A Szociális és Munkaügyi Minisztérium illetve a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségért Közalapítvány támogatásával ( P 24 / 1 / 4
projekt) az elmúlt egy évben 10 ország számos intézményébe sikerült látogatást
tennie a Szimbiózis Alapítvány munkatársainak.
A meglátogatott országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország,
Franciaország, Hollandia, Írország, Olaszország, Portugália, Szlovénia.
A kilenc utazás során különböző összetételű team vett részt, így egyes
helyeken több alkalommal is megfordultunk. Az intézménylátogatások mellett
több rendezvényen is részt vettünk, valamint különös figyelmet fordítottunk a
kapcsolatépítésre. A tapasztalatszerzést több konkrét, nem várt eredményt is
hozott:
tagjai lettünk az EASPD- nek – Európa legnagyobb, fogyatékos
személyeknek szolgáltató szervezetek, szakmai ernyőszervezete.
Meghívást kaptunk az ECCE –be való belépésre (EU-s hatókorű
kuratív-pedagógiai és szociál- terápiai ernyőszervezet)
Új partnereink, az elmúlt fél évben, már több EU-s szintű pályázatukba
is bevontak konzorciumi tagként.
Ír partnereinktől lehetőséget kaptunk arra, hogy részt vegyünk
szakembercsere programjukban.
Megalapozódtak konkrét egyeztetések a célcsoporti ellátottaink
kölcsönös meglátogatásának (küldés / fogadás) kivitelezése érdekében.

Szimbiózis Alapítvány
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Az első tanulmányútra 2007. májusban Szófiában került sor. Itt
csöppentünk bele igazán a brüsszeli székhelyű, European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), EU-s fogyatékosügyi
szervezet életébe. Maga a szervezet nem volt ismeretlen számunkra, hiszen
2006. októbertől közös nemzetközi projektben – Happy Farm – veszünk részt.
A külföldi kapcsolatok kiépítése terén rendkívüli fontossággal bír az EASPD
konferenciákon, ill. találkozókon való részvétel, hiszen a személyes találkozó az
együttműködés hosszú távú záloga. A találkozó keretén belül sikerült
ellátogatni egy autista gyermekekkel foglalkozó intézménybe, ahol jó
gyakorlatként azt láthattuk, hogy az autista fiatalokat is igyekszenek a
számítógép használat alapjaira megtanítani, valamint az összes snozelen szoba
közül itt láthattuk a legmodernebbet. A találkozónak köszönhetően kb. 10
külföldi szervezettel sikerült megismerkedni, aminek kapcsán beadásra került
egy kulturális témájú nemzetközi pályázat 4 ország részvételével.
Az írországi tanulmányút részfinanszírozásból valósult meg, a Happy
Farm nemzetközi programunk kapcsán utaztunk oda. Az előtte lévő napokban
Írország középső és déli részén látogattunk meg szervezeteket. Ez egy ún.
előlátogatás volt, amit azért tartottunk nagyon fontosnak, mert előzetesen saját
bőrünkön tapasztaltuk meg, hogy külföldön nem szívesen foglalkoznak KeletEurópából jött emberekkel. Meg kell mondani, hogy az „állunk sokszor leesett”
attól, amit ott láttunk. A corki Cope Foundation úgy működik, mint ahogyan az

