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Fészekhagyó Projekt szárnyra kel…
A 2013-ban szervezett Szárnypróba táboraink sikere arra buzdított minket, hogy tovább
folytassuk az önállóbb életvitelt támogató programjaink szervezését, amire a Norvég Civil
Támogatási Alap újabb lehetőséget biztosított.
A 18 hónapos projekt során megoldási lehetőséget keresünk az értelmileg akadályozott
fiatalok munkára való felkészítésére és a szülőktől függetlenebb lakhatási lehetőségek
feltételeinek megteremtésére.
A projekt célja így a fiatalok és szüleik felkészítése az önálló életre az ő igényeiknek és
sajátosságaiknak megfelelő munkatevékenységen és tréningeken keresztül.
A projekt hatására tapasztalatot gyűjtünk az értelmi sérült emberek rendezvényszervezési
képességeiről, aminek eredményeképpen elindulhat egy non-profit, majd később akár forprofit vállalkozás. Szervezetünk rendezvényei sokkal inkább az érintettek közvetlen
igényeinek fognak megfelelni, mivel részt vesznek a szervezésben. Más, hasonló
szervezetek is tudják majd hasznosítani a projekt során felhalmozott tudást, tapasztalatot.
Szakemberek által vezetett tréningeken 4 konkrét rendezvényt szervezünk az egy napostól,
a két hetesig. Széles körű szakmai kommunikációt kezdeményezünk az eredmények
terjesztésére, további szakmai együttműködések megszervezésére maximálisan bevonva és
segítve közben a szülőket.
A szakmai program kidolgozásában a norvégiai Frambu Központ és az ELTE BGGYK segít
az előzetes együttműködéseken alapulva.
Elemei:
 Önálló Életvitel Tréning
Célja felkészülni elméleti és gyakorlati szinten egy-egy rendezvény megszervezésére, az
ehhez szükséges feladatok feltérképezése és ellátása a megfelelő asszisztencia
biztosításával. Pl: Szilveszteri mulatság, integrált gyereknap, tábor, záró konferencia. Ezek a
későbbi non-profit vállalkozáshoz referenciamunkaként is szolgálhatnak.
 Facebook oldal és blog indítása
A tréningalkalmak között mindenkinek lesz házi feladata, amit online közösségi oldalon
végeznek el a résztvevők és itt kommunikálnak egymással. A partnerek és más
együttműködő szervezetek tagjai számára is nyitott oldal lehetővé teszi, hogy mások is
bekapcsolódjanak a programba. Egyes elemei pl. az ép kisiskolás gyermekek számára is
hasznosak lesznek. Ez itt követhető majd: https://www.facebook.com/feszekhagyok
 Önálló életvitel tábor
Tábort rendezünk a Szárnypróba projekt mintájára szülők nélkül a szabadszállási Strázsa
tanyán, ahol a résztvevők amellett, hogy az önálló életre készülnek (önellátás, tisztálkodás,
takarítás, ételkészítés, tanyasi munkában részvétel, stb.), animátorként és a helyi
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gyerekeknek tartott integrált napközis gyerektábor szervezőiként vesznek részt. Erdei iskola
jelleggel a kiskorú Williams szindrómás gyerekek is csatlakozhatnak, az idősebb résztvevők
mentorálásával.
 Szülőtréning
A pszichológus vezette, zárt csoportú pszichológiai tréning az önállóság segítése és az
elengedés témakörében intenzív terápiás munka (havi rendszerességgel)
 Workshop
A három napos program a szülőknek valamint a fiataloknak a hosszú távú praktikus
megoldások közös keresése érdekében, jó gyakorlatok megismertetésével, tapasztalatok
elemzésével (nyári táborban)
 Záró konferencia
Rendezvény a szülők, szakemberek és más civil szervezetek, együttműködő partnerek
részére. Nemzetközi szakértők előadásaival, más szervezetek jó gyakorlatainak
megismertetésével és a tapasztalataink bemutatásával.
 Kiadvány
Tréning tapasztalatait és segédanyagait összefoglaló kézikönyv készítése nyomtatott és
elektronikus formában is.
Mindezekről részletesen az info@williams.org.hu e-mail címen érdeklődhet. Örülnénk, ha
programunkkal kapcsolatban civil és intézményi partnerekkel is sikerülne együttműködnünk
és módszertanunk szélesebb körben is elérhetővé válhatna.

