ÁTMENETI OTTHON
Az itteni elhelyezésre akkor kerülhet sor, ha
a család krízishelyzetbe kerül, és nem tudja
a sérült személy gondját viselni, a szülôk
megbetegszenek, vagy ha fogyatékos személy
egyedül marad. Az ilyen esetekben, amíg
végleges megoldást nem találunk, az átmeneti
otthonban helyezzük el a gyermekeket. Itt
szakemberek gondoskodnak róluk, nevelik,
fejlesztik ôket. Arra is van lehetôség, hogy az
igénybevevôk éjjel a házban maradjanak.

A sérültek megfelelô ellátásához és a foglalkozások
folyamatos biztosításához szükségünk van az új épületre

IDÔSEK OTTHONA

A felújítandó Gondozóház épülete kívülrôl

A képességek szinten tartásához
elengedhetetlen az állandó fejlesztés

NAPKÖZI OTTHON
ÉS FOGLALKOZTATÁS
Azok a fogyatékos fiatal felnôttek, akik túl
vannak a tanköteles életkoron, szintén
igénylik a folyamatos fejlesztést. A napközi
otthon nekik kínál folyamatos fejlesztést és
munka jellegû foglalkozásokat, szakemberekkel, gyógypedagógusokkal. Ez fontos
a megszerzett tudás, képességek szinten
tartáshoz, fejlesztéshez. Szeretnénk nekik
állandó munkát is biztosítani a
Gondozóházban, mert a munkának fontos
szerepe van a Down szindrómások életében
is, hiszen ez ad esélyt a továbblépésre, a
valódi önálló életre.

Egy átlagos idôsek otthonában nincs lehetôség arra, hogy idôs
fogyatékos emberek gondját viseljük. Figyelembe véve azt a
körülményt, hogy a most fiatal fogyatékos generáció is
megöregszik, nô az igény egy ilyen típusú szolgálat felállítására.
Egyre több és több olyan család és testvér jelentkezik, aki
súlyos fogyatékos vagy halmozottan sérült idôs rokona, családtagja ellátását kéri. Ehhez olyan célszerûen kialakított idôsotthonra van szükség, ahol nem okoz gondot a mozgatás, fürdetés, ápolás. A sérült itt családias környezetben maradhatna, és
nem kerülne az elfekvôbe, ami a legrosszabb.

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT
Ez a szolgálat kiegészíti az elôzôeket. Feladata a fogyatékos
emberek szállítása és az otthoni törôdés megszervezése. A szolgálat napi segítséget szeretne nyújtani a sérült embereknek
orvoshoz vagy foglalkozásra kísérésében, sportolásban. Akkor
is segít a támogató szolgálat, ha egy gyermek megbetegszik, és a
szülô nem maradhat otthon vele nappal, mert nem eshet ki a
munkából. Ilyen esetekben a támogató szolgálattól szakképzett
segítség kérhetô. Emellett segíthet a szolgálat akkor is, ha a
sérült hivatalos ügyének
intézéséhez is kérhet Van már használható helység is…
de a legtöbb rész még romos
támogatást, konkrét segítséget. Nem lehet eléggé
hangsúlyozni a támogató
szolgálat fontosságát. A
törvény is elôírja, mint
önkormányzati feladatot,
ezért reméljük, hogy számottevô
támogatást
kapunk majd ehhez a
munkához.
A Gondozóház kapacitása:
Napközi Otthon: 50 ember
Átmeneti Otthon: 22 ember
Foglalkoztató: 50–60 ember
Támogató szolgálat: 50–60 ember
Mindehhez biztosítanunk kell a megfelelô szakmai tudást,
engedélyeket kell beszereznünk, és fel kell újítanunk a házat.

