Tündérlámpás Alapítvány – Project Leírás

Az integráció és vele ellentétes oldalon álló szegráció közötti arany középútnak
kellene oda vezetnie, hogy egy adott személy vagy akár a társadalom egészének
figyelmét az adott problémára vetítse. Célja bármelyik társadalmi érzékenyítési
módszerét használva, hogy felkeltse a figyelmet és egyben a témába illő megfelelő
és korrekt információt nyújtson. Ezen feltételek egy időben való teljesítése komoly
kihívást jelent, azonban alapítványunk elsődleges célja, hogy ezen információs és a
társadalom által sokszor útvesztőjéből a lehető leghatékonyabban találja meg azt
az irányt amely a leg célra vezetőbb. Képesnek kell lennünk kommunikálni a
társadalommal és a célcsoportjainkkal egyaránt, kidolgozni azon módszereket,
melynek segítségével aktivizálni tudjuk őket és az eredményeket visszacsatolva
mérhetjük a változást. Ezen problémakör az emberiséggel egy idős, régóta a
társadalom része, mely minden korban és helyen változó formában de jelen volt és
van napjainkban is.
Közösségünk folyamatos növekedése és projecteink sokszínűségű által egyre több
embernek kelti fel az érdeklődését az utcán lévő hajléktalanok, fogyatékkal élők és
a mély szegénységben élők helyzete. Részünkre érkezett adományokból és tárgyi
felajánlásokból finanszírozzuk tevékenységeinket.
Programjainkat több hasonló tevékenységet végző szervezetekkel látjuk el közösen
vagy az ezzel foglalkozó intézményben dolgozó önkéntesek és szakemberek
bevonásával.
A tévhitek és előítéletek mindenképpen akadályt jelentenek, látni kell a másságon
túl, felfedezni és segíteni kibontakoztatni egy fogyatékkal élő erősségeit, megfelelő
és teljesíthető mércét állítani egy munkát vállalni akaró de hajléktalan ember elé.
Sokszor szembesülünk azon ténnyel, hogy a saját család – ha van – sem képes
megfelelő információk hiányában kezelni egy adott helyzetet. Interakcióra van
szükség a célcsoport és a társadalom között, ahol a befogadó oldalnak a
változáshoz való hozzáállása nagyobbnak kell lennie, mint a célcsoportjainkban élő
embereknek. Nem várható el ugyanolyan szintű alkalmazkodási képesség egy
súlyos értelmi fogyatékostól, mint egy másik ép értelemmel rendelkező
embertársunktól. Mindennek az alapja tehát a megfelelő kommunikáció, így a
stigmatizált csoportokra irányuló társadalmi attitűdök megváltoztathatóak lennének.
Ehhez elengedhetetlen a szemléletváltáshoz szükséges személyes tapasztalatok
megszerzése. Alapítványunk a közös programokat, rendezvényeket és ezáltal
egymás megismerését tartja fontosnak, amellett, hogy folyamatosan hívjuk fel a
figyelmet külön -féle módszerekkel arra, hogyan lehet megfelelő segítséget
nyújtani.

Jelenleg futó projectjeink:
Most mint soha (www.mostmintsoha.hu) programunk egy SMA-val élő kisfiú
részére szervez gyűjtést, hogy életkörülményei jobbá váljanak.
A Jótündér Klub (www.jotunderklub.hu) most indult el, hajléktalanoknak segítünk
tartós élelmiszerrel, ruhákkal és jogi segítségnyújtással, mert hisszük mindenkinek
jár egy második esély.
A Tégy Hozzá (www.tegyhozza.hu)Ez az oldal azért jött létre hogy olyan emberek is
részesei lehessenek a technika által nyújtott szórakozásnak akik azt önerőből nem
tehetnék meg. Valamint lehet pályázni élelmiszer csomagjainkra is .Mindenki
pályázhat az itteni tárgyakra/élelmiszer csomagokra és mindenki fel is ajánlhatja
esetleg egy olyan tárgyát amit már nem használ.
A https://kivansagtunderek.hu, melynek célja, hogy a súlyosan beteg vagy tartós
kezelés alatt álló gyermekek és felnőttek álmának megvalósításában részt
vehessünk. Feltétel rendszerrel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a kívánságkérőktől
elkérjük a kezelőorvos elérhetőségét, a legfrissebb zárójelentést és hivatalos
papírokat a betegségről, ezzel biztosítva, hogy a kívánságkérő ténylegesen olyan
állapotú ami a feltételeinknek megfelel.
Nyitott pályázataink:
Korosztálytól függetlenül várunk történeteket,elképzeléseket arról hogy szerinted mi
lesz 100 év múlva. Elképzeléseidet bármilyen formában elkészítheted, szöveggel
és képekkel , videóval, csak rajtad múlik ! www.csak100ev.hu
Lezárt projectjeink:
A https://tegyjot.hu megálmodója Ganyi Károly csatlakozott alapítványunkhoz, ezen
oldal súlyosan beteg gyerekek részére gyűjt közvetlen adományokat.
Az "Add a hajad!" programunkat, mellyel kemoterápián átesett rák beteg
gyermekeknek szeretnénk parókákat készíttetni. (https://addahajad.hu)
Jövőbeni terveink:
" A sport mindenkié! " oldal elindítása, melynek célja a prevenciótól a rehabilitáción
át, a folyamatos sportolási lehetőséget is magában foglaló project, ahol elsősorban
fogyatékkal élőknek szeretnénk lehetőséget biztosítani különböző sportágakban
való részvétellel. (https://asportmindenkie.hu)

Ragyogj! - SzéptüNdéreInk (SNI) – Szépségversennyel egybekötött családi nap
rendezvény sorozat, - mely részben pályázati pénzből - 2019. májusában
indul(www.szeptundereink.webnode.hu)Legfontosabb cél a társadalmi
érzékenyítés, hogy az SNI ( speciális nevelésű igényű ) /fogyatékkal élő
embertársaink és családjaik illetve a társadalom többi tagja együtt, integráltan
töltsék el a szabadidejüket, annak érdekében, hogy közelebb kerüljenek
egymáshoz. Rendezvényeink hatására a családok megismerhetik egymást,
erősíthetik a kapcsolataikat és a fogyatékkal élő családok elszigeteltsége is
csökken.
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