Átmeneti Otthon
A Down-szindrómás emberek
második otthona karácsonykor is
Attila mára beilleszkedett és nagyon szereti az Átmeneti
Otthon közösségét, pedig az elején be sem akarta tenni a
lábát.
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A szül ó´k sokszor nem tudnak
szembe nézni azzal, hogy sérült gyermekük
született. A világtól elzárva, burokban nevelik. Ezzel ugyan megvédik ôt és magu-

kat is, attól, hogy szembesülni kelljen az igazsággal, de elzárják a gyermeket a fejlôdéstôl, az élet
megtapszatlásától.
A Down-szindrómás gyermekek is felnônek egyszer,
elôbb-utóbb nekik is meg kell tanulniuk mindent. Öltözni, mosakodni, dolgozni. Felnôtt korban ugyan sokkal nehezebb ez a tanulási folyamat, de képesek rá, ha
szakszerû segítséget kapnak.

Túl a húszon nehéz valakit elindítani a közösségben úgy, hogy elfogadjon
másokat, hogy értelmes tevékenységeket végezzen, és
részben önellátó legyen. Ha az Átmeneti Otthonban
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nem foglalkoznak velük kicsi koruktól kezdve, fellt
után kerü
nôttként magatehetetlen árvákká válhatnak, mert
sajnos a szülôk sem élnek örökké!

Jelenleg az Átmeneti Otthonban
mindenki szépen fejl ó´dik. A foglalkozásokon igényesen megtervezett dolgokat készítenek, olyan
tárgyakat, amelyek bármilyen kézmûves vásáron megállnák a helyüket. Nézze például ezt az adventi koszorút, vagy ezt az üvegdekorációt! Ugye, megéri idôt és
türelmet nem kímélve fejlesztô foglalkozásokat tartani?
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A gondozóknak nap, mint nap kihívásokkal kell szembe nézniük:
nem csak az értelmi akadályozottságból fakadó, de ﬁzikai és lelki problémákat is kezelniük kell. Az értelmi
fogyatékos személyek között vannak olyanok, akik nehezen mozognak, gyógyszereket kell szedniük, vagy
agresszívan reagálnak szokatlan dolgokra, vagy a lelküket kell ápolni sérelmeik vagy balsikereik miatt.
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Noha alapvetôen nagyon barátságos emberek, mégis
i csapat n
A gondozó ellátás t nyújt
naponta akad megoldani való probléma. Minden
szakszerű
Otthon-lakó szeretné érezni a gondozók ﬁgyelmét, hiszen most
már ez az ô otthonuk.

Klienseink 1–2 naptól akár
1–2 évig is tartózkodhatnak
az Átmeneti Otthonban.
Nem csak Down-szindrómás, hanem más
fogytékosságú és halmozottan sérült személy
is igénybe veheti az ellátást, amennyiben
van hely.
Általában akkor kerül sor átmeneti otthoni
elhelyezésre, amikor a szülô megbetegszik,
az állandó ﬁzikai és lelki többletteher
miatt kimerül, vagy munkája miatt utaznia kell, mert akkor megoldhatatlan
problémát jelent sérült gyermeke ellátása. Más, de gyakori eset idôsebb sérülteknél, hogy a még idôsebb szülô beteg
lesz, vagy meghal. A Down Átmeneti Otthon ilyenkor is tud segíteni.
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Az Ön segítségével elfogadhatóbb életet élhetnek
a Down-szindrómás gyermekek és felnôttek!
Boldog karácsonyt és
eredményekben gazdag újévet kívánunk!
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