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Sikerélményre 
mindenkinek 
szüksége van!

Ön már tudja: a sérült kromoszóma nem 
akadálya a teljes életnek. Közös sikerünk, hogy 
a Kézműves Műhelyben több mint 100 ember 
dolgozik, és hetente szebbnél szebb tárgyakat 
állítanak elő.

Különkiadásunk különösen 
jó embereknek!



A Down Alapítványnál 196 
bentlakásos vagy naponta 

bejárós felnőttnek és 78 
kisgyermeknek nyújtunk 

szolgáltatást. Célunk 
az, hogy minden sérült 

embernek a saját képességeit 
legjobban kiaknázó 

foglalkoztatásban találjunk 
helyet. A kézműves műhely 

kiemelkedően jó példa a 
foglalkoztatásra.
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A bőrműves műhely évek óta működik. Az 
itt dolgozók megtanulnak táskákat, tokokat 
vagy dísztárgyakat készíteni. A bőrtermékek 
dekorálása nem egyszerű feladat, nagy igyekezetre 
van szükség a díszvarrás elsajátításához, de a 
türelmes oktatókkal leküzdhető a feladat a Down-
szindrómás emberek számára is.
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A Down Alapítvány 
ingatlanjainak összes rezsi 

költsége körülbelül havi 4 millió 
forint, amelynek egynegyedét 

az adományzóink adományaiból 
fedezzük.
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Budapesten összesen 17 
ingatlanban 120 munkatárs 
dolgozik a városba integrálva 
azért, hogy  a Down-
szindrómás és értelmi 
fogyatékos gyerekek és 
felnőttek teljesebb életet 
élhessenek, ne legyenek 
kiszolgáltatottak és értelmes 
munkával, fejlesztéssel 
tölthessék a mindennapjaikat.

Árpi a 
gyöngyfűzésben 
remekel
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A tehetség a kreativitás, az elkötelezettség és az 
értelmi képesség hármasából tevődik össze az amerikai 
pszichológus, Renzulli szerint – kezdte megnyitóját 
dr. Gruiz Katalin, a Down Alapítvány kuratóriumi 
elnöke. Szerinte a tehetség nincs egyenes arányban 
az értelmi képességgel, hiszen a downosok is sokszor 
egészen művészi alkotásokra képesek. Ők másképp 
látják a világot, bennük sok minden egyszerűsítve van 
jelen, és épp ez az egyszerűsítés eredményez olyan 
kifejezésmódot – megtoldva a bennük levő határtalan 
nagy szeretettel –, ami azután kíváló alkotásokat szül. 
Ők nem rohannak, nem ingerültek, van idejük és belső 
nyugalmuk ahhoz, hogy az adott témán elmerengjenek 
és ennek eredményeként oly módon transzformálják a 
témát látvánnyá, hogy az mindenki számára érthető és 
esztétikus legyen.

A Down művészei –  
szeretettel készült alkotások

A Belvárosi Művészek Társasága és a Down Alapítvány 
közösen rendezett tárlatot a pesti Nádor Galériában, ahol 
Down-szindrómás művészek mutatkoztak be.

Dr. Gruiz Katalin, elnök megnyitja a kiállítást



7

Erre a teljesítményre csak azok az emberek képesek, 
akiknek a tehetségét gondozzák, akiket segítenek az 
embertársaik – jelen esetben leginkább a foglalkoztatók 
és a gondozók. Az egyébként esetleg elkallódó Down-
szindrómásokból így lehet sikerélményekkel teli, 
önbizalmat szerzett ember, aki még bevételhez is juthat. 

A kiállítás azért jött létre, hogy ezek az alkotóművészek 
is nyilvánosságot kapjanak, büszkék lehessenek 
alkotásaikra, és aki arra jár, az láthassa, hogy mit 
is tudnak alkotni a tehetséges Down-szindrómás 
emberek. A megnyitón Janzsó Cecília és Erdős Balázs 
(mindketten a Baltazár Színház művészei) koncertjét 
hallhatták a megjelentek, bizonyítva, hogy nem csak 
képzőművészetben tehetségesek a downosok.

Forrás: infovilag.hu, Down Alapítvány

Fogadják szeretettel azt a három üdvözlőkártyát,  
amelyeken a kiállított művekből mutatunk be néhányat!
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Kérjük, továbbra is segítsen 
intézményeink fenntartásában!
Hálásak vagyunk Önnek kiemelkedő 
és kitartó támogatásáért.

3 500 forintba kerül egy fő 
 egy heti étkezése

5 000 forintba kerül egy műhely 
 havi alapanyaga 

10 000 forint az egy főre jutó 
 átlagos havi rezsiköltség

Fotók: Bege Nóra

Köszönjük kiemelkedő 
adományát!


