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Tisztelt MONTREÁLI MAGYAR BIZOTTSÁG !
A Vezetőség figyelmébe

A Providenta – Gondviselés – Fürsorge Egyesület nappali foglalkoztató központja Romániában
Erdélyben, Kolozsváron élő felnőtt sérült személyek közösségi beilleszkedését támogatjaszociális
szolgáltatások által.
Az egyesület szorvány magyar közösséget foglalkoztat, egyedüli magyar nyelven működő civil
szervezetként Kolozsváron, ahol a lakosság tólnyomó többsége román nyelvű. Az intézmény
alternatív lehetőséget nyújt korlátozott szellemi képességeik miatt hátrányban élő felnőttek számára,
akik nem versenyképesek az aktív munkaerővel szemben a nyílt munkaerőpiacon. Romániában a
sérültek, fokent az értelmi sérültekkel szembeni diszkrimináció erőteljes, ezeknek a felnőtteknek a
társadalmi, munkahelyi beilleszkedése nincs megvalosítva, ezt a feladatot a civil szervezetek
vállalják fel.
A foglalkoztató 1994 óta működik, szülők és szakemberek összefogásával alakult meg a sérültek
rendszeres foglalkoztatásának céljából személyi önállóságuk alakításáért, életminőségük
növeléséért, szociálpedagógiai fejlesztő tevékenységek és munkaterápia által. Az intézmény ezzel
egy fontos szerepet is betölt a románul nem beszélő sérültek számára, akik román közösségekbe
nem tudnak beilleszkedni, nappali központunknál viszont anyanyelvükön érvényesülhetnek,
nyelvüket, népi hagyományaikat ápolhatják.
Ma a nappali központ 25 és 60 év kor közötti, 10 súlyos és középsúlyos sérült személlyel
működik. Klienseink fele halmozottan sérült: látásgyenge, halláskárosult, mozgászavarral küzdő,
epilepsziás, Dawn-szindrómás valamint krónikus szervi betegségekben szenved. A 10 személyból
négy személy egyedül nem tud közlekedni, 5 személy munkára való képessége alacsonyszintű.
A gondozásunkba vett személyek szegényes körülmények között élnek, jórészt egyszülős, kis
jövedelmű családokban, nyugdíjas szülők gyermekeként. Lévén, hogy a szülők előrehaladott korúak,
sérült gyermekeik önálló életvitelre való nevelése fejlesztő programunk központi részét képezi, hiszen a
szülők hamarosan nem tudják már gyermekeiket támogatni. Ennélfogva az intézmény fontos szerepet
játszik a sérült gondozott személyek életében, akiknek a külvilággal való kapcsolatát többnyire az
intézmény teszi lehetővé.
A fejlesztő program a következő tevékenységeket foglalja magába:
1.munkaterápia (kézimunka: varrás, kötés, szövés, gyöngyfűzés), kézművesség (képeslap készítés,
ékszerkészítés, üvegfestés, kerámia, rajz, kiegészítők), háztartási tevékenységek, munkagyakorlat
szolgáltató egységeknél
2.tájékoztató jellegű tevékenységek (higiéniára való nevelés, gyakorlati jellegű információ átadás),
kommunikáció fejlesztés, művészetterápia, játékdráma, zeneterápia, fényképezés
3.szabadidős tevékenységek (operalátogatás, múzeumlátogatás, kirándulás, tábor)
4. együttműködés iskolákkal, egyházi szervezetekkel diszkrimináció elleni küzdelem céljából

5. hírközlés (sajtótájékoztatás, a foglalkoztató saját újsága, „Delfin Híradó”)
Jövőbeli terveink és szükségleteink: gyertyaöntő műhely felszerelése, művészeti tevékenységekhez eszközök
beszerzése (kerámia, rajz), zeneterápiához hangszerek beszerzése, lovasterápia, ismertető eszközök
költségeinek fedezése (a nappali központ újságának szélesebbkörű terjesztése, banner), projektor.
A sérültek fejlesztő programját két szakember, szociális munkás alkalmazott irányítja, önkéntes
munkatársakkal.
Lévén, hogy intézményünk létfenntartásért küzd, szervezetünk által támogatott személyek
részvétele a közösségi és kulturális életben nem csak fogyatékosságuk miatt, de az intézmény nehéz
anyagi helyzete miatt is jelentősen korlátozódik. Programjainkat és az intézmény működési költségeit az
egyesület a szülők havi hozzájárulásából, a helyi önkormányzat támogatásából, valamint a helyi termelő
egységek és civil lakosok alkalmi adományából fedezi. A helyi önkormányzat támogatásából a sérültek
csak havi hét napi ebédjét tudjuk biztosítani valamint az alkalmazottak fizetése utáni adójának egy
részét, Romániában ugyanis a civil szervezetek jórészt önállóan kell elboldoguljanak, az állam
minimális támogatást nyújt, általánosan rossz gazdasági helyzeténél fogva.
Intézményünk fennmaradása mára kétségessé vált, az alkalmazottak bérét nem tudjuk biztosítani, a
közfogyasztás költségeit lemaradással fizetjük. Az intézmény bezárása viszont a gondozott sérültek
kapcsolatainak megszakítását jelenti a külvilággal, életminőségük romlik, tanult képességeik leépülnek,
újból kiszolgáltatottá válnak családjukkal szemben. Terveinket nem tudjuk megvalósítani tekintetbe
véve a túlélésért folytatott küzdelmeinket.

Tisztelettel megkérjük Önöket, amennyiben van lehetőségük támogatni nappali központunkat,
bármilyen kis összeggel is, tegyék meg a fejlécen feltüntetett bankszámlaszámon. Csatolva küldünk
ismertető anyagot a foglalkoztatóról.
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