Ha az Ön családjában halmozottan sérült
gyermek,
vagy
mozgássérült,
értelmi
fogyatékkal élő, Down-szindrómás, autista,
vak, hallássérült fiatal felnőtt él, intézményünk
lehetőséget nyújt napközi otthonban való
ellátására.
Célkitűzésünk a családok
tehermentesítése,
és
fogyatékkal
élő
embertársaink
életminőségének
javítása,
életterük kitágítása.

Az ellátás elemei: fizikai ellátás, mentális
gondozás, egészségügyi ellátás, foglalkoztatás,
egyéb szolgáltatások. Lehetőséget nyújtunk a
napközbeni
közösségi
életre,
társas
kapcsolatok megélésére, gondoskodunk az
alapvető higiéniai szükségletek kielégítéséről,
igény szerint napi háromszori étkezést
biztosítunk, szakemberek irányításával számos
foglalkozást és programot kínálunk.

Tornatermünk fejlesztő eszközökkel, sportjátékokkal, kondigépekkel jól felszerelt.

Tágas udvarunkon jó idő esetén lehetőség
nyílik pl. focizásra, kosárlabdázásra,
röplabdázásra, asztaliteniszezésre, de
kertészkedésre, virágok gondozására is.

Napközi Otthonunk 1995-ben kezdte meg
működését, több mint húsz éves tapasztalattal
rendelkezünk. Jelenleg három csoportban 35 fő
fogyatékkal élő fiatal fejlesztését és ellátását
végezzük, amit Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata is támogat.

Egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztő
foglalkozásaink sorában helyet kap a kognitív
képességeket
fejlesztő
magyar
nyelv,
történelem, matematika és informatika. Nagy
hangsúlyt
helyezünk
a
mozgásra:
mozgásfejlesztő és tartásjavító testnevelés,
úszás, aerobik, ülőtánc, jóga. További
foglalkozások: ének-zene, kézműves, hittan,
egészségügyi ismeretek, önismeret, társastánc,
háztartási ismeretek, irányított szabadidős
foglalkozások (játékok, vetélkedők); van
filmklubunk,
havonta
múzeumpedagógia
foglakozáson veszünk részt, de lehetőséget
biztosítunk városi sétára, igény szerint
pszichológussal
való
beszélgetésre,
lelkivezetésre és szentmiselátogatásra is.

Évente megrendezzük a régió egyik
legnagyobb, fogyatékkal élő személyek
számára szervezett sportnapját, a Máltai
Sportnapot. Minden évben szervezünk
ellátottainknak nyári kirándulásokat, részt
veszünk városi és megyei kulturális- és
sporteseményeken, fesztiválokon, a
társintézmények különböző rendezvényein.
Munkánkat önkéntesek is segítik.

NYITVATARTÁS:

Ellátási területünk:
Győr közigazgatási területe, valamint
Abda, Árpás, Bőny, Börcs, Dunaszeg,
Dunaszentpál, Enese, Gönyű,
Győrladamér, Győrszemere, Győrújbarát,
Győrújfalu, Győrzámoly, Ikrény,
Kajárpéc, Kisbajcs, Koroncó, Kunsziget,
Mezőörs, Nagybajcs, Nagyszentjános,
Nyúl, Öttevény, Pannonhalma, Pér,
Rábapatona, Ravazd, Rétalap, Tét,
Töltéstava, Vámosszabadi, Vének

H-Cs: 06.45h-16.30h
P: 06.45h-16.00h

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza
Fogyatékosok Napközi Otthona

mb. intézményvezető:
Magyar Klaudia
Telefon, e-mail:
96/528-617, 30/633-5215
napkozi.gyor@maltai.hu

Sok szeretettel várjuk
jelentkezésüket
akadálymentesített
intézményünkbe.

9024 Győr, Kálvária u. 2.
Telefon: 528-617
Fax: 96/319-888
E-mail: napkozi.gyor@maltai.hu
Honlap: www.maltai.hu

www.facebook.com/mmszghgyor

