kirándulás és túrázás közeli erdıkben
Nagy súlyt fektetünk arra, hogy nálunk a gyerekek ne unatkozzanak,
bevonjuk ıket a napi feladatokba, mint pl. tálalás, mosogatás.
Gondozási munka az otthonban
A gyermekeknek saját szekrényük, saját ágyuk van, a fürdésben
szükség szerint segítjük ıket, akit kell tisztába teszünk, megetetünk.
Ha valakinek speciális élelmiszerre, ápolási szerre, eszközre (pl.
pelenkára) van szüksége, azt a szülı hozza magával.
Évi költségvetésünk
Teljes nyitva tartás esetén:
12 millió Ft
Ennek fedezésére pályázatokon igyekszünk pénzt szerezni. Az így
nyert támogatásokon kívül szükségünk van állandó és alkalmi
szponzorok, magánszemélyek adományaira, valamint önkéntesek
segítésére is. Az elmúlt évben 50 önkéntes segítette munkánkat, vett
részt nyári táborainkban és szabadidıs programjainkban.
Minden segítséget, felajánlást szívesen fogadunk, hiszen
Otthonunk mőködése ezen múlik

