Providenţa-Gondviselés-Fürsorge

Egyesület

Szakemberek:
-

Nappali foglalkoztató központ

-

- háztartási tevékenységek

Szociális munkások

d.) Szociális tájékoztató tevékenységek

pszichológus, gyógypedagógus,

egészégügyi tájékoztatás,

Külső szakemberek:

lelkipásztor, önkéntesek

- higiéniára való nevelés,

környezettudatos informálás
-általános ismeretszerzés

- Delfin Híradó” negyedéves folyóirat
SZOLGÁLTATÁSAINK:
Küldetésünk: fogyatékkal élő személyek

önálló életvezetésének és közösségi

beilleszkedésének támogatása, munkára
való készségek kialakítása
Célcsoport:
-

A nappali foglalkoztatóhoz tartozó

speciális igényű felnőttek és
hozzátartozói

a.) Pszichológiai tanácsadás és
csoportos foglalkozás

b.) Hitgyakorlat

c.) Szociális integrációs, rehabilitációs
támogatás

- munkára való felkészítés
- munkaterápia

- munkagyakorlat szolgáltató

egységeknél

szerkesztése, az egyesület tagjai és
önkéntesei hozzájárulásával

- figyelemfelkeltő

rendezvények,kiállítások,
sajtótájékoztatás

e.) Rehabilitációs, szabadidős

tevékenységek

- szociális készségek kialakítása

- mentális képességek szinten

tartása

- női csoport

- zeneterápia

- művészetterápia

- A nappli központ

kedvezménzezettei által

összeállított

folyoirat szerkesztése és terjesztése
- Tájékoztató kampány,

- egyéni támogatás

érdekképviselet és érdekérvényesítés

- kirándulások, tábor

hatóságok, a média, a közösség

- kulturális tevékenységek

-napi ebéd

Mit tehettek a sérültekért ?
-

Sajtóértekezletek szervezése, a helyi

-

informálása

-

f.) Szülők támogató csoportja
g.)Társadalomba való beilleszkedés
- Rekreációs, szabadidő

tevékenységek

- műhelyfoglalkozások

- Háztartási tevékenységek
h.) Informálás, tájékoztatás

Vegyetek részt mindennapi

tevékenységeikben és örüljetek
együtt sikereiknek

Segítsétek felfedezni a bennük rejlő

tehetséget

Támogassátok kapcsolati

nehézségeik megoldásában

Mit tanulhattok a fogyatékkal élő
személyektől?
-

-

Felfedezitek az élet apró örömeit

Megtanultok úból játszani

Elfogadjátok a dolgokat úgy,
amilyenek

Felismeritek az élet valódi értékeit

-

Megtanultok együttérezni a szükséget
szenvedőkkel

Amit eddig megvalősítottunk:
-

Szövő műhely beindítása

-

« Delfin Híradó « negyedéves

folyóirat szerkesztése, melyben

kedvezményezetteink osztják meg

-

gondolataikat a közösséggel

intézményekkel a fogyatékkal élők

Vár utca (Cetăţii ) 10 szám

Önkéntességi hálózat kialakítása

Tel.: 0264 – 536 - 475

egyházakkal, szociális

-

Munkagyakorlat és önkéntesség

-

-

Kiállítások a kedvezményezettek

Amit a jövőben szeretnénk

-

Rendezvények szervezése a

közéleti bevonása céljából

Kolozsvár 400.166

0747 - 961 – 242

munkáiból

megvalósítani:

pgondviseles@yahoo.com

fogyatékkal élő személyek

- védett műhely létrehozása

Órarend: hétfő - péntek 8-16 óra

bevonásával, a széles közösség

- kedvezményezetteink termékeinek

növelésére

egységeknél

szociális érzékenységének
-

hellyel

Kapcsolatfelvétel:

Kézi munka és kézműves technikák

integrált egységeknél

személyeket a társadalomban nekik kijáró

Együttműködés iskolákkal,

-

betanítása

mintegy megilletni a fogyatékkal élő

Projektek nyári táborokra, szabadidős

és kulturális tevékenységekre

értékesítése termelő és kereskedelmi
- közérdekű tevékenységek tanügyi és
egyházi intézmények bevonásával,

www.providencia.webs.com

http://www.facebook.com/Providenţa
Egyesület

Adományok:
Személyesen a foglalkozató központban

Vár utca (Cetăţii )10 szám

tel.: (004)-0264 -536-475
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