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A Lakóotthon megközelítése:
Újpest – Központ Metro végállomástól :

- 96-os és a 104-es busz,
- 12-es villamos

Az M3-as autópálya közelében található.

1152 Budapest XV., 
Petőfi utca 24.

GPS: 
É47°33´49.77´´ - K19°7´26.35´´



A Lakóotthon annak ellenére, hogy nem a belvárosban helyezkedik el, 
ennek semmilyen hátrányát nem érzékelik a bentlakó fiatalok.

Nagyon csendes kertvárosi részben élhetnek. A lakókörnyezet elfogadó 
Velük szemben, szívesen segítenek a szomszédok és vesznek részt a 
ház ünnepségein.

Mivel az alapítvány rendelkezik gépjárművel, így bármikor bárhová 
eljuthatnak a fiatalok.

A lakóhelyük közvetlen közelében megtalálhatóak:
 Élelmiszerboltok, Gyógyszertár, Rendelő
 Posta, Önkormányzat, Rendőrség
 Pólus Center (10 percnyire):

Szórakozási lehetőségek:
- mozi, bowling, jégpálya

 REAC Pálya az utca végében található



 A Sarokház Lakóotthonban, fiatal Down szindrómás 
fiatalok élnek.

 Olyanok, akik felnőtté válva önállóságra vágynak, arra 
hogy úgy élhessenek, mint mindenki más.



 A ház megvétele és a teljes program megvalósítása igen sok 
szakember, pályázat, szülő valamint alapítvány és szponzor 
összefogásával vált lehetővé.

 A sarokház fenntartása a lakók saját jövedelmén kívül az állami, 
normatív jellegű támogatásból, szponzori és pályázati támogatásból 
történik.



 A segítség mértéke az értelmileg akadályozott ember képességeitől és 
önállóságának mértékétől függ.

 Mindenki annyi segítséget kap, amennyire szüksége van, se többet se 
kevesebbet. 



 Az értelmileg akadályozott fiataloknak az önálló élet eléréséhez segítségre 
van szükségük.

 Elsősorban a szülőknek van nagy szerepük az alapok megteremtésével még 
kisgyermek korban.

 Később, a szülőkkel együttműködve az Alapítvány szakembereinek komplex 
oktatási-nevelési programja gondoskodik a lakók maximális önállóságának 
eléréséről,magas szintű szakképzéséről, önállóságra neveléséről.



 A lakók szakemberek 
közreműködésével tervezik meg 
saját jövőjüket,rendezik be és 
tanulják meg használni és élvezni 
saját otthonukat. 
A segítők önellátást, háztartási 
ismereteket,

    pénzhasználatot, szabadidő értelmes 
eltöltését, hivatalos ügyek intézését 
segítik, tanítják. 

 Nagyon fontos a szülők, rokonok, 
testvérek segítsége és az elfogadó 
lakókörnyezet is.



Dohány Utcai Általános Iskolában 
Munkára felkészítő csoport

 Mézeskalács készítés

József Nádor Szakképző Iskola
 Szőnyegszövés
 Bőrtárgy készítés
 Kertész képzés 
 Konyhai kisegítő



A segített önálló élet legfontosabb eleme a munka és a 
munkával megszerzett jövedelem, amelyből az önálló élet 
finanszírozható.

 Foglalkoztatási Centrum Tanműhely
         - munka-alkalmassági felmérés
         - munkapszichológiai felmérés
         - egyénre szabott fejlesztési és munkára felkészítési terv   

     elkészítése
   - betanítás, munkához szoktatás
   - leginkább megfelelő munkafajta kiválasztása

 Államilag támogatott foglalkoztatási formák
         - munka rehabilitáció
         - fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás

 OFA által finanszírozott Támogatott foglalkoztatási projekt. 
Nem védett munkahelyen.

 Értelmi sérült klienseken kívül más, megváltozott 
munkaképességű munkavállalókat is foglalkoztat az 
alapítvány.





• Havi munka értékelése

• Teljesítmény nyilvántartása

• Év végi jutalmazás

• A fiatalok értékesítik az általuk 
készített termékeket. Ez ösztönzi 
őket a munkában, hiszen van 
kereslet a munkáikra.

• Pénzhasználat.





• Párválasztás

• Szomszédos szobákba költözés

• Szobák egybenyitása 
/háló+nappali/

• A lakóotthon ennek megfelelően 
lett tervezve, kialakítva.

• SALSA program



Tréningek keretében foglalkoztunk az 
önálló élet, a párkapcsolat, és a 
szexualitás kérdésével.

• Klienseknek
• Szülőknek
• Gondozóknak

A tréningsorozat után együttesen 
alakítottuk ki, a kliensek számára 
legmegfelelőbb szemléletet.

   /lehet párkapcsolat, élhetnek együtt/



 Szabadidő tartalmas, élvezetes eltöltése.

 Egészséges életmód.

 Siker! Versenyek.

 Büszkeség!  Fiataloknak és szülőknek egyaránt.

 Kitartás, minden megtanulható.

 Integráció.

 Megmutatni mennyire tehetségesek.
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