a „nagy könyvben meg van írva”. Rend, fegyelem és nem utolsó sorban nincsnek
finanszíozási problémáik. Csak meg kell, hogy álmodjanak valamit, és azt meg is
valósítják. Az alapítvány 18 telephelyét a városban található komplexumból vezetik
, ahol iroda, iskola, napközi, lakóotthon mellett sportolási lehetőségek (két saját
uszoda, több tornaterem, műfüves pálya stb), kertészet és egy idősek otthona is
megtalálhatók.
Ellátogattunk az enfieldi Dunfirth Community-be, ahol csak autista
ellátottakkal foglalkoznak ( az első Ír Autista Majorság). Ott nem munkáról, hanem
tevékenységekről beszélnek, éppen ezért fizetést sem kapnak a fiatalok. Már maga
az állami normatíva sem csekély, de emellett az adományozás is rendkívül jól
működik az országban (évi egy millió eurós adomány az átlag szponzorációs
bevételük). Meglepő volt az is, hogy hatalmas életteret adnak a célcsoportnak;
nincsenek kapuk, oda mehetnek a fiatalok, ahova akarnak. Ennek ellenére az elmúlt
15 évben csak egyszer fordult elő, hogy valaki „meglépett”.
Emellett az Írországban és Angliában nagy népszerűségnek örvendő
Camphill Community (Camphill Közösség) több szervezetét is meglátogattuk. A
Ballytobin és Jerpoint Community-k olyan farmokkal rendelkeznek, mint mi,
Miskolcon. A különbség viszont az, hogy ezeken a farmokon teljesen önálló életre
rendezkednek be. Az alap élelmiszereket teljes mértékben önmaguk termelik meg,
van kulturális termük, iskolájuk stb. A társadalmi integrációra nyílt napok és egyéb
rendezvények szervezése révén kerül sor. A The Watergarden üde kis színfoltja az
amúgy is barátságos Thomastown településnek, ahol kis kávézót üzemeltetnek,
amely nagy népszerűségnek örvend a kisvárosban. A kávézó mellett van egy
gyönyörű mini park, ahol a kávézóba látogatók sétálhatnak.
A Donegal Cheese Írország legészakibb részén sajtgyártással foglalkozó
üzem, amely megváltozott munkaképességűeket és fogyatékkal élőket foglalkoztat.
A szervezet egyediségét az adja, hogy Írországban ők gyártanak egyedül ún.
speciális sajtot, amely főzés és sütés közben nem folyik szét. A Happy Farm
találkozó keretében meglátogattunk egyéb szervezeteket is, pl. egy hatalmas
kertészetet, ahol fogyatékkal élő emberek dolgoznak, és emellett képzéseket is
szerveznek számukra. Mély benyomást tett ránk, amikor egy olyan szervezetet
látogattunk meg, amely egy templomban működik. A városnak nem kellett a
templom, így a szervezetnek adományozta. A templomban egy nagyon hangulatos
kávézót üzemeltetnek, és van benne egy hatalmas tornacsarnok is. Megtudtuk, hogy
oda rendszeresen járnak fiatalok sportolni és többek között a Paralimpiára is ott
készülnek.
A strasbourgi EASPD konferencia jellegzetességét az adta, hogy az Európa
Tanács épületében rendezték. Több új szervezettel is megismerkedtünk, melyek
között érdekes volt megtapasztalni a kelet-európai résztvevők (Románia, Moldávia,
Albánia) gyors fejlődési ütemét. A konferencia továbbiakban arra is adott
lehetőséget, hogy az európai fogyatékosügy politikai, jogi hátterébe betekintést
nyerjünk.

A lisszaboni konferencián meghívást kaptunk egy nemzetközi
pályázatban való részvételre, valamint egyeztettünk az EU-s szintű
ernyőszervezet tagságba való belépéséről.
A 2008. év a római EASPD konferenciával vette kezdetét. A Scuola
Viva szervezet meglátogatásakor két jó gyakorlatot tanultuk: egyrészt a
művészetterápia fontosságát és magas színvonalát, valamint a mobil fedett
lovardát, ahol lovas terápiás foglalkozások zajlottak. A rajzokból, kerámiákból,
festményekből kiállítást tartanak és jó áron el tudják adni őket. A fogyatékkal
élő emberek sportolására nagy hangsúlyt fektetnek, néhányuk a Paralimpián is
részt vesz.
Márciusban nagyszabású tanulmányúton vettünk részt 15 munkatárssal
Ausztriában, Szlovéniában, és Olaszországban. A munkatársakat
igyekeztünk úgy kiválasztani, hogy az alapítvány minden tevékenységi köre
képviseltesse magát. A kiválasztásnál fontos szempont volt, hogy olyan
kollégákat vigyünk, akik hazatérve valóban részt tudnak venni a jó gyakorlatok
megvalósításában. Megemlítendő, hogy az utazási irányt kihasználva
beugrottunk szétnézni csókakői partnerünkhöz, akiknél most épül az autista
majorság. Ausztriában partnerszervezetünket, a Chance B-t látogattuk meg,
amely Stájerországban közismert. Iskolát, menzát, farmot üzemeltetnek és egy
rendkívül jó gyakorlatot valósítanak meg: építési vállalkozásuk lévén házakat
építenek fogyatékkal élők számára, amit eladnak, de üzemeltetésre visszakapják
az államtól. Számos nemzetközi programban részt vesznek, tevékenységük
hasonló a miénkhez, de sokkal jobb anyagi feltételekkel a háttérben. Van
asztalos üzemük és takarítószolgálatuk is. A farmon biotermékek előállításával
foglalkoznak, pl. almalé, lekvár és pékséget üzemeltetnek. A közeljövőben
tervezik erdei iskola beindítását. Három Lebenshilfe-be is sikerült
ellátogatnunk, voltak köztük régebbiek és modernebbek is. A fogyatékkal élő
emberek életének javítására és a társadalmi integrációra mindenhol nagy
hangsúlyt fektetnek. Szlovéniában szintén partnerszervezetünket, a VDC Polz-t
látogattuk meg, akik napközi és lakóotthonnal rendelkeznek. Éppen
látogatásunkkor álltak költözködés előtt, mert állami támogatásból egy új
épületet kaptak, a legmodernebb berendezéssel. Náluk nagyon jól működik a
cégeknek való bedolgozás. A látogatás kapcsán Maribor polgármestere is
köszöntött bennünket, valamint egy állami fenntartású lakóotthonba is
ellátogattunk, ahol szintén tökéletes felszereltséggel találkozhattunk, többek
között három különböző snozelen szobával. Velencében egy vendéglőt
látogattunk meg, ahol fogyatékkal élő embereket is foglalkoztatnak. Kicsit
mókás volt, hogy a felszolgáló néha megfeledkezett a rendelésről, vagy nem jó
helyre vitte a megrendelt ételt, de ez sem minket, sem más odalátogatókat nem
zavarta.
Az áprilisi brüsszeli konferencia újabb mérföldkövet jelentett az
alapítvány életében, hiszen közel 1-1,5 éves kemény munkának köszönhetően
elértük, hogy az EASPD tagszervezete lettünk. Májusban szintén nagyszabású

