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Tisztelt Támogatók! Kedves Partnereink! 

 
Ezúton is szeretném megköszönni az idei támogatásokat és együttműködéseket.  
 
Szeretnénk beszámolni, hogy mire használtuk fel a támogatási összeget.  
2017. március és május időszakában az OTP Kék Túra szakosztályának négy túrázó 
adománygyűjtője: Balogh Zoltánné, Csébi Ildikó, Kiss Hédi, Vörös Ilona 550.500 Ft-ot gyűjtött 
össze és ezzel támogatta a KézenFogva Alapítvány gyermekfelügyeleti programját, a Fecske 
szolgálatot.  
 
A KézenFogva Alapítvány Fecske szolgáltatása a fogyatékos személyt ellátó családok 
esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti hazánkban egyedülálló szolgáltatás 
keretében otthoni felügyelet és kísérés biztosításával, a nap bármely szakában (beleértve a 
hagyományos szolgáltatásokkal le nem fedett időszakokat is, pld. kora reggel, este, hétvége), 
jelenleg Magyarország öt 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 a Fecske? 
 
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: 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. 
 
2017. május-szeptemberi időszakban az 550.500 Ft adományból 225 órát tudtunk szolgáltatni 22 
családnak az ország hat megyéjében.  
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Az alábbi idézetek a támogatott szülőktől származnak. Azt hiszem, mindennél jobban elmondja, 
hogy az adományok mihez járultak hozzá. 
 

„Az, hogy nyugodt szívvel bízom a gyermekeimet arra, aki vigyáz rájuk, s az, hogy szabadabb lehetek.” T. G. 

Budapest 

 

 „A napi iskolába jutást segíti, amit időnként lehetetlen volna megoldani. Ha nem lennének, nagyon rossz lenne!!!! 

A gyerek nagyon szereti a Fecske lányokat!!!!” N. B-né, Vásárosnamény 

 

 

„Megbízható, szerető segítő a gyermekem mellett, akit családom többi tagja is szeretettel fogad.” K.Zs. Gödöllő 

 

 

K. Zs. család egy éves értelmi sérült gyermeküket nevelik Veresegyházán 

 

B. Zs.-ék a Fecskével Géberjénben 
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A Fecskeprogram 2017-ben tovább folyik 6 megyében, és szeretnénk, ha minél több családnak 
tudnánk időt adni, hogy munkájukat megőrizhessék, képzésre járhassanak, vagy csak 
kikapcsolódva regenerálódjanak a mindennapok embert próbáló viharaiból. 

 

További bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésre! 

Üdvözlettel, 
Pordán Ákos 
ügyvezető 
 

 
 


