
Vajon mi lesz a sorsa a mellékelt 2010-es naptárnak? Talán továbbajándékozza, talán a falra teszi. 
Mindegy, hogyan dönt, egy Down-szindrómás fiatalnak mindenképpen nagy sikerélmény, hogy 
a munkáját beválogatták egy naptárba.

Marika már kisgyerekkorában is szívesen rajzolt, idővel tehetsége egyre jobban megmutatkozott. 
A színes ceruzát más eszközök, például a festék váltotta fel, ma pasztellrajzok és festmények százai 
díszítik a képeslapokat és a szobák falát.

A Down-szindrómás emberek már négy intézményünkben bizonyították, hogy értelmi képességei-
ket, általános állapotukat javítja a kézműves munka. Az ezzel keresett kis jövedelem segítségével pedig 
könnyebben elérhető számukra a segített önálló élet. A borítékban megkapott kereset az önbecsülés 
hatékony eszköze, hozzásegíti a sérült embert, hogy ő is értékes embernek érezhesse magát.

Sajnos azonban sok Down-szindrómás embernek még ma sincs szakmája,  munkája, keresete, pedig 
ennek nem kell feltétlenül így lennie. Az lenne a legjobb  karácsonyi ajándék, ha munkalehetőséget 
adhatnánk minden munkaképes sérültnek,  egyelőre azonban csak annyit tehetünk, hogy megtanítjuk 
őket néhány kézműves mesterség csínjára-bínjára. A kézművesség sérült embereknél jól bevált tevé-
kenység, ezen keresztül kapcsolatba kerülnek a munkával, pénzkereső tevékenységként is folytathatják.

Kérem Önt, küldje el nekünk karácsonyi adományát, mert az Ön segítségével műhelyeket tarthatunk 
fenn! Még több műhely létrehozásával a fogyatékos fiataloknak lehetőséget adunk egy jobb, teljesebb 
életre. 

A foglalkozásokhoz segítő személyzet, szerszámok, alapanyagok, türelem és tudás kell. Az Ön adomá-
nya, akár 2 000 vagy 5 000 forint, egy sok sérült és szülő által szeretett, hiánypótló intézményt segít 
a fennmaradásban! 

Előre is köszönöm, hogy gondol ránk és remélem, hogy 2010-ben is segíti alapítványunkat, hiszen Ön 
nélkül feleennyi szolgáltatást sem tudunk adni a fogyatékos gyerekeknek és fiataloknak.

Köszönettel,

 dr. Gruiz Katalin 
 elnök

U.i.: Köszönjük egész éves kitartó támogatását, boldog és sikeres újévet kívánok Önnek és kedves csa-
ládjának! www.downalapitvany.hu kérem fordítson!



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.

Sérült emberek foglalkoztatása
Intézményeinkben elérhető többek között: 

 ■ a rehabilitációs célú foglalkoztatás,
 ■ az intézményen kívüli munkára felkészítő foglalkoztatás.

Jelenleg a sérültek munkalehetősége minimális, az állami támogatás nem mindenki számá-
ra elérhető és a munkahelyek sem mindig befogadóak. Ezért sok gondozottunk számára 
továbbra is nagyon nehéz ez az időszak!

Akik eddig dolgoztak valahol, elvesztették ezt a lehetőséget, mert az állam 
nagymértékbencsökkenti a támogatásokat.

Mi lesz velük? Ölbe tett kézzel ülnek majd elszigetelt intézetekben, és nem csinálnak sem-
mit? Miből fognak élni? Megpróbálunk tenni valamit értük, remélem, az Ön segítségével. 
A megoldás a műhelyeink folyamatos működtetése…

Ön is hozzájárulhat, hogy fejleszthessük a Down-szindrómás embereket 
és munkakörülményeiket! Adjon karácsonyra sikerélményt!

 ■ 2 500 forintból alapanyagokat vásárolhatunk,
 ■ 5 000 forintból szerszámkészletet vehetünk, 
 ■ 10 000 forint pedig elegendő egy új munkaasztalra

KÉREM, segítsen: Minden adomány, amivel a Down Alapítványt 
támogatja, az a sérültek életminőségét javítja! Csak az olyan melegszívű 
és segítőkész emberek segítségével, mint Ön, tudunk igazi segítséget 
nyújtani a Down-szindrómás embereknek.