utazáson vettünk részt,. Eredetileg Csehországba terveztünk az utazást, de
partnerszervezetünk nem tudott vállalni egy ilyen hosszú ott tartózkodást, így
módosítanunk kellett az útitervet. Mindenestre szerencsés volt a változtatás, amit az
tett lehetővé, hogy egy tündéri, belga hölggyel megismerkedtünk a brüsszeli
konferencián, aki egy másik jelentős EU-s szervezet a European Co-operation in
Anthrosophical Curative Education and Social Therapy (ECCE) titkára.
Felajánlotta, hogy látogassuk meg, és ő segít abban, hogy megnézzünk néhány arra
érdemes szervezetet. Belgiumban két Camphill Community elven működő
szervezetet, az IONA-t és a Widar-t sikerült meglátogatnunk. Mindkettő
rendelkezik lakóotthonnal, napközi otthonnal, valamint foglalkoztatóval. Saját
maguk által termelt termékeiket értékesítik, méghozzá saját boltjukban.
Kipróbálhattuk a gyertyaöntés csínját-bínját, de a fiatalokkal szemben
alulmaradtunk a gyertyakészítésben megmutatkozó tehetség terén. Hollandiában az
ECCE napközi és lakóotthonát, valamint farmját látogattuk meg. A fogadtatásból és
abból, hogy magyar tolmácsot biztosítottak számunkra kiderült, hogy gyakran
foglalkoznak külföldi vendégek fogadásával. Sikerült megismerkednünk a szervezet
vezetőjével, aki szívélyesen meginvitált bennünket az októberi, fogyatékosügyi
találkozóra Hágába. Csehországban meglátogattunk egy testi és szellemi sérült
gyerekekkel foglalkozó intézményt, amely iskolát és lakhatást biztosít a rászorulók
számára. Meglátogattuk partnerszervezetünket is, a B.P.T.-t, akik maguk is
foglalkoztatóként működnek. Különféle műhelyeket és kávézót működtetnek, ahol
olyan minőségi termékeket állítanak elő, amely a piacon versenyképes. Ebédünket a
Vesmírna nevű kávézóban fogyasztottuk el, ahol fogyatékkal élők szolgálnak fel és
segítenek a főzésben, mosogatásban, takarításban. Itt finom sós és édes palacsintát,
valamint turmixokat lehet fogyasztani. A kávézó hangulata kiváló és ételei, italai,
valamint árai miatt népszerű helynek számít a városban. (Azóta beadtunk egy
pályázatot kávézó nyitására és nemzetközi partnerszervezetünk ez a kávézó lett.) A
legjobb gyakorlat számunkra Prágában mégis a támogatott lakhatás volt, ahol
normál emberként, normál lakásokban élnek a fogyatékkal élő emberek. Két segítő
látogatja őket heti több alkalommal, ezt leszámítva teljesen önálló életet élnek.
A 2007. évben történt előlátogatásnak köszönhetően, lehetőségünk volt 2008-ban
ugyanazokat a szervezeteket - ezúttal 7 munkatárssal - meglátogatni Írországban,
amely nagy élményt és sok tapasztalatot jelentett a résztvevők számára.
Egy év, sok utazás és tapasztalatszerzés után két ellentétes irányú
következtetést kell levonnunk: egyrészt tény, hogy a nyugat európai országok
sokkal előrébb járnak, mint mi, és sok innovatív ötletük van, melyhez a hivatalok
rugalmassága társul. Ugyanakkor arra is rá kellett jönnünk, hogy nálunk sincs az
ötletekben hiány, de a társadalmi odafigyelés és adakozás hiánya, a merev
jogszabályok rendszere s nem utolsósorban a külföldhöz képest töredéknyi
finanszírozás miatt egyelőre maradunk szárny nélküli álmodozók.

