Ajánló
az „Értelmileg súlyosan,- halmozottan fogyatékos emberek társadalmi
befogadása” című kiadványhoz

Írta Szilágyi Dániel

Szilágyi Dániel vagyok.
Egy nagyintézményben élek.
Sok fogyatékos ismerősöm van.

5 hónappal ezelőtt munkát vállaltam tapasztalati szakértőként az NFSZK-nál.
Az NFSZK hosszú neve: Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ
Közhasznú Nonprofit Kft.

Hogy mit jelent ez számomra?
Jó érzés másokon segíteni.
A hivatásomhoz empátia kell, mert
sokféle emberrel találkozunk.
Az empátia azt jelenti, hogy átérezzük más ember érzését.
Meg kell értenünk az embereket.
Magunkénak kell érezni a problémáikat.
Segíteni kell az embereknek.
Együtt kell dolgozni az emberekkel, hogy
boldog életük legyen, mert az mindenkinek jár.

Múlt hónapban feladatot kaptam társaimmal.
Felkértek, hogy véleményezzük
az „Értelmileg súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek
társadalmi befogadása” című kiadványt.
Jó olvasni ezt a kiadványt, mert
én magam is keveset tudok
a súlyosan, halmozottan fogyatékos embertársaimról.
Pedig van 1-2 ilyen ismerősöm.
Például ismerek 1 lányt, aki
24 órás felügyeletet igényel.
Mindenben segítségre szorul, tornáztatni kell.
Gyógytornász szükséges ahhoz, hogy egyáltalán mozgatni tudják.
A beszéde nagyon nehézkes,
nehéz őt megérteni.
Fontos, hogy őt is megértsék a dolgozók és mi is.
Fontos, hogy neki is joga van a méltóságteljes élethez.

Mi bennünk a közös?
Az életünket az élmények határozzák meg.
Minden emberét, kivétel nélkül.
Mindenkinek joga van vásárolni, szórakozni, dolgozni,
Mindenkinek joga van méltóságteljes életet élni.
Vágyunk a szeretetre, szerelemre és, hogy jól éljünk.
Segítségre van szükségünk, hogy megtegyük.
Néhány embernek több segítség kell.
Néhány embernek kevesebb segítség kell.
Fontos, hogy segítőink higgyenek, bátorítsanak és segítsenek minket.

Képessé kell tenni a fogyatékos embereket a számukra legmegfelelőbb életre.
Ez minden embernek jár.

Számomra ez a különleges kiadvány ezt támasztja alá.
Figyelemmel, segítséggel, élhetőbbé tudjuk tenni mások életét.
Mindenkire szükség van, a szakemberekre és ránk egyaránt.
Hihetetlen dolgok történnek akkor, hogyha
mi, érintettek és a velünk foglalkozó szakember egymásra hangolódunk.

Mozduljunk ki az élethelyzetünkből, amiben éppen vagyunk!
Tanuljunk folyamatosan hinni a fejlődés lehetőségében!
Én is több mindenben változtam.
Elfogadóbb, megértőbb lettem más emberek felé.
Megértettem, hogy nem minden rajtam múlik.
De hatással lehetek a környezetemre.
El kell hinnie minden embernek, hogy ő is számít.
Ez a kiadvány ebben is segít.
Szeretném, ha
fel sem tűnne senkinek, hogy fogyatékos ember létezik.
Természetes lenne, hogy vagyunk.
Emberek vagyunk így egyszerűen.
Érvényesülni tudó, boldog emberek.

