Helyet!” Alapítvány
“

A „Helyet!” Alapítvány 2015 nyarán jött létre, célunk a lakosság
magasabb szintű szociális ellátásának elősegítése az egyén
vagy csoport hátrányos helyzetének enyhítése érdekében,
a szakma szabályai és az általános, valamint a közszolgálatokra
jellemző etikai normák betartásával.

A támogatott lakhatás egy olyan bentlakást biztosító forma
a fogyatékkal élőknek, ahol minimális életvitel irányítással
élhetik a lakók mindennapi életüket. Az ellátási forma fő célja
az ellátottak minél teljesebb autonómiájának és társadalmi
integrációjának elérése.
A biztonságos életvezetés érdekében támogató szolgálatunk
kísérő támogatást biztosít a megfelelő szakemberek és segítők
közreműködésével. A lakhatási szolgáltatás a helyi
lakóközösségbe integrálva, egy nagyméretű házban kialakítva
megteremti a lehetőséget a szolgáltatást igénybe vevők társadalomba való bekapcsolódására, az átlagos életforma
megélésére.
A beköltözők, képességeiknek megfelelően önállóan
alakíthatják életüket, végzik a mindennapos feladatok
ellátását, azaz, a ház karbantartását, takarítását, a vacsora és a
reggeli elkészítését, a bevásárlást, a ruházatuk mosását, stb.,
vagyis úgy laknak és élnek, mint bárki más. Az igénybe vehető
szolgáltatások teljes körét nappali ellátásunk is biztosítja.
Ez az életforma egy teljesen új megközelítést jelent az eddigi
szigorú, intézményi ellátáshoz képest, hiszen nem a korlátozásokra helyezi a hangsúlyt, hanem az önrendelkezésre, a
minél teljesebb, önállóbb életre. Hozzájárul a fogyatékkal élők
képességeinek a társadalomban történő megéléséhez, kibontakozásához. Mert emberként egymásra utalt lények vagyunk,
mindannyian igényeljük a közösség támogatását, de egyben
ajándékozzuk is saját értékeinket a közösségnek.

Támogatott Lakhatási ellátásra azoknak
a jelentkezését várjuk akik:
- autizmussal élők vagy enyhe-, középsúlyos fokú értelmi
fogyatékossággal rendelkeznek, jól mobilizálhatók,
- fejlett önellátási-, önkiszolgálási képességgel rendelkeznek,
ezen a területen képességeik fejleszthetők, erősen motiváltak
saját képességeik lehető legteljesebb kibontakoztatására,
- igényük és szükségletük a kis létszámú, közösségbe ágyazott
életforma, nyitottak a közösségi részvételt illetően minden
életterületen

ALBATROSZ FOGYATÉKKAL ÉLŐK NAPPALI ELLÁTÁSA
A szolgáltatás célja az értelmileg sérült fiatalok nappali
ellátásának biztosítása, fejlesztése és szinten tartása.
Elsődleges célunk, hogy a sérült kliens mind magabiztosabb és önállóbb legyen mindennapi életvitelében,
valamint már meglévő képességeit, tudását kondicionálja
és alkalmazza. Tárgyi és személyi feltételeihez mérten
a Jászberényben és környékén élő értelmileg sérült
fiatalok részére nappali ellátás biztosítása.
A nappali ellátás, olyan tevékenység, amely aktívan
közreműködik a fogyatékos személyek teljes jogú és
egyenértékű társadalmi részvételéért, függetlenül
a fogyatékosság típusától és mértékétől. Szakmai
programunk elemei: az egészséges életmód, minden
napos testmozgás, önálló életviteli készségek
kialakítása, felkészítés támogatott lakhatásban való
életre, vagy akár a munkaerő-piacra történő kilépésre.

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékosés hátrányos helyzetű személyek saját lakóhelyükön,
lakókörnyezetükben való ellátása, személyre szabottan,
lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével
(szállítás), valamint életvitelük önállóságának megőrzése
mellett a lakáson belüli speciális személyes segítségnyújtás
biztosításával mindennapi életük segítése.
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