Miskolc, 2008. nyár

Szimbiózis Alapítvány
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Lebenshilfe
Elérhetőség: Julius-Meinl-Stasse 52, 8225 Pöllau
Telefonszám: +43 (3335) 41 20
Fax: +43 (3335) 4120 - 4
Email cím: notbauer.lebenshilfe@aon.at
Web elérhetőség: www.dielebenshilfe.at

Bedolgoznak

Az intézmény bemutatása
A szervezet több megyében is működtet szolgáltatásokat. Összesen
1000 ellátottal és 500 személyzettel működik. Integrációs Központja
jelenleg 16-52 éves fogyatékkal élő fiataloknak nyújt napközbeni és
tartós bentlakást. A foglalkoztatás 3 műhelyben történik: háztartási,festő és alkotó műhelyben, valamint takarító szolgálat keretében. A
műhelyekben kb. 2 évet töltenek el, aztán lehetőségük van a nyílt
munkaerő piacra való kikerülésre. A súlyosabb fokban sérült
személyek számára külön foglalkoztató működik, ahol önkéntesek
segítik a kézműves tevékenységeket.
A szervezet működtet egy cukrászdát is, amely a város szívében áll.

A lakószobák belül sokkal szebbek!

Háztartási műhely
Jó tapasztalatok
Az autizmussal élő személyek számára a napi tevékenység és a
munkatársak jelenlétén kívül megjelölik azt is, hogy milyen étel kerül
aznap az asztalra. Az elért célokat, a megtanult feladatokat szintén
képpel jelzik egy falitáblán.
A nagy létszámú segítőkkel a szabadidős tevékenységeket teljesen
egyénre szabottan tudják kialakítani.
Bedolgozói munkát is végeznek, ahol a méretre vágáshoz sajátos
eszközöket találtak ki.

Finom volt!

Chance B
ChanceB
Elérhetőség: Ausztria, Parkring 2, 8074 Grambach-Graz
Telefonszám: 0316/40 67 24
Fax: 0316/40 67 24 - DW 20
Email cím: office@chance.at
Web elérhetőség: www.chance.at

Az intézmény bemutatása
A Chance B különféle tanácsadási és közvetítési projekteket kínál a
kliensek számára, ezen belül:
 Célzott tanácsadás - integrációs terv
 Szakképzési asszisztencia
 Munkaasszisztencia fiataloknak
 Munkatanácsadás (képző intézményeknek)
 Job coaching (közvetlenül a munkahelyen).
Iskolát, menzát, asztalos üzemet, takarító szolgálatot és farmot is
üzemeltetnek.
A farmon biotermékek előállításával foglalkoznak, pl. almalé, lekvár
és pékséget üzemeltetnek.

Jó tapasztalatok
Sok időt töltöttünk ennek a szervezetnek a képviselőjével, aki
igyekezett nekünk minél több mindent megmutatni. Egyértelműen
látszott, hogy több évtized munkája áll mögöttük, hiszen azt a
sokszínű szolgáltatást, amit létrehoztak, nem lehet pár év alatt elérni.
Például: pékség, farm, asztalos és összeszerelő műhely. Fontos cél
számukra a fogyatékos személyek élethosszig tartó fejlesztése és
munkába állítása. Leginkább farmuk bűvölt el minket, ahol
megkóstolhattuk az általuk gyártott bio- almalevet és süteményeket.

Ameddig a szem ellát!

Meleg volt bent!

Karbantartó műhely

Foglalkoztató

BPT Company s. r.o.
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BPT Company s. r.o.
Elérhetőség: Csehország, Slezská 12/397, 120 00, Praha2
Telefonszám: 241 405 173
Fax: 241 405 174
Email cím: info@ibpt.cz
Web elérhetőség: www.ibpt.cz

Árusítanak

A szervezet bemutatása
A szervezet 1992-ben létesült Prágában, amely oktatást,
munkára nevelést, foglalkoztatást nyújt 18-60 éves korú
megváltozott munkaképességű emberek számára. A városban
működik egy kávéházuk, amelyen belül 2 műhely működik. Az
egyikben különböző kerámiákat, a másikban pedig gótikus
stilusú üveg poharakat készítenek. Az itt dolgozók
megtanulhatják kezelni a számítógépet és beletanulhatnak az
eladó munkakörbe is. A szervezet fő célja biztosítani klienseik
számára az integrációt és az önálló munkavégzést.

Kerámia műhely

Termékeik
Jó tapasztalatok
A kávézó alaphangulatát az általuk készített termékek adják
meg. Mindenkihez van egy jó szavuk és egy kedves mosolyuk a
megváltozott munkaképességű felszolgálóknak. A kávé
kortyolgatása közben nézelődhetünk és kiválaszthatjuk azokat a
termékeket, melyeket szeretnénk megvásárolni. Amennyiben
nyáron érkezünk hozzájuk, kellemes kerthelyiségben tölthetjük
el pihenőidőnket.

