BESZÁMOLÓ
Szeretnénk újra megköszönni mindenkinek, hogy 2018 májusában folytathattuk azt a merőben
új kezdeményezést, amelynek célja, hogy olyan fiatalokat támogassunk, akik
továbbtanulásukhoz, munkába állásukhoz speciális segítségre van szükségük.
Köszönjük, hogy Ön is részese volt a #KézenFogvaBallagunk kezdeményezésnek
Az elmúlt tanévben – az Ön önzetlen segítségével
összesen 3.110.000 Ft gyűlt össze.
A ballagó diákokon keresztül a családoktól azt kértük, hogy ajándékozzanak kisebb
virágcsokrot ballagó gyermeküknek, rokonaiknak, ismerőseiknek és a meg nem vásárolt 1-2
szál virág árával támogassák a KézenFogva Alapítványon keresztül azokat a fogyatékos
fiatalokat, akik tanulásához, vagy munkába állásához speciális képzésekre va szükségük.
Örömmel jelzünk vissza, hogy az összegyűjtött adományokból egy osztálynyi, 19
fogyatékos fiatal munka-erőpiaci helyzetét sikerült javítanunk. Képesség- és
igényfelmérést, csoportos és egyéni fejlesztést, egy 96 órás képzést, valamint
munkaerő-piaci elhelyezést biztosítottunk.
Az alábbiakban Sándor és József példáján szeretnénk bemutatni milyen hatalmas segítség
fiataljainknak ez a képzési támogatás.
Sándor és József 25 éves autista ikerpár.
Idén tavasszal kerestek meg minket rokonukkal, hogy
segítsünk az elhelyezkedésben. Édesanyjuk súlyos és
váratlan betegsége sürgőssé tette a mielőbbi munkába
állást. A felmérések után arra jutottunk, hogy az
elméleti jellegű képzések után szükségük van
gyakorlati tapasztalatszerzésre is. A fiúk szenvedélye
az autók és műszaki cikkek mellett gasztronómia, így a
munkára felkészítő képzés helyszínéül a Fruccola
Étteremláncot választottuk.
A képzés során hamar kiderült, hogy Sándor és József
precízen és rendkívül tisztán dolgoznak, és hamar
elnyerték az étterem dolgozóinak elismerését. Az érzés
kölcsönös lehetett, mert egy nap az egyébként igen
zárkózott fiúk munka közben dalra fakadtak a
dolgozókkal karöltve.
A képzésen megszerzett tudás és tapasztalat
gyümölcse, hogy a Szent Rókus Kórház egy nap
próbamunka után alkalmazta a testvéreket, konyhai
kisegítőként!
Sándor és Józsi, csak így tovább, Gordon Ramsey, a példaképetek is büszke lenne rátok!
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A fogyatékos fiatalok és családjaik nevében is köszönjük eddigi segítségét abban a
reményben, hogy egyre többször hallhatunk ilyen visszajelzést: „A KézenFogva
Alapítvány segítségével megtaláltam álmaim munkahelyét”
M. János

Kedves Barátaink, Támogatóink!
A 2018/2019-es tanévben szeretnénk folytatni ezt a kezdeményezést. Kérjük, segítsen abban,
hogy ha ismer olyan iskolát, tanárt, diákot, aki szívesen csatlakozna a #KézenFogvaBallagunk
programhoz jelezze nekünk, hogy megkereshessük őket.
Jelzését Váradi Ildikó kollégánk várja:
e-mail: varadi.ildiko@kezenfogva.hu
Tel: 06-20-474-24-63
Köszönjük minden eddigi és ezutáni segítségét, az Alapítvány és a fogyatékos fiatalok
nevében:

Pordán Ákos
ügyvezető igazgató
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