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Én is dolgozom!
Árpi egy munkanapja
„Reggel bemegyek a Gondozóházba.
Felveszem a munkaruhát és mindenhonnan kiviszem a szemetet a nagy
kukákba. A szemetesvödröket kimosom
a mosókonyhában.

Árpi mentorával
dolgozik

Ezután összesöpröm az udvart, ha
ezzel készen vagyok, kezet mosok, és
tízóraizom. Utána behozom a postaládából a leveleket az irodába. Az irodában
kapok még feladatot, például másolás,
borítékolás. A jelenléti íveket is én iratom
alá a kézműves műhelyekben.
Ha ezzel készen vagyok, végigmegyek a házon és mindenkitől megtudom, hogy mit
kell javítani, vagy mi hiányzik. Ezt ők felírják az űrlapra, amit leviszek az irodába.
Ebéd után segítek a mosókonyhában, teregetni, hajtogatni. Hétfőn és csütörtökön
délután kiviszem a nagykukát a ház elé, hogy másnap elvigyék. 6 órát dolgozom.
Utána beülök az ékszerkészítőkhöz, tanulom a gyöngyfűzést: nagyon szeretem.
Délután zeneszakkörbe is járok.”

Down-szindrómás
emberek foglalkoztatása
A Down-szindrómás emberek kis százaléka kap
csak munkát, pedig lehetne ez másként is. Legtöbb
kliensünk szeretne dolgozni, szívesen vállalna
munkát. Azok a Down-szindrómás emberek, akiknek
munkájuk van, kevésbé kiszolgáltatottak, sokkal
tovább tudnak fejlődni.
Hiszen a munka olyan szociális és pszichológiai
hátteret teremt számukra, amely rájuk és a
környezetükre is pozitív hatással van. A foglalkoztatást
Alapítványunk a segített önálló élet részének tekinti,
ezért dolgoztuk ki azt a programot, amely támogatja
a sérült emberek elhelyezkedését. Sok támogatott
foglalkoztatási forma létezik – a védett munkahelytől
a tranzitfoglalkoztatáson át az integrált munkahelyig –,
mely megfelel a Down-szindrómás és más sérültséggel
élő embereknek. Az, hogy milyen formában dolgozik,
függ önállóságának szintjétől, meglévő készségeitől.
www.downalapitvany.hu
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Út a foglalkoztatásig
Mindenki, aki nálunk a munkás hétköznapokra készül,
elsőként munkapszichológiai vizsgálaton esik át, hogy
feltérképezzük készségeit, képességeit. Az eredmények
alapján egy személyes foglalkoztatási tervet készítünk
a számára. Ebben foglaltatik, hogy milyen munkavégző
képességei vannak, milyen személyes fejlesztésben
részesül, a javasolt foglalkoztatási forma, és a javasolt
munkakörök.
Ezután ügyfelünk a mentorral és/vagy a
gyógypedagógussal közösen megkezdi a terv szerinti
fejlesztési munkát, és foglalkoztatást támogató szolgáltatásaink segítségével elhelyezkedik az alapítvány
egyik munkahelyén vagy külső munkahelyen.
A munkavégzését elhelyezkedés után is támogatjuk.
A szakemberek által támogatott foglalkoztatásformák
is fokozatosak, a munkarehabilitációs foglalkoztatástól
(melyben nem bért, hanem egyfajta jutalmat fizetünk
a munkavégzésért), alapítványi intézményeken belüli
foglalkoztatáson (munkaszerződéssel és bérrel)
keresztül, a külső munkahelyeken folyó csoportos
vagy egyéni munkavégzésig.

Szolgáltatásaink között szerepel:
• Munkapszichológiai felmérés
• Gyógypedagógiai felmérés
és követés

• Munkavállalási tanácsadás
• Pályatanácsadás
• Képzési tanácsadás

• Álláskeresési tanácsadás
• Mentorok mindennapi
segítségnyújtása

Az Ön támogatásával
minden sérült elkezdhet dolgozni!
• 2000 forinttal egy gyógypedagógus egynapi munkájához járul hozzá,
• 3000 forinttal két sérült fiatal napi mentorálását,
• 5000 forinttal a védett munkahelyek felszereltségét támogathatja!

Ugye Ön is segít?
Arra gyűjtünk forrásokat, hogy az állami kereteket
kiegészítsük, hiszen a program csak abból nem
valósulhatna meg: mentorokat, gyógypedagógusokat kell
foglalkoztatnunk, hiszen csak professzionális segítséggel
lehetséges munkát adni a sérült emberek kezébe.
Köszönjük segítségét, amellyel Down-szindrómás
fiatalokat indíthat el az életben!
www.downalapitvany.hu
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