Munka a kávézóban

Jedlička’s Institute and School for disabled children

Jedlička’s Institute
and School for disabled children

Elérhetőség: Csehország, V Pevností 4, Praha 2, 128 41
Telefonszám: 261 225 261
Fax: Email cím: jus@jus.cz
Web elérhetőség: www.radio.cz

A szervezet bemutatása
1913 áprilisában egy kiváló orvos, Rudolf Jedlicka, megalapította azt az
egészségügyi és oktatási intézményt, amelynek célja a sérült gyermekek,
fiatalok és felnőttek méltóságteljes és tevékeny életének biztosítása volt.
Ez utóbbi cél megvalósítására műhelyeket hozott létre, ahol a fiatalok
szakképzettségeket tanulhattak. Jelenleg textil-, kosárfonó-, kerámia-, és
fa alapú műhely működik. Az intézménynek 200 ellátottja van, akiknek
az életkora 6-tól 25 éves korig terjed. A sérülés típusát tekintve vannak
tanulásban akadályozottak, értelmileg sérültek, mozgáskorlátozottak és
autizmussal élők.
A szervezet felépítése:
- iskola
- egészségügyi és rehabilitációs központ
- kollégium
- lakóotthon
- klubok.

Jó tapasztalatok
Az intézményből kikerülő diákok számára utókövetési klubot
tartanak, amely által a továbbiakban is tudnak számukra
segítséget adni.
A szabadidő eltöltésére sokféle lehetőséget biztosítanak.
Hétközben bowlinggal, kerékpározással, úszással, íjászattal
tölthetik délutánjaikat, hétvégén pedig kaland túrákat
szerveznek számukra.

Műhely

Itt laknak

Uszodájuk is van!

Sportpálya

Jó tapasztalatok

Mameotevreno

Mameotevreno

Elérhetőség: Csehország, Jecna 28 Praha 2
Telefonszám: 224 914 440
Fax: Email cím: info@mameotevreno.cz
Web elérhetőség: www.mameotevreno.cz

A szervezet bemutatása
A non-profit szervezet 1998 óta működik, főleg az értelmileg
sérült gyermekeket, fiatalokat támogatja. 50 kliens számára
nyújt különböző szolgáltatásokat, mint például művészet
terápiát, gyógyterápiát, szabadidős programokat és jogi
tanácsadást.
Fenntartása alatt működik a város szívében egy speciális
kávézó. Külföldi és hazai önkénteseket egyaránt szívesen
fogadnak.

A szervezet számára nagyon fontos a fogyatékkal élő
személyek munkába állítása, integrálása. Mindezt azokból a
TV- ben aktuálisan futó reklámfilmekből is láthattuk, melyeket
levetítettek nekünk. Céljuk a társadalom általi teljes elfogadás
és az integráció. Arra törekednek, hogy minél magasabb
színvonalú ellátást és foglalkoztatási lehetőséget biztosítsanak a
fogyatékkal élő és autista személyek számára.

Vesmirna Kávéház

Vesmirna
Elérhetőség: Csehország, Ve Smeckach 5 Nove Mesto,
Praha 1
Telefonszám: +420 222 212 363
Fax: Email cím: kavarna@mameotevreno.cz
Web elérhetőség: www.vesmirna.cz
Gyere be !
A kávézó bemutatása
A belvárosban helyet kapó Vesmírna kávézóban 22 fogyatékkal élő
személy dolgozik hétfőtől péntekig. Életkoruk 18-tól 45 éves korig
terjed.
Mielőtt munkaszerződést kötnek, 3 hónapos próbaidőt állapítanak
meg, amely idő alatt el kell sajátítaniuk mindazon tevékenységet,
amely szükséges az önálló munkavégzésükhöz.
Fenntartása alá tartozik egy kávézó, ahol az általuk napközbeni
ellátás keretében ellátott fogyatékos személyek dolgoznak. Ők
veszik fel és hozzák ki a rendelést és takarítanak. Önkénteseket is
fogadnak, akik szintén a kávézóban dolgoznak. Ez a helyszín
otthont nyújt továbbá hátrányos helyzetű gyermekek által készített
képeknek kiállítás formájában. A rajzokat és festményeket
megvásárolhatjuk, így támogatva a képet készítő gyermeket.

