A Fecskék, azaz szolgálatunk segítői, azért dolgoznak, hogy
megkönnyítsék a nehéz helyzetben lévő családok életét.
Ha a fészekben lakók nem tudják magára hagyni
fogyatékossággal élő családtagjukat, és már évek óta vágynak
legalább pár szabad órára - máris repül az egyik felkészített
Fecskénk, és vigyáz rá addig, amíg haza nem ér a család.

Először egy időpontot kell egyeztetni a Fecske
Szolgálattal, hogy szakértőink megállapítsák, jogosultak-e
a segítségre: azaz van-e fogyatékossággal élő ember,
sajátos nevelési igényű kiskorú, vagy tartósan beteg
gyermek a háztartásban.

Ezután a szolgálat munkatársai kiválasztanak két olyan
Fecskét, akik a majd a család eldönti, hogy közülük kit
választ. legalkalmasabbak a feladatra, A szerződéskötés
után bármikor hívható Fecske a családi fészekbe.

Így segítenek a mi Fecskéink.
Amint megérkezett a Fecske, a családnak nem lesz gondja
a délutánra.

Egy rövid interjút készítenek a gondviselőkkel, hogy
megismerjék, a sérült embert, az egyéni igényeket.

A szolgáltatást diszpécserünk segítségével, vagy az interneten
is lehet igényelni. Díja a család jövedelmétől függ, óránként
legfeljebb 500 forint, havonta maximum 20 óra. A FECSKE a
nap bármely szakában a család rendelkezésére áll.

A FECSKE SZOLGÁLAT
(FOGYATÉKOS EMBEREKET NEVELŐ CSALÁDOK OTTHONÁBAN NYÚJTOTT IDŐSZAKOS KÍSÉRÉS ÉS ELLÁTÁS)
OLYAN HIÁNYPÓTLÓ SZOLGÁLTATÁS, MELY A CSALÁDOK ÉLETÉT,TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓJÁT SEGÍTI.

Sokszor előfordul, hogy egy édesanya nem ér oda a gyermekéért az iskolai tanítás végére, mert dolgozik. Ekkor, ha nem
talál valakit, aki segíteni tud, válaszút elé kerül: a munkája, vagy a gyermek. De olyan esetekkel is gyakran találkozunk, ahol
az édesanya otthon neveli gyermekét, vagy gondozza felnőtt hozzátartozóját és külső segítség nélkül, még a boltba sem tud
elmenni. Erre az igényre építettük a Fecske Szolgálatot, mellyel a célunk, hogy ezeket a családokat tehermentesítsük.

A FECSKE SZOLGÁLAT:
• rugalmas és személyre szabott
• a fogyatékos személy, a számára megszokott, biztonságot nyújtó környezetben maradhat
• javíthatja a szülő, gondviselő munkavállalási lehetőségeit
• vagy esetenként „csak” a kikapcsolódásra, feltöltődésre ad alkalmat, a folyamatos ellátást nyújtó családtagok számára,
JÖVŐKÉPÜNK
A FECSKE Hálózat olyan világot akar, amelyben a család a fogyatékos személlyel együtt élhet teljes értékű életet.
CÉLUNK AZ, HOGY
• a szülő a természetes kapcsolatait ápolni tudja
• legyen egy kis szabadideje
• hogy megerősítse a saját helyzetét mind érzelmileg, mind szociálisan
• ne kerüljön válaszút elé azért, mert nem tud felügyeletet biztosítani fogyatékos hozzátartozója mellé
• hogy el tudja intézni a hivatali ügyeket…
KÜLDETÉSÜNK
A FECSKE Hálózat a fogyatékos személyt ellátó családok esélyegyenlőségét rugalmasan és megbízhatóan segíti, otthoni felügyelet és
kísérés biztosításával.
ÉRTÉKEINK
A FECSKE Szolgálat…
• a fogyatékos embereket szerető, megbízható, felkészült, titoktartó munkatársakkal dolgozik
• jó minőségű, jól szervezett, átlátható és számonkérhető szolgáltatást nyújt a családok számára
• dinamikusan fejlődő, az igényekre rugalmasan reagáló, együttműködő és elfogadó hálózat.
A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA
1. Felügyelet a fogyatékos ember otthonában
- személy körüli teendők;
- helyzetváltoztatás – hosszabb megbízatás esetén a helyváltoztatásban való segítés;
- higiénés feladatok ellátása (fürdetés, mosdatás, tisztába tétel, öltöztetés);
- gyógyszer beadása – kizárólag az orvosi előírások, szülői utasítás alapján;
- egyéb alapápolás.
2. Kísérés (egyéb szolgáltatás helye és az otthona között)
KIK VEHETIK IGÉNYBE?
• Fogyatékos gyermekek és felnőttek
• Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek
• Tartósan beteg gyermekek 14 éves korig
A jogosultságot minden esetben orvosi szakvéleménnyel és dokumentumokkal kell igazolni a belépésnél.
A SZOLGÁLTATÁS ÓRADÍJA
100 – 500 Ft, jövedelemtől függően, melyről az igénybevevő család nyilatkozik. Az igénybe vehető maximális óraszám havonként 20 óra,
de az igénybevételnél a szolgáltatási óraszám megállapítása előtt, mindenkor mérlegelünk a következő szempontok alapján.
Azon családok előnyben részesülnek:
• melyek súlyosan halmozottan sérült személyt nevelnek.
• ahol a fogyatékos gyermeket egyedül neveli a szülő, gondviselő.
• amelyek szociálisan hátrányos helyzetűek.
• akik a munkahely megtartása és a munkaerő piacra való visszatérés érdekében igénylik a szolgáltatást.
• akik egyéb szolgáltatásban nem részesülnek.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
WWW.FECSKE.KEZENFOGVA.HU

