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Tisztelt Adományozók! Kedves Barátaink! 

 
 
2018. május és július időszakában az OTP Kék Túra szakosztályának túrázói: Balogh Zoltánné, Szűcs 
Barbara, Olasz Marianna, Krapecska Ilona, Kiss Hedvig 944.400-ot gyűjtött össze a KézenFogva 
Alapítvány gyermekfelügyeleti programjának a Fecske (Otthon segítünk) szolgáltatás 
támogatására. 
  
Szeretnénk információt adni, hogyan hasznosult az Önök által alapítványunk számára 
adományozott összeg.  
 
A Fecske (Otthon segítő) szolgáltatás a fogyatékos személyt ellátó családok érintett gyermekeinek 
otthoni felügyeletet és kísérését biztosít, a nap bármely szakában (beleértve pld. kora reggel, este, 
hétvége), jelenleg Magyarország nyolc megyéjében és Budapesten.  
 
A Szolgálat segít az érintett családoknak:  
- munkahelyeket megtartani, 
- részt vállalni az öngondoskodás feladataiból  
- a családi egységet megőrizni, hogy a család a fogyatékos személlyel EGYÜTT élhessen teljes 
értékű életet. 
 
 
Milyen problémát old meg ez a szolgáltatás? 
 
A KSH 2011-es népszámlálási adatai alapján 191.338 fő a 39 év alatti fogyatékossággal élők és 
tartós betegek létszáma, akik a FECSKE célcsoportjába sorolhatóak. 
A beteg vagy fogyatékos gyermek vagy hozzátartozó ellátása megterheli a családokat:  az ápolási 
feladatok miatt nehezebben tudnak munkát vállalni, a kikapcsolódni, kiadásaik megnőnek, 
miközben jövedelmük csökken, életminőségük romlik. Elvileg három lehetőség között 
választhatnak: (1) az egyik családtag feladja a munkahelyét és a közös otthonban gondozza a 
rászoruló családtagot (2) intézetbe adják a gondozásra szoruló családtagot, (3) az otthoni ápolás 
mellett teljes vagy részidős állásban dolgozik és segítő szolgáltatást vesz igénybe. A gyakorlatban 
azonban a segítő szolgáltatás nagyon kevés család számára elérhető, így aki együtt akarja tartani a 
családot (és ők a többség), az az első megoldást választja. 
 
A Szolgálat lényege a rugalmasság és személyreszabottság: a gondozási feladatokat rövid 
időszakokra vállaljuk át, ami segít áthidalni olyan helyzeteket, amikor az elsődleges ápoló nem áll 
rendelkezésre. Ez segít az érintett családoknak a munkahelyüket megtartani, és lehetővé teszi, 
hogy együtt maradjon a család és a fogyatékos személlyel EGYÜTT élhessen teljes értékű életet. 
 
2018. augusztus-október időszakban a 944.400 Ft adományból 407 órát tudtunk szolgáltatni 39 
családnak az ország nyolc megyéjében.  
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Kértünk a támogatott szülőktől idézeteket. Azt hisszük, ez jobban beszél arról, hogy a támogatások 
hogyan hasznosultak. 
 

„Végre el tudtam menni fodrászhoz és egy kicsit magammal is tudtam törődni. Nagyon örült a férjem a frmegújult 

frizurámnak!:)” Zs. P. Nyíregyháza 

 

 „Harmadik éve, hogy a munkám megtartását köszönöm az alkalmanként érkező Fecskének. Néha tovább kell 

bent maradnom, ilyenkor a Fecske tud a gyermekemért menni. Ez óriási segítség, köszönöm!” Z. P-né, Debrecen 

 

„Nagyon aranyos, kedves segítő van a gyermekem mellett, akire nyugodtan rábízhatom a gyermekemet.” T. P. 

Budapest 

 

 

K. Zs. a Fecskével Őrbottyánban 

 

K. T.-ék  Tiszőrsön 
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A Fecske (Otthon segítő) program 2019-ben tovább folyik, és szeretnénk, ha minél több családnak 
tudnánk időt adni, hogy munkájukat megőrizhessék, képzésre járhassanak, vagy csak 
kikapcsolódva új erőforrásokat kapjanak a mindennapok küzdelmeiben. 

 

További bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésre! 

 

Üdvözlettel, 
Pordán Ákos 
ügyvezető 
 

 
 