A bőség zavara

Kuckó

Jó tapasztalatok
A fiatalok számára egyéni fejlesztési tervet készítenek, így a
tanítási folyamat egyénre szabottan történik. Az elért célokat,
képességeket egy táblázatban piktogramokkal ábrázolják.
A kávézóban dolgozó egyének munkáját ötletesen segítik azzal,
hogy az asztaloknak saját nevet adnak és annak megfelelően
meg is jelölik őket.
Családbarát

Támogatott lakhatás

Támogatott lakhatás
Elérhetőség: Csehország, 2526 Stodulky Praha 5
Telefonszám: +420 224 919 259
Fax: +420 224 919 259
Email cím: medicur@volny.cz
Web elérhetőség: http://medicur.hyperlinx.cz

A támogatott lakhatás bemutatása
Az otthont nyújtó ellátás egyik legmagasabb szintje a támogatott
lakhatás. Fenntartója a helyi önkormányzat. A szolgáltatás
keretében az itt élők az önállóság legmagasabb fokát sajátíthatják
el. A bérházi lakásban 8 fogyatékos fiatal él, akik közül nappal
többen a munkahelyükön tartózkodnak. Ügyeik segítésében és az
esetleges problémák megoldásában egy szociális szakember heti 4
órában vesz részt. A támogatott lakhatás mellett védett lakhatás is
működik, amely abban különbözik az előző szolgáltatástól, hogy a
lakók nagyobb figyelmet igényelnek, így ebben az esetben 2
gondozónő váltja egymást.

Sütnek, föznek…

Kilátás

Jó tapasztalatok
Jó volt látnunk, hogy a tanulásban akadályozott és jól
funkcionáló autista személyek milyen mértékű önállósodásra
képesek. Az autonómia a lehető legnagyobb mértékben jelenik
meg ennél az ellátási formánál. Sajnos ma Magyarországon
még nincs az ilyen lakhatási formára törvényi lehetőség, de ha a
kliensek szükségleteit nézzük, akkor reméljük, hogy ez
hamarosan változik.

Beszélgető sarok

Saját élettér

2008. május 24- 30.

European Cooperation in
Anthroposophical Curative Education and
social Therapy

European Cooperation in Anthroposophical
Curative Education and social Therapy
Elérhetőség: Hollandia, Zeist Utrechtseweg 62
Telefonszám: +31 30 694 55 40
Fax: +31 30 694 55 90
Email cím: info@ecce.eu
Web elérhetőség: www.ecce.eu

A szervezet bemutatása
1992-ben létesült a szervezet, amely tanulásban
akadályozott, fogyatékkal, autizmussal élő és hiperaktív
gyerekekkel, fiatalokkal és felnőtekkel foglalkozik. Működésük az
anthropozófiai elvekre épül. A szociális szférát tekintve európa több
országában is megjelennek. Széles körű ellátást nyújtanak a
kliensek számára: oktatást, nappali ellátást, egészségügyi ellátást,
különböző terápiákat, családok segítését és tartós benntlakást
(camphill). Ez utóbbi ellátásban a segítők és a kliensek együtt
laknak. Közös háztartást vezetnek, együtt dolgoznak és délután a
szabadidőt is közösen töltik el. A munka több területen működik:
vannak háztartási munkák, kertészkedés– gazdálkodás, állattartás,
és műhelymunkák (szövő és fémfeldolgozó).

Jó tapasztalatok
A szervezet sokféle szolgáltatása eredményeképpen nagy számú
kliens kör részére nyújt segítséget.
Működő gazdaságukban a fiatalok hasznos, továbbá termelő
munkát tudnak végezni. Ez a fő profiljuk. Az autizmussal élő
személyek munkájának, napirendjének segítésére képes
kártyákat használnak, így növelik számukra a mindennap oly
fontos biztonságot.

A lakóotthon épülete

A lakóotthon bejárata

Traktorok

Üvegház a farmon

Ők is a farm lakói

2008. június 23-29.

Ballytobin Camphill

Ballytobin Camphill

Elérhetőség: Írország, Callan co. Kilkenny
Telefonszám: 056 772 25 114
Fax: 056 7725 849
Email cím: ballytobin@camphill.ie
Web elérhetőség: www.camphill.ie

Az intézmény bemutatása
Ballytobin egy kis vidéki közösség, ahol jelenleg 22 gyermek
és 12 felnőtt él. Ezt a terápiás farmot 1979-ben hozták létre,
ahol iskola és otthon is működik egyben. Bio-kertészetet és
szövő műhelyt tartanak fent. A terápiás tevékenységük széles
skálán mozog; zeneterápia, művészetterápia, beszédterápia,
euritmia,
mozgásterápia
és
lovasterápia
színesíti
mindennapjaikat. A Camphillben különböző fogyatékosági,
szociális és pszichés zavarokkal küzdő gyermekek és felnőttek
élnek.

