A Fogd a Kezem Alapítvány
közel 30 éve működik Pécsen, a
Patacsi városrészben.
Küldetésünk egy olyan Magyarország
teremtése, ahol bárki számára adott a
lehetőség, hogy képességeivel
összhangban fejlődjön, közösségei teljes
jogú, aktív tagja legyen és kiteljesedett
életet éljen.
Jelenleg Terápiaés Munkaotthonunkban 40 fiatal
foglalkoztatását és fejlesztését
végezzük, miközben folyamatos
kapcsolatban állunk szüleikkel
és családtagjaikkal.
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Az alapítvány megtekinthető
előzetesen egyeztetett
időpontban.
www.fogdakezemalapitvany.hu

„FOGD A KEZEM ÉS
MEGMUTATOM A
VILÁGNAK,
HOGY SZÜKSÉGE
VAN RÁD.”

A Fogd a Kezem Alapítvány 1991-ben szülők és
szakemberek kezdeményezésre alakult azzal a céllal, hogy
segítséget nyújtson a napközi ellátásban azoknak az
intellektuálisan akadályozott fiataloknak, akik nagykorúvá
válva az oktatási rendszerből kikerültek.
1998-ban nyitott meg jelenlegi helyén az Alapítvány
Terápia- és Munkaotthona, ahol a hangsúlyt kezdetektől a
kézműves foglalkozásokra, s a munkán keresztüli
fejlesztésre helyeztük. Az igényeknek megfelelően egy
évvel később ezt követte a kilenc férőhelyes Szent Kinga
Lakóotthonunk létrehozása, így a fiatalok egyre önállóbbak
lehetnek a mindennapok során.
2007-től már nem csak nappali ellátást kínálhatunk,
hanem foglalkoztatást is, így fiataljaink azóta munkabért
kapnak munkájukért. 2017-ben nyílt meg támogatott
lakhatásunk, ahol négy fiatalunknak van lehetősége az
önálló életvitelre.

Fejlesztő, akkreditációs
foglalkozás és nappali ellátás

Szent Kinga Lakóotthon
A rehabilitációs célú lakóotthon Pécs belvárosában, családi
házas övezetben, környezetébe integrált kétszintes családi
ház, hat leválasztott szobával, így hazatérve a fiataloknak
lehetőségük van az elkülönülésre, szabadidejük hasznos
eltöltésére, önellátásra és ház körüli munkák elvégzésére.

Terápia- és Munkaotthonunkban jelenleg 5 műhelyt
működtetünk, ahol a délelőttök munkával, a délutánok
pedig szabadidős, fejlesztő foglalkozásokkal, illetve
tematikus, csoportos foglalkozásokkal telnek. A fiatalok
képességeiknek és érdeklődési körüknek megfelelően
dolgoznak a Kreatív (merített papír füzetek, ékszerek és
nyomdázott termékek), Gyertya, Bedolgozó, Terápiás
(nemez és kerámia tárgyak) vagy Háztartási fejlesztő
műhelyekben. A napi tevékenységeink fontos része a
szakember által irányított csoportos és egyéni
mozgásfejlesztés
is.
Délután
vehetnek
részt
mozgásszínházban és drámajátékokon, filmklubon és
képzőművészeti foglalkozásokon, de itt kapnak helyet a
életvezetéssel kapcsolatos tanácsadások is.

Szent Natália Támogatott
Lakhatás
A támogatott lakhatás olyan szolgáltatási forma, amely
megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos
emberek nyitottabb, családiasabb életmódot alakítsanak ki
önmaguk számára közösségbe integrált keretek között..

