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

Szervezetünk, a pécsi Fogd a Kezem
Alapítvány már több mint 30 éve segíti
értelmi fogyatékossággal élő felnőttek
társadalmi beilleszkedését.
Terápia és Munkaotthont, valamint
lakóotthont
is
működtetünk,
összhangban abbéli küldetésünkkel,
hogy olyan feltételeket teremtsünk,
amelyben bárki számára adott a
lehetőség, hogy a képességeivel
összhangban fejlődjön, közösségei
teljes jogú, aktív tagja legyen, és
kiteljesedett életet éljen.

ELÉRHETŐSÉG
Székhely:
7634 Pécs, Kovács Béla utca 10.
Tóth Péter
kuratóriumi elnök
+36 70 332 88 11
toth.peter@fogdakezemalapitvany.hu

www.fogdakezemalapitvany.hu

SEGÍTS NEKÜNK!
Támogasd a munkánkat akár az adód 1%ával, akár azzal, hogy vásárolsz a cégednek,
a céges partnereidnek, a családodnak vagy a
magad részére a fogdakezem.hu honlap
webshopjából!
Ha a klienseink festményei vagy termékei
közül választasz, értéket kapsz, és ráadásul
még azzal a jó érzéssel is gazdagodsz, hogy
nemes ügyet támogatsz vele!
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A lakóotthonunk férőhelybővítése
Intézményünkben további egy szoba és fürdőszoba
szükséges ahhoz, hogy betegség, kórházi lábadozás után az
ellátottjaink hozzátartozóinak átmeneti elhelyezését is
megoldjuk. Továbbá így a szülő elhalálozása esetén, a tartós
elhelyezés megoldásáig is befogadhatunk értelmi
fogyatékossággal élő felnőtteket.
Szükséges forrás: 5-6 millió Ft.

A napközi épületének újrafestése
Ez az egységünk már hosszú évek óta, kívül-belül megérett
a teljes újrafestésre, ami azonban a szükséges anyagiak
hiányában mindig elmaradt.
Szükséges forrás: 1-1,5 millió Ft.

Újabb jármű beszerzése
Nagy segítséget jelentene számunkra egy újabb jármű, mert
már napi szintű gondot okoz eleget tennünk a szállítási
igényeknek. Az idősödő, illetve munkába járó szülők ugyanis
sokszor nem tudják elkísérni az alapítvány klienseit, akik
önállóan pedig nemigen tudnak pl. buszra szállni és utazni;
ha viszont otthon maradnak, ott csak kallódnak.
Szükséges forrás: 6-8 millió Ft.

Tankonyha kialakítása
Jelenleg tálalókonyhával rendelkezünk, de azt célszerű lenne
átalakíttatnunk tankonyhává. Az utóbbiban ugyanis
süthetnének és főzhetnének a klienseink, e téren is
fejlesztve az önellátó képességüket.
Szükséges forrás: 1 millió Ft.