Jó tapasztalatok
Sok önkéntest fogadnak az év minden hónapjában, akik külön
barakokban laknak. Jó tapasztalás, hogy szervezetten és
hatékonyan foglalkoztatják őket. Lehetőségünk volt betekinteni
tanítási órákba is, ahol örömmel láttuk minden gyermek vidám
és kiegyensúlyozott. Érezhető volt, hogy nagyon fontos
számukra a természet közelsége és az azzal való harmóniában
élés.

COPE Foundation

Lakóépület

Közösségi tér

Fontos az együttétkezés

Cope Foundation
Elérhetőség: Írország, Cork
Telefonszám: +021- 4507131
Fax: +021- 4507580
Email cím: headoffice@cope-foundation.ie
Web elérhetőség: www.cope- foundation.ie

Tanterem?

Az intézmény bemutatása
A Cope Fundation sérült emberek számára nyújt különböző
szolgáltatásokat Cork városában és az egész megyében.
A szervezet tevékenysége széles skálán mozog. Fenntartása alá a
következő szolgáltatások, intézmények tartoznak:
sport centrum,
idősellátás
szakiskola,
autizmus fejlesztő csoport
lakóotthon,
védett munkahelyek
napközi-otthon,
támogatott foglalkoztatás
támogató szolgáltatás,

Kiállító terem…

Jó tapasztalatok

Szoba…

Ez az a hely, ahol mindenkinek leesett az álla, ebben teljesen biztos
vagyok! Saját műfüves sportpálya, uszoda, sportközpont, konyha és
még sorolhatnám! Nagy hangsúlyt kap a testmozgás náluk, mert szoros
összefüggést látnak a testi és a mentális képességek fejlődése között.
Hihetetlen volt a halmozottan sérültek részére felépített terápiás
komplexum, melynek étterme egy pálmaház volt csörgedező patakkal
és vízeséssel. Amit itt láttunk, az tényleg álom a Magyarországon
működő intézmények számára még évszázadokig!

Fürdőszoba…

Nem kispályás sportpálya…

Dunfirth Community

Dunfirth Community
Elérhetőség: Enfield, Co. Kildare
Telefonszám: +36 0405-41009
Fax: +36 0405-41009
Email cím: autism@isa.iol.ie
Web elérhetőség: http://www.iol.ie/~isa1/

Itt laknak

Az intézmény bemutatása
Dunfirth egy nagy autista majorság, amely 70 Hold nagyságú
területen működik. Ebben a lakóközösségben több épületben
élnek és dolgoznak az autizmussal élő személyek. Zöldség
termesztéssel, állattartással, fafeldolgozással foglalkoznak,
valamint egy pékséget és egy fazekas műhelyt is
működtetnek saját részre.

Itt tevékenykednek

Jó tapasztalatok
Az autizmussal élő személyek számára nagyon fontos a
tevékenységek, terek és az idő strukturálása. Az itt élő fiatalok
közül mindenki használ napirendet, amelyet közösen alakítanak
ki a segítő személyekkel. A feladatvégzésekhez segítségképpen
a szakemberek és az autista személyek által közösen készített
segédeszközöket használják az ellátottak. Náluk nem dolgoznak
az ellátottak, hanem „tevékenykednek”, amiért nem kapnak
fizetést. A termékeket nem eladják, hanem elajándékozzák.

Ajándékok

Jerpoint Community

Jerpoint Camphill
Elérhetőség: Írország, Thomastown co. Kilkenny
Telefonszám: 056 7724844
Fax: 056 7754286
Email cím: jerpoint@camphill.ie
Web elérhetőség: www.camphill.ie
Nagy farmjuk van

Az intézmény bemutatása
A szervezet 1992-ben jött létre. Értelmileg akadályozott
gyermekek és felnőttek élet hosszig tartó lakhatását és
foglalkoztatását biztosítják.
A Camphill területén virágzik a gazdaság. A kertben
különböző zöldségeket és gyümölcsöket termesztenek,
amelyeket a saját működtetésű kávézójuk is felhasznál.
Gyógynövény termesztéssel és feldolgozással, valamint
állattartással is foglalkoznak.

Konyha és étkező

Jó tapasztalatok
A nagyobb ünnepekre külső vendégeket, mint például a
szomszédokat is meghívják, így a fordított integráció valósul meg.
Az intézményben él egy autizmussal élő személy, akinek nagyon
nehéz volt a másokhoz való alkalmazkodás. Többször agresszívan
viselkedett olyan helyzetekben, ahol a többiekkel együtt kellett főzni,
mosogatni, stb. Azt a megoldást találták ki, hogy saját lakrészt
alakítottak ki számára konyhával együtt, így az agresszív viselkedés
megszűnt és továbbra is ebben az intézményben élhet. Ez egy jó
példa arra, hogy az egyéni szükségleteket mennyire figyelembe
veszik a fiatalok érdekében. Alternatív munkaterület továbbá
számukra a gyógynövényszárító kamra is.

