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A Kézenfogva Alapítvány
1993 óta dolgozik a befogadó társadalomért, melyben a 

fogyatékos emberek képesek méltósággal élni mindennapjaikat

„Egy ideális 

társadalomban a 

fogyatékos 

emberek egyenlő 

esélyekkel és 

lehetőségekkel 

rendelkeznek az 

élet minden 

területén.”



A kezdetek
Nyílt munkaerő-
piaci szolgáltatás
2008 óta – > 500 

megváltozott 
munkaképességű, 

fogyatékos személy 

Képesek nyílt 
munkaerőpiacon 

dolgozni

•Megoldáskeresés: 
felmérés, előkészítés  

2019-től 

Lakhatási problémák -
megfizethetetlen 

méltatlan szívességi 
használat, kihasználás, 

szülői túlóvás 



Kézen Fogva 

Támogatott Lakhatás Hálózat Szociális Intézmény

Szolgáltatás indulása: 2020-ban indult 

Jelenleg engedélyezett létszám: 16 fő

Hét lakhatási szolgáltatás (2-3 fő egy lakásban, 
mindenkinek külön szoba)

Felkészülési szakasz: 14 fő



Szolgáltatási elemek biztosítása
12 szolgáltatási elem
lakhatás, esetvitel, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, étkezés, felügyelet, 
gondozás, szállítás, a háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtás, készségfejlesztés, 
tanácsadás, pedagógiai segítségnyújtás, gyógypedagógiai segítségnyújtás

• Étkezés: INBAAR Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal megállapodásban

• Felügyelet, gondozás, szállítás, háztartási vagy háztartáspótló segítségnyújtás :
Nem Adom Fel Alapítvánnyal megállapodásban

Nyílt 
munkaerőpiacon 
dolgozó ügyfelek

Megfelelő 
jövedelemmel 
rendelkeznek 

A fenti igények nem 
jelennek meg a 

komplex szükséglet-
felmérésben

Székhelyen nyújtott 
szolgáltatások

készségfejlesztés, 
tanácsadás, 
pedagógiai / 

gyógypedagógiai 
támogatás, fejlesztés

Alapítvány által 
nyújtott 

szolgáltatások

nem hivatalos 
elemek, DE 
jelentősek a 

minőségi élet 
szempontjából 



Munkatársaink

Fehér Miklós – munkaerő-piaci közvetítés
dr. Gazsi Adrienn - jogi tanácsadás
Kéri Bianka, gyógypedagógus - szakmai támogatás
Kiss Irén, pénzügy
K. Papp Lehel - technikai támogatás
Pető Zsuzsa - mentálhigiénés támogatás
Pordán Ákos, intézményvezető
Sebestyén Gabriella - ingatlankeresés
Szász Ibolya - adminisztráció
Végh Imre, szociális munkás - esetfelelős



Készségfejlesztés 

Támogatott 
életvitel

Pénzügyi 
tudatosság: 

bevétel, költés, 
adósságkezelés

takarékosság
Access projekt:

IT eszközök 
használata, 

internetbiztons
ág, angol nyelv 

(Erasmus+)

Mentálhigiénés 
jóllét –

Flamand 
Program 
(mozgás, 

étkezés, lelki 
egészség)

Szabadidő 
eltöltése –
Access to
Leisure

(Erasmus+) 

Főzés és 
gasztronómia: 
ÉTA pályázat, 
önkéntesek, 
Kézenfogva 

Barátok Köre

Háztartással 
kapcsolatos 
készségek: 

házimunkák, 
higiéné, 

eszközök, 
gyakoriság

Szociális 
készségek: 

kapcsolatok, 
segítség, 

kísérés, jelzés, 
együttműködés



Támogató szolgáltatások
• Jogsegélyszolgálat: 

ellátások, munkajogi kérdések, élethelyzetből adódó jogi kérdések 

• Egyéni életvezetési konzultációs szolgáltatás
kapcsolati nehézségek, korábbi élmények feldolgozása, reális életcélok és 
tervek, elköltözés és önállóság kérdésköre

• Pár- és családterápiás szolgáltatás
családi kapcsolatok nehézségei, leválás, párkapcsolat és családalapítás kérdései

• Infóközpont – információs szolgáltatás

• Nyílt munkaerőpiaci szolgáltatás 
munkaerő-piaci közvetítés, mentorálás, kapcsolódó programok (pl. 
asszertivitás, szociális kompetenciák)



Kihívások:

Kríziskezelés:  
lakásbérlés magánszemélyektől – takarékos energiahasználatra van esély
fontos a takarékos használat tudatosítása

Veszély:
infláció – adományszervezés kiterjesztése cégek irányába, új projektek 
generálása

Kockázatelemzés:
egészségügyi háló kialakítása elengedhetetlen 




