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Tisztelt Támogatók! Kedves Partnereink! 

 

Szeretnénk megköszönni, hogy a "Cofidis Együtt Mozdulunk" kerékpáros csapat célba ért. A 17 fős 

különítmény 3540 kilométert tekert azért, hogy teljesítményükkel felhívják a barátaik, ismerőseik, 

munkatársaik figyelmét a fogyatékos emberek munkavállalási nehézségeire és a KézenFogva Alapítvány 

értük végzett munkájára. 

Az összefogás nemcsak a megtett kilométerek számában, hanem az adománygyűjtési célt tekintve is elérte 

a célját: a tervezett 250 ezer forintot 14%-kal túlszárnyalva, 285 ezer forintnyi (!) felajánlás érkezett. 

Az akció sikerének eredményeképpen szeptembertől 4 újabb fogyatékos fiatalnak segíthettünk 

elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. Személyre szabott fejlesztést biztosíthattunk a számukra: amiben 

felmértük a munkaalkalmasságukat, pályaorientációs segítséget biztosítottunk - a szakembereink az 

álláskeresésétől kezdve a munkahely-látogatásig mellettük voltak, próbamunkákra is kísérték őket, sőt, még 

a hozzátartozók, szülők számára is nyújtottak tanácsadást. Mindent elkövettünk, hogy önálló keresethez, 

független és teljes élethez segíthessük őket.  

1. O. Joci látássérült; az állásbörze szervezésében segített nekünk (munkára felkészítő képzés keretében).  

2. M. József, szintén Joci, értelmi sérült, mozgásszervi és keringési problémái is vannak. 2 képzésen is részt 

vett, legutóbb a kamaraerdei otthonban admin feladatokat végzett. 
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3.  Ádám, 24 éves, pszichiátriai beteg, ő is 2 képzésen vett részt. A kamaraerdei otthonban adminisztratív 

munkakörben és a kertészetben próbálta ki magát. 

4. Viki 25 éves, látássérült lány. A munkára felkészítő képzés során egy hipermarket különböző könnyű 

fizikai munkaköreit próbálta ki. Azóta egy gyorsétteremben dolgozik, nagyon jól érzi magát! 

 

Ha netán kedvet kapott, hogy egy biciklis túra, egy maratoni futóverseny vagy éppen egy triatlonverseny 

kapcsán Ön is jótékony sportolóvá váljon, örömmel várjuk a jelentkezését. pordan.akos@kezenfogva.hu  

 

Köszönjük! 

 

Pordán Ákos 

ügyvezető igazgató 

 

mailto:pordan.akos@kezenfogva.hu

