Tisztelt Adományozónk! Kedves Barátunk!
Szeretnénk megköszönni, hogy 2020-ban támogatta a RUNION az UltraBalatonon 2020 kampányát, amelyet
azért a célért folytatott, hogy elősegítse a fogyatékos emberek munkába állítását a Kézenfogva Alapítvány
közreműködésével.
Az összefogás az adománygyűjtési célt tekintve is elérte, sőt egy kicsit meg is haladta a célját: a tervezett
300.000 Ft helyett 327.500 ezer forintot sikerült az Ön segítségével elérni.
Az akció sikerének eredményeképpen a késő ősz folyamán és idén év elején két fogyatékos embernek
segíthettünk elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon a koronavírus nehezítette környezetben. Mindkettőjük
személyre szabott fejlesztést biztosíthattunk: felmértük a munkaalkalmasságukat, pályaorientációs
segítséget biztosítottunk.
László 47 éves látássérült fiatalember. 2020 tavaszán a járványhelyzet fokozódása idején úgy döntött, hogy
otthagyja akkori munkahelyét, mely egy nagyáruház volt, mert féltette örökbefogadott, Down szindrómás
kisfiát a fertőzéstől. László feleségével és kisfiával szüleinél lakott, de régóta kerestek önálló
életlehetőséget, amit Alapítványunknál találtak meg, amikor jelentkeztek támogatott lakhatási
szolgáltatásunkra.

Ennek igénybevételéhez azonban szüksége volt Lászlónak munkaviszonyra. A foglakoztatási csoport
segítségével, a leendő lakásuktól 20 percre találtuk meg az ideális munkahelyet, a ferencvárosi METRO
áruházban, ahol László október elején kezdett dolgozni, árufeltöltőként, több más ügyfelünkkel együtt.
László beilleszkedését személyes mentorálással segítettük elő. A munkahelyen maximálisan meg vannak
elégedve munkavégzésével, alaposságával, helyzetfelismerő képességével. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
hogy már 2 hónap után felemelték az óraszámát 4-ről 6 órára, miközben a csoportjából több embert
elküldtek! Ezzel párhuzamosan László és családja beköltözhetett új, 3 szobás otthonukba, amely először
adja meg a számukra a független élet lehetőségét. A család életében bekövetkezett változásokat
családterápiás szolgáltatással erősítettük meg a szokásos mentorálási segítségnyújtás mellett.
Zoltán 2018 végén keresett meg bennünket, azzal a felkiáltással, hogy most igazán szüksége lenne egy
kézfogásra, amivel segíthetnénk neki.
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Korábban, értékesítői munkakörökben, felelősségteljes beosztásokban dolgozott. Autóbalesetét is,
munkavégzése közben szenvedte el, melynek következtében koponya-sérülést szenvedett. Ekkori
munkahelye, mindenben támogatta rehabilitációját, de később új vezetés került a céghez, akikkel már nem
alakult jól a kapcsolata, így távoznia kellett. Az elkövetkező munkalehetőségei nem voltak megfelelőek,
ezért fordult hozzánk, kézfogást keresve. A felmérések után, Zoltánt több helyre is kiközvetítettük, de egyegy apróbb akadály, mindig meghiúsította az alkalmazást. Zoltán kényszerűségből elvállalt egy pénztárosi
pozíciót, egy bolthálózatnál, de ezt, kezdettől ideiglenes megoldásnak tekintette, alapítványunk pedig
folyamatosan keresett neki állást. 2019 végén, végre találtunk egy komoly, multinacionális könyvelési
vállalatot, akik kellően rugalmasak és nyitottak voltak.
Ügyfelünknél Zoltán, könyvelési asszisztens munkakörre kapott ajánlatot. A cég a beilleszkedés
támogatására, érzékenyítő programot kért tőlünk, melyet követően, történt meg a munkába lépés. 2020
tavaszán, nem sokkal a próbaidő lejárta előtt, a cég jelezte, hogy Zoltán hibaszázaléka meghaladott egy
bizonyos szintet. Ekkor, mindhárom fél egyetértésével, - a közismert helyzet miatt - online egyeztetést
tartottunk. Kiderült, hogy a megbeszélés előtti napokban már javult Zoltán teljesítménye, és a további
fejlődésre is minden erőfeszítést megígért. Néhány héttel később, újra találkoztunk, és ekkor már mindkét
fél örömmel közölte, hogy a teljesítménymutató már meghaladta a többi munkavállaló átlagát, ez pedig
lehetővé tette, hogy alkalmazását véglegesítsék.
Zoltán azóta is nagyon elégedett és munkáját elismerik a cégnél. Mint hangoztatja, sok ilyen munkáltatót
kíván ügyfeleinknek, mint az övé!
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
IRODA: H-1093 BUDAPEST, LÓNYAY U. 19., POSTACÍM: H-1461 BUDAPEST, PF: 234.
TEL.: +36 1 215 5213, FAX: +36 1 217 8115, E-MAIL: KEZENFOGVA@KEZENFOGVA.HU, WWW.KEZENFOGVA.HU
FELNÔTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI SZÁM: E-001202/2015

