
Down-gyermeket nevelni a speciális igények és a lelki terhek miatt nehezebb. Amíg a szülők 
nem kapnak szakszerű segítséget, gyakran kirekesztettnek érzik magukat és sérült gyermeküket. 
Ezért kiemelten fontos, hogy a Down Alapítvány intézményeit folyamatosan magas színvo-
nalon működtethessük, és ebben Ön az egyik legfontosabb partnerünk.

Továbbra is olyan fejlesztő eszközökre gyűjtünk elsősorban, amelyek az új részlegben kellenek. 
Ezek a tárgyak gyakran játéknak tűnnek, pedig komoly eszközök. Drágábbak is, strapabíróbbak 
is egy egyszerű játéknál.

Játékosan, de megdolgoztatják a piciket. Például 
ilyen a jelzőkorong készlet, amelyet a képen is lát. 
Ezzel számos jó fejlesztő foglalkozást lehet tartani: 
a színek egyeztetésének megtanításától a nagymoz-
gások fejlesztéséig sok mindenre alkalmas!

Bójaként kerülgetve őket a csemeték megtanulják 
koordinálni mozgásukat, és közben jól érzik magu-
kat. A gyerekek így játszva tanulnak, izgalommal 
várják a foglalkozásokat, motíváltak, a szülők is szí-
vesen jönnek el a jó hangulatú Korai Fejlesztőbe.
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Kérem, fordítson!

Kedves Támogatónk!

Budapest, dátum

Adományozóinknak köszönhetően bővítettük a Korai Fejlesztőt, de az Ön segítségét  
nagyon hiányoltuk! Tudjuk, hogy mindenki nehéz helyzetben van, ezt a támogatásokon  
is érezzük,  így sajnos igen lassan jött össze a szükséges összeg. Ha most tud segíteni, 
a felszerelésekre már sokkal hamarabb összegyűjthetjük a pénzt!

A Korai Fejlesztőbe most már 50 gyerekkel több járhat, és ezzel nekik is megnőtt az esélyük 
az optimális fejlesztésre és később majd az iskola elvégzésére és az önállósodásra. Ebbe az 
intézményünkbe már néhány hetes kortól lehet jelentkezni ingyenes fejlesztésre, így biztosítjuk, 
hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is megkapják a fejlődésükhöz szükséges segítséget.



Egy fejlesztő eszközkészlet például 10 000 forintba 
kerül. Intézményünk régi felszerelését szinte meg 
kell duplázni, hogy minden foglalkoztató minden 
helyiségében legyen elegendő tornaszer, fejlesztő 
játék, szék, polc, megfelelő bútor. 2 000 forintos 
adománya újabb, az oktatáshoz fontos eszközökhöz 
segít bennünket. 

Emellett szükségünk van olyan adományokra is, 
amelyből zavartalan működésünket biztosíthatjuk. 
Egy fogyatékos gyermek 1 havi korai fejlesztéséhez 
5 000 forintot kell előteremteni.

A picik minden jól elvégzett gyakorlattal közelebb kerülnek egy teljesebb élet-
hez! Szüleik bizakodóan nézhetnek a jövőbe, nem kell tragédiaként megél-
niük rendhagyó sorsukat…, de csak akkor, ha van segítség. 

A Down Alapítvány minden munkatársa nevében  
boldog karácsonyt kívánok Önnek!

dr. Gruiz Katalin
elnök
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Tisztelt Adományozó! 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 adatbázisunkban szerepelni, kérjük, jelezze írásban  
a down@invitel.hu címen vagy hívja a 06-1 327-0356-os telefonszámot hétfőtől csütörtökig 9-16h-ig, pénteken 9-14h-ig. Köszönjük 
segítségét! Kérjük, amennyiben banki átutalás útján támogat bennünket, a közlemény rovatban tüntesse fel a csekken szereplő 
befizetőazonosítót, hogy tájékoztathassuk további eredményeinkről. Köszönjük. További információért kérjük, hívja a fenti telefonszámot.

Ebben az évben teljesült az álom!

Bővült a Korai Fejlesztő.

Mi négy hónapos korunk óta járunk a fejlesztőbe! Az I. 
számú Gyermekklinikán, amikor megkaptuk a kromo-
szóma vizsgálat eredményét, akkor kaptunk szórólapot, 
és irányítottak a Korai Fejlesztőbe! Sok lelki támogatást 
és szeretetet kapunk a gyerek fejlesztésén kívül! Nagyon 
hasznosnak tartom a korai fejlesztést, mert, ha nem jár-
nánk ide, még nagyobb mértékben lennénk lemaradva a 
nem fogyatékos gyerekekhez képest!

Én a Korai Fejlesztő szakemeberei segítsége nélkül 
nem tudtam volna nekikezdeni sem a kislányom fejlesz-

tésének! Amit tőlük tanulunk, azt itthon is hasznosítjuk, 
így tudjuk a gyermekeinket előre vinni a fejlődésben! 
A Korai Fejlesztő családias, otthonos, és a pedagógu-
sok lelkiismeretesen és szeretetteljesen foglalkoznak a 
gyerekeinkkel, ezért szeretünk ide járni! A hely egy ki-
csit szűkös volt már ennyi gyerek és felnőtt számára, a 
fejlesztések során az ajtónyitogatás és bejárkálás meg-
zavarta a gyermek koncentrálását, ezért nagyon vártuk, 
hogy új helyiségekkel bővüljön a Korai Fejlesztő!

Köszönjük!

Szülői vélemény

Hogy a karácsonyi szünet után egy 
jól felszerelt Korai Fejlesztő várja a 
Down-szindrómás babákat, kérjük, 

most adományozzon!


