
De sa jnos kevés 
a hely, segíts, hogy 
több társunk is 
eljöhessen!

Azért írok ma Önnek újra, mert a Down Alapítvány 
Gondozóházának építkezése egy új fázisba ért. Annak ellenére, 
hogy az épület még mindig nincs teljesen készen, már használja 
az Alapítvány. Hírlevelünkből bizonyára Ön is tudja, hogy 
a felújításokat lépésről-lépésre végezzük el. 

Eddigi munkánknak és az Ön segítségének köszönhetően csak 
ebben az intézményünkben ma több mint 30 fogyatékos ember 
számára biztosítunk napi gondozást és fejlesztést, emellett 35-en 
járnak ide napközbeni foglalkozásokra és terápiás munkára.

A fejlesztő foglalkozások lényeges helyet 
foglalnak el a sérült emberek életében, 
mert ezzel érhető el képességeik és 
ismereteik állandó fejlesztése, illetve 
szinten tartása. Sokuknak ez az egyetlen 
lehetősége arra, hogy tanuljon, ismereteket szerezzen, megtanuljon 
dolgozni és mozogni a világban, ezzel az életük mindenki 
máséhoz hasonló legyen! 

A rendszeres tanítással begyakorolt mozdulatok és viselkedés, 
átsegítik a mindennapokon   Attilát, Katit és a kézműves műhely 
többi sérült dolgozóját. Egyre szebb és önállóbb kézműves 
munkák, ékszerek, 
mappák, alátétek, 
dobozok kerülnek ki 
a kezükből. Mostan ra 
azonban az Otthon mind 

az 5 terme foglalt! Az egyik ráadásul  nagyon 
pici, és fűtéscsövek mennek keresztül rajta, így 
a meleg nehezen viselhető el benne.

Mivel a jelenlegi alapterületen nem 
tudunk több sérült embert leülteteni és 
foglalkoztatani, meg kell növelni az intézmény 
befogadóképességét. 

kérem fordítson!

Ez az a terasz, amit szeretnénk beépíteni.

Jó itt lenni! 
Szeretek ide járni és dolgozni.



Szeretünk 
ékszereket 
készíteni

Tisztelt Adományozó! Személyi adataihoz nyilvánosan hozzáférhető forrásból jutottunk hozzá. Adományozás esetén az Ön neve és címe bekerül a Down Alapítvány adatbázisába. 
Az adatbázist kizárólag a Down Alapítvány használja, így az adat védelem alatt áll. Amennyiben nem kíván adatbázisunk ban szerepelni, kérjük, jelezze írásban. Köszönjük segítségét! 
A Down Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet, ez azt jelenti, hogy adományainak 150%-át leírhatja vállalkozása társasági adóalapjából vagy 30% -át személyi 
jövedelemadójából. Amennyiben kívánja, hogy adóigazolást januárban elküldjük, kérjük, tüntesse fel adószámát a mellékelt csekk közlemény rovatában. Kérjük, amennyiben banki 
átutalásútján támogat bennünket, a közlemény rovatban tüntesse fel a csekken szereplő befizetőazonosítót, hogy tájékoztathassuk további eredményeinkről. Köszönjük. További 
információért kérjük, hívja a 06 1 327 03 56-os telefonszámot hétfőtől-csütörtökig 10-17 h-ig, pénteken 10-14 h-ig vagy küldjön e-mailt a down@invitel.hu címre.

Ezt a teraszok beépítésével szeretnénk megoldani. A teraszok 
beépítése nagy anyag- és munkaköltséggel járnak, mert a falazástól 
kezdve a burkoláson, festésen és a nyílászárók beépítésén át 
a villanyszerelésig mindent el kell végezni.

Arra kérem, hogy amennyiben ismét tudna segíteni az épít ke-
zésben, küldje el nekünk adományát! Ha támogatja a teraszok 
 beépítését, többen járhatnak ősztől a foglalko zásainkra, ezáltal 
több sérült ember életminősége javulhat: lesz munkájuk és kerese-

tük, nem szorulnak kegyelemkenyérre.

Ha adományát még mostanában elküldi, 
lehetőségünk lesz rá, hogy őszre befejezzük 
az építkezést és elkezdjük az új helyiségek 
használatát.

Nagy segítség ez Öntől, hiszen támogatása újabb 20 ember 
befogadását tenné lehetővé gondozóházunkba. Sok elkeseredett, 
nehéz helyzetű szülő lenne hálás, ha sérült gyermeke eljárhatna 
foglalkozásainkra.

Segítségét előre is köszönöm,

 dr. Gruiz Katalin 
 elnök

 

Kedves Adományozó!

Jelenleg csak 
tárolásra tudjuk 
használni


