Hírlevele
Tudja, mire képes egy sérült emberke?
Szônyeget és táskát gyárt, lakásdekorációt készít. Dolgozhat
fazekasként, vagy festhet üvegtárgyakat különleges technikával, de a bôrmûvesség sem idegen tôle. Szét tud válogatni
alapanyagokat, és el tud látni egy sor olyan betanított feladatot, amire nem is gondolnánk.

Akkor mi tartja ó´ket vissza ettó´l?
Nagyon-nagyon sokáig tart, amíg bizonyos munkafolyamatokat
megtanulnak, de nagyon fontos, hogy tanuljanak. Erre a célra
az összes intézményünkben professzionális segítôket alkalmazunk, akikkel elsajátítják azokat a technikákat, amikkel dolgozni tudnak. Évekig tart, amíg valaki megtanul szépen szôni,
varrni vagy agyaggal profi módon dolgozni. A kollégáknak sok
türelemre és figyelemre van szükségük, amíg tanítanak, de
szeretik csinálni, mivel látják a kézzelfogható eredményeket.

Megmutatjuk, hogyan…
…a látványmûhelyben, ahol 30 sérült embert fogunk
foglalkoztatni. A helység megvan, de fel kell újítani és bebútorozni. Gépeket, eszközöket kell vennünk, hogy lehessen
ott is tanítani és dolgozni, foglalkozásokat szervezni.

Fe jlesztó´ foglalkoztatások…
…most is zajlanak az intézményeinkben, de ezzel a programmal azt szeretnénk elérni, hogy az intézményen kívül is
könnyebben tudjanak dolgozni. Már bizonyították, hogy képesek és alkalmasak rá.

Sérült emberek foglalkoztatása
Intézményeinkben különbözô típusú foglalkoztatásokat folytatunk / érhetôek el: egyik foglalakoztatás-típus célja a rehabilitáció, a másiké, hogy felkészítsük a sérülteket késôbbi
életre, az esetleges intézményen kívüli munkára. Jelenleg
minimális a sérültek munkalehetôsége, az állami támogatás
nem mindenkinek elérhetô és a munkahelyek sem mindig
befogadóak. Ezért sok gondozottunk számára nagyon nehéz
ez a mostani idôszak!

Akik eddig dolgoztak valahol, elvesztették ezt a
lehetôséget, mert az állam megszüntette a korábbi
támogatási formát. Mi lesz velük? Ölbe tett kézzel
fognak ülni az intézetben és nem csinálnak semmit?
Mibôl fognak élni? Megpróbálunk segíteni neki, remélem, az Ön segítségével.

A megoldás
a látványm ú´hely létrehozása
És a sérült, Down-szindrómás emberek tanítása, akik
egyre jobban és jobban végzik a munkájukat! Ön is
hozzájárulhat, hogy fejleszthessük a Down szindrómás embereket és munka-körülményeiket!
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KÉREM, segítsen:
Minden adomány, amivel a Down Alapítványt támogatja,
az a sérültek életminôségét javítja!
Csak az olyan melegszívû és segítôkész emberek segítségével, mint ÖN,
tudunk igazi segítséget nyújtani a Down-szindrómásoknak.
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