Hangulatos

The Watergarden

The Watergarden
Elérhetőség: Írország, Thomastown co. Kilkenny
Telefonszám: 056 7724844
Fax: 056 7754286
Email cím: jerpoint@camphill.ie
Web elérhetőség: www.camphill.ie

Szép a kilátás a kertre

A kávézó bemutatása

A Jerpoint Camphill 1993-ban vásárolta meg a kávézót, amely
Thomastown szívében található. A kávézóhoz tartozik egy
hangulatos kert és egy kerámia műhely is. A kávézóban egy
szendvics, sütemény, kávé vagy üdítő elfogyasztása mellett
lehetőség nyílik az általuk készített ajándéktárgyak
megvásárlására is.
A kerámia műhelyben 10-en dolgoznak. Bögréket, csészéket,
tányérokat készítenek, amelyek a kávézóban is felhasználásra
kerülnek.

Jó tapasztalatok
Érdemes megkóstolni a kávézó ajánlatát, mert nem mindennapi
íz élményekben lesz részünk. Az ételek és a kiszolgálás
minősége kifogástalan. Itt tényleg nincs különbség ép és
fogyatékos személyek között.
A hatalmas és gyönyörű kertben sétálgatva az ember elfeledi a
hétköznapok gondjait. Mind a kávézó, mind a kert olyan
meghitt hangulatot áraszt a város kellős közepén, hogy azt
hihetjük, hogy megszűnt létezni a külvilág.

Nevelde

És ez még semmi!

Így készül az étkészlet

2008. február 13- 17.

Scuola Viva

Scuola Viva
Jó a klíma

Elérhetőség: Olaszország,
Telefonszám: 06/55269696 vagy 06/5500915
Fax: 06/5515909
Email cím: ass.scuolaviva@virgilia.it
Web elérhetőség: www.scuolaviva.org

Az intézmény bemutatása

Kellemes a hangulat

A szervezet fenntartása alá tarozik egy napközi- és egy
lakóotthon, valamint egy speciális iskola is. Nagy hangsúlyt
fektetnek a terápiákra; működtetnek művészet-, lovas-, báb-, és
zeneterápiát. Az ellátottak a kerámia-, háztartási-, szövő- és
kertészeti műhelyben tevékenykednek. Szabadidejükben fontos
szerepet tölt be a sport és néhányan a paralimpián is részt
vesznek.

Saját terápiás ló

Jó tapasztalatok
Az intézmények minden területén nagy hangsúlyt fektetnek a tér
strukturálásra, amely az autizmussal élő személyek számára nagyon
fontos.
A szervezet saját kondicionáló teremmel és nagy sportpályával
rendelkezik, így a sportolási lehetőségeket szinte maximálisan tudják
biztosítani az ellátottak részére.
Jó szakemberek segítségével magas színvonalon tudják művelni a
művészetterápiákat, továbbá a tulajdonukba lévő lovakkal és
lovardával a lovasterápiát is házon belül tudják megvalósítani.

Kiállításuk

VDC Polz

2008. március 10-16.

VDC Polz
Elérhetőség: Szlovénia, Rapočeva ulica 13, 2000
Maribor
Telefonszám: + 386 (0) 2 320 86 50

Lovas terápia

Fax: + 386 (0) 2 320 86 50
Email cím: vdc.polz@triera.net
Web elérhetőség: vdc.polz.si

Az intézmény bemutatása
1993. október 26- án kezdte meg működését a VDC Polz nevű
szervezet Mariborban. Azóta működtet napközi- otthont, több
lakóotthont, speciális szállító szolgálatot és az álltaluk előállított
termékek előállítása céljából üzletet. Foglalkoztatások a következő
helyszíneken zajlanak: csomagoló,- textilalapú,- faalapú,- kerámia és
háztartási műhely. Előszeretettel dolgoznak be külső cégeknek pl.:
kutyaeledel csomagolás és borítékok címkézése.

Jó tapasztalatok
A látogatás kapcsán Maribor polgármestere is köszöntött minket.
Elmondta, hogy náluk érdeke az önkormányzatoknak támogatni a
fogyatékkal élők megsegítéséért munkálkodó szervezeteket.
Lakóotthonukban
tökéletes
és
minden
igényt
kielégítő
felszereltséggel találkoztunk, amihez persze megfelelő anyagi
támogatást kapnak. Itt találkozhattunk azzal a 6 hónapos babával, aki
a lakóotthonba született és a mai napig is ott él édesanyjával és a
többi ellátottal. Ez a találkozás mindanyiunkban mély benyomást
keltett. Látogatásunkkor költözés alatt álltak, mert állami
támogatásból egy új épületet kaptak a legmodernebb berendezéssel.

Foglalkoztató

Árusítanak is

Mit eszünk ma?

