Üzemben a Látványmûhely!
,,

A 2007. májusi hírlevelünkben bemutatott Látványmuhely
készen áll a fiatal sérültek fogadására. Az intézmény részben
már megnyitotta kapuit, és több olyan funkciót is ellát, amelyeket
eddig az alapítvány helyhiány miatt nem tudott megvalósítani.
,,

Árpi életminosége
Az egyik helyiségben munkapszichológus méri fel különbözô
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munkavégzésre képes. Megvizsgálja, hogy milyen a látása, a
kézügyessége, mennyire tud gyorsan reagálni, mozogni, meg tudja-e
jegyezni a feladatok sorrendiségét.

A felmérés eredménye alapján munkatervet dolgoznak ki
,,
a számára, amely lehetové teszi, hogy testre-szabott
feladatokat kapjon. Nagyon fontos, hogy fegyelmet is
tanuljanak, koncentrálást, hogy a munkavégzés folyamatos
legyen.
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Az ékszerkészítés például jól illik a képességeikhez:
a szépérzékük megvan. Akik nem minta után dolgoznak, azok
valóban egyedi darabokat hoznak létre, a ﬁnommotorika
(a kézügyesség) pedig legtöbbjüknél egy-két év alatt kifejlôdik.
Így ez a munkahely valódi rehabilitációt valósít meg, mind
ﬁzikai, mind szociális értelemben.

Munkaterápia
A munkaterápia lényege az, hogy a sérült ember szinten
,,
maradjon, illetve amennyire lehetséges, fejlodjön, saját
eltartásához anyagilag is hozzá tudjon járulni. A sérült emberek
foglalkoztatásának több szintje van. Az egyik legnagyobb siker
talán az, ha a sérültet el tudjuk helyezni védett vagy integrált
munkahelyen a fejlesztô felkészítô foglalkoztatást követôen.
Erre már több példa is volt, hiszen sok olyan tevékenységi kör
van, amelyben a sérültek dolgozhatnak, például a textilszövés,
ékszerkészítés, szappan és gyertyakészítés, futárpostai vagy
takarító tevékenység, fénymásolás, alkatrészek szétválogatása,
seprû és kefegyártás, bôrmûves munkák vagy egyéb kisebb
feldolgozóipar.
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A munkában önállóak az élet más területein
,,
nagyot lépnek elore: sokan önállóan kezdenek
gazdálkodni, közlekedni, többen próbálkoznak
önálló háztartás vezetésével. Mi sem tudtuk, hogy ez megvalósítható,
de a gyakorlatban kiderült, hogy lehetséges!
Ha az élet biztonságosabb lenne, még többeknek engedhetnénk el
a kezét, hogy csak messzirôl ﬁgyeljük és segítsük életüket.
A sérült embere
k teljesen el
tu
dnak merülni a m
Hálásak vagyunk kedves adományozóinknak, hogy többek között
unkában,
és ez javítja képe
sségeiket.
támogatásuknak köszönhetôen létrehozhattuk ezt az intézményt!
Sokat jelent egy sérült ember életében az, hogy megtanul dolgozni,
és nem árván, tehetetlenül tölti napjait a szülei mellett vagy valamelyik intézetben.
A legnagyobb ajándék, hogy ôk is hasznossá tehetik magukat, van saját keresetük és saját életük.
Kérem, segítsen abban, hogy az intézmény egy jó kezdet után folyamatosan tudjon mûködni.
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Az Ön segítségével elfogadhatóbb
életet élhetnek a Down-szindrómás gyermekek és felnôttek!
Közös karácsonyi fellépés Katona Klárival
Az elmúlt év egyik a nagy eseménye volt,
hogy decemberben megalakult az alapítvány
,,
támogatottjaiból álló „Trió”. Elso koncertjükre
Katona Klárival közösen került sor a Karácsonyi
Partin. A Trió Katona Klári szeretetrôl és az ezerarcú
jótékonyságról szóló komoly, elgondolkodtató,
érzelmes elôadásába ékelôdve fantasztikus hangulatot
teremtett.
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