Itt látható az Átmeneti Otthon,
amelyet korábban bemutattunk. A felújítás jó úton
halad a befejezéshez, már beköltözött az elsô 10
lakó, de az még problémát okoz, hogy hogyan megy
majd fel, s jön le az emeletrôl jó néhány sérült!

Vannak olyan Down szindrómás emberek,
akiknek ez a lépcsô legyôzhetetlen feladatot jelent, pedig ez
a lépcsô egy jobb élet felé vezet. Ha itt le tudnak jönni, részt
vehetnek a fejlesztô foglalkozásokon, amely nem csak a szellemükre, de fizikumukra is pozitívan hat. Néhányuk meghatóan gyorsan tanul: Ricsi egyáltalán nem tud mozogni,
de karácsonykor kívülrôl énekelt olyan dalokat a többiekkel, amit mások olvastak.

A földszint egy teraszra nyílik,
amelyet az ÁNTSZ szerint zárt térré kell beépíteni, mivel az ott lévô lift nem nyílhat közvetlenül nyitott térbe. Ez az átalakítás többe fog
kerülni, mint maga a lift rekonstrukciója.

A második emeleten
hálószobák és nappali helyiségek vannak.
Az Átmeneti Otthonban
vannak bentlakók és járnak ide „napközisek” is.
Jelenleg 10 ember lakik a házban, akik a már telített XI.
kerületi másik Átmeneti Otthonunkból érkeztek ide. A ház
nagyobb része még a többi lakó fogadására készülôdik.
A teraszt itt ugyanúgy be kell építeni ahhoz, hogy a felvonó
szabályszerûen mûködhessen.

Ágyhoz kötve?
Vannak olyan sérültek az otthonban, akik nem tudnak
önállóan lejönni az emeletrôl. Idôsek vagy mozgásszervi
problémával küzdenek, ezért néhányukat a nôvéreknek emelve kell lehozniuk. Ez azonban csak átmeneti
megoldás lehet. A felvonóra nagy szükség van ahhoz, hogy teljes
körû segítséget adhassunk a sérült lakóknak.

„Teljesen ki kell cserélni
a felvonó gépházát és a szerkezetet” – mondta nemrég egy szakember, aki megnézte a liftet. A felvonó évekkel a ház építése
után készült, pótlólag az épülethez toldva. Most, hogy az épület
nem üzemelt egy darabig, az önkormányzat nem tartotta fontosnak a lift karbantartását, mára meg a mi ügyünk lett.

Kérem, segítsen hozzá bennünket a felújításhoz!
Csak a gépház cseréje 2,5 millió forintba kerül, a teljes
költségvetése eléri a 10 millió forintot. Az Ön adománya
nem csak abban segít, hogy a liftet felújítsuk, de esélyt ad
a Down-szindrómás embereknek egy elfogadhatóbb életre.
Így nem okoz többé gondot majd az, hogy egy nap akár
többször is le és fel menjenek az emeletek között a bentlakók és a látogatók, és csökken az ágyhoz kötöttek száma.

Bármilyen, ebben segító´ adományt
nagyon nagyra értékelünk!
1% FELHÍVÁS !
Kérjük, ne feledkezzen meg rólunk és közös projektjeinkrôl, amikor
rendelkezik adója 1%-áról.
Ha Ön nem mondja meg mire költse az állam, ôk maguk döntik el.
Talán többet ér az Ön személyi jövedelemadójának 1%-a, mint gondolná!
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