Tisztelt Adományozók! Kedves Barátaink!

Szeretnénk megköszönni, hogy támogatta az UNION Ultra Balaton kampányát, amelyet azért a célért
folytatott, hogy támogassa a Kézenfogva Alapítvány munkaerő-piaci szolgáltatását.
Az összefogás nemcsak a megtett kilométerek számában, hanem az adománygyűjtési célt tekintve is elérte
a célját: a tervezett 750.000 ezer forintot az Önök segítségével sikerült elérni.
Az akció sikerének eredményeképpen a nyár folyamán négy fogyatékos fiatalnak segíthettünk elhelyezkedni
a nyílt munkaerőpiacon. Személyre szabott fejlesztést biztosíthattunk a számára: felmértük a
munkaalkalmasságukat, pályaorientációs segítséget biztosítottunk - a szakembereink az álláskeresésétől
kezdve a munkahely-látogatásig mellettük voltak, próbamunkákra is kísérték őt, sőt, még a hozzátartozók,
szülők számára is nyújtottak tanácsadást. Mindent elkövettünk, hogy önálló keresethez, független és teljes
élethez segíthessük őket.

Daniela kerekes székes hölgy, aki nemcsak a kerekesszék használatban aktív, hanem egész életvezetésében
is!

Gyermekkora óta két álma volt: énekesként, illetve újságíróként érvényesülni. Alapítványunkkal régóta áll
kapcsolatban, és bár több munkalehetőséget is felkínáltunk neki, egyik sem volt közvetlenül kapcsolatban e
két területtel. ettől függetlenül Danielát több rendezvényünkre is meghívtuk fellépőként, így Speciális
Állásbörzéinkre, az OTP Banknál tartott Korlátok Nélkül Élménynap- sorozatára, a Jupiter Foodtruck- unk
megnyitójára, Karácsonyi rendezvényünkre. Minden alkalommal megfogott minket Danela előadásából
áradó életszeretete, vidámsága. Ebben az évben a Ballagunk program révén lehetőségünk nyílt a
Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft-vel felvenni a kapcsolatot, ahol sikerült újságírói pozíciókat is
ügyfeleink számára nyitottá tenni, a pozícióban a csalad.hu honlapra kell színes, olvasmányos cikkeket írni a
család, kapcsolatok témakörében… Daniela rögtön eszünkbe jutott, mint jelölt, aki aztán azonnal megragadt
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az alkalmat. A munkakörben csak a megbeszélések végett kell bemenni a munkahelyre, egyébként
kötetlenül, akár otthonról is elvégezhető, ami fontos szempont volt számára, így énekesnői ambícióiról sem
kellet lemondania. Daniela saját elmondása szerint lubickol munkakörében, megtalálta azt, amire egész
életében vágyott, és munkatársai is igen elégedetek vele. December 5-én egy nagyon fontos és aktuális
személlyel fog interjút készíteni, figyeljétek jól a csalad.hu-t!

Ha netán kedvet kapott, hogy egy biciklis túra, egy maratoni futóverseny, vagy egy triatlonverseny vagy
csak egy egyszerű séta kapcsán Ön is jótékony sportolóvá váljon, örömmel várjuk a jelentkezését.
pordan.akos@kezenfogva.hu

Köszönjük!

Pordán Ákos
ügyvezető igazgató
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