
Mester Peti dolgozik c. pályázat szakmai beszámolója 

 

A Fecskepalota idén július elejétől november elejéig újra tudta fogadni csoportjait a tavaszi 
karanténhelyzetet követően. 

 Mester Peti kollégát heti 2 alkalommal egyszerűsített foglalkoztatással alkalmaztuk a pályázati időszak alatt. 
Peti évek óta munkatársunk, kisegítő személyzetünk része a Fecskepalota rekreációs programjai során. Peti 
Csákváron él (Gánttal szomszédos település) testvéreivel és édesanyjával nagyon nehéz körülmények között, 
főállásban elhelyezkedni évek óta, tanulmányai befejezése óta nem sikerül neki értelmi sérültsége, 
szakképzetlensége miatt. Nálunk megtalálta helyét, részt vesz a Fecskepalota épületének takarításában, 
amire jelen pandémiás helyzetben külön odafigyeléssel vagyunk. Valamint részt vesz az udvar rendben 
tartásában is, hogy a rekreációra érkező értelmi sérült csoportok számára az udvar biztonságosan 
használható legyen. Segít továbbá a csoportváltó napokon az ágyneműhúzásban, illetve a ház teljes körű 
felkészítésében az újabb csoport fogadására. Peti egészségügyi kiskönyvvel rendelkezik, így a konyhai 
kisegítő tevékenységekben is rész tud venni: terít, asztalt leszed, mosogat. Munkáját szereti, egyre önállóban 
végzi, saját feladatait számon tartja, sőt időnként teljesen jó meglátásaival, figyelmességével ötletet ad 
számunkra a napi tevékenységek kapcsán. Munkáját beosztás szerint végzi, mely komoly fejlesztő feladat 
számára, hogy a napokat és az órát számon tartsa, és időben érkezzen. Fecskepalotában munkáját Szabó 
Mária kolleganőnk irányítja és ellenőrzi, aki nagyon jól, hatékonyan kommunikál Petivel. A korábban felsorolt 
feladatok közül sok tevékenységet együtt végeznek, de Petire a számára már jól ismert feladatok közül egyre 
többet önállóan is rá lehet bízni, a fejlődése és a munkában való magabiztossága szemmel látható. A többi 
egészséges kollégánkra is elmondható, hogy Petit elfogadják, szeretik, együttműködnek vele, ha szükséges 
irányítják, tehát foglalkoztatása integrált módon történik. Peti érzi megbecsültségét, fontosnak érezheti 
magát, szeret nálunk dolgozni, a vendégmentes időszakokban hangoztatja, hogy alig várja, hogy újra 
csoportok érkezzenek. 

A Fecskepalota november 9-től zárva tart a koronavírus második hulláma miatt, de Peti így sem maradt 
feladat nélkül: hetente kétszer az ő feladata az épület és az udvar ellenőrzése, Szabó Mária kolléganőnkkel 
együtt. A COVID járvány következtében Alapítványunk gazdasági helyzete, így a Fecskepalotáé is jelentősen 
megromlott, így jelen támogatás Peti munkadíjára lehetővé tette, hogy őt munkakörében megtarthassuk, 
mely nemcsak Alapítványunk számára volt segítség, hanem Peti és családja számára is, hiszen keresete által 
az ő és családja életkörülményeit is javíthattuk.        

   A képen Peti látható a maga által felszerelt madáretetővel a Fecskepalota udvarán. 


