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ilyen jövő vár gyermekemre? Mindannyian tudni szeretnénk, azonban egy Down-
szindrómás baba jövője még bizonytalanabbnak tűnik. Ha nem rendelkezünk kellő 
információval, akár a legrosszabb dolgokra is gondolhatunk, mint például arra, hogy 

a gyerekünk állandó ápolásra szorul majd, vagy hogy képtelen lesz iskolába járni, nem lesznek 
barátai, nem fog társat találni az életben...

Sajnos számos tévhit nehezíti meg a Down-szindrómás emberek és szüleik életét.  
Ezek eloszlatásában segít a Down-Dada: egy szülőtárs, akinek szintén Down-szindrómás 
gyermeke van. Ezért egy  Down-újszülött életében kulcsfontosságú , hogy a Down Dada Szolgálat 
a kórházi szakemberek közvetítésével már a kórházakba bejusson, hogy az újszülött szülei talál-
kozhassanak munkatársaimmal. Ha egy Down-baba szülei megismerkednek egy Dadával, aki segít 
nekik eligazodni és feldolgozni a lelki traumát, az 180 fokos fordulatot hozhat a család életében.

Az országos Down Dada hálózat igyekszik mindent megtenni azokért a szülőkért, akik a kórházban, 
a szülés után szembesülnek azzal, hogy az ő gyermekük más, mint a többiek. Képzeljük el azoknak 
az anyáknak a helyzetét, akik a rossz hír közlését követően egyedül gyötrődnek a kórházban 
többnyire boldog szobatársak között. Ezt a fájdalmat egy sorstárs tudja a legjobban megérteni és 
csillapítani. Mert ő tudja, a legjobb megoldás, ha szembenézünk a helyzettel és elfogadjuk 
a szakszerű és ingyenes segítséget.  

Mi hiszünk abban, hogy valójában egyetlen anya sem szeretne lemondani gyermekéről!  
A Down Dada mindezt egyszer már átélte, és most készen áll arra, hogy személyes tapasztalataival 
segítsen az anyának és az újszülöttnek. Már csak az Ön segítségére van szükségünk ahhoz, hogy 
eljuthasson a kórteremig.
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A sorstársi 
támogatás 
felbecsülhetetlen 
értékű, és ha 
időben érkezik, 
egész családokat 
menthet meg.

Egy Down-szindrómás 
gyermeket világra hozó  
anyának a legnagyobb segítség 
a kapcsolat egy tapasztaltabb 
szülőtárssal, aki idősebb 
gyermeket nevel. A Down Dada 
Országos Szolgálat célja, hogy 
gyakorlati tanácsokkal segítse 
a gyermek nevelését, és lelki 
támogatást nyújtson a trauma 
feldolgozásában. 

 Segítsen eloszlatni a tévhiteket! 

Tisztelt Olvasó! Amennyiben a továbbiakban nem szeretné megkapni hírleveleinket, kérjük, jelezze írásban a down@downalapitvany.hu címen, vagy hívja a 06–1 327–
0356-os telefonszámot hétfőtől péntekig 9–12h-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.

Sokakban felmerül az  

a leheto”ség, hogy lemondjanak 

Down-szindrómás gyermekükro”l. 

Nekik többszörösen fontos

találkozniuk egy Down Dadával, 

aki megmentheti o”ket etto”l a 

végzetes lépésto”l.

Kedves Adományozó!
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Támogasson  →  egy vizitet + egy szülőknek szóló kiadvány-csomagot 7000 forinttal, 
 →  vagy 5000 forinttal egy kiadvány-csomagot, 
 →  vagy 2000 forinttal egy kórházi látogatást!

DórA TörTéNETE

Dóra 42 évesen szülte első gyermekét. Orvosa azt tanácsolta neki, 
végezzék el a Down-kór szűrésére vonatkozó vizsgálatot. Nagy di-
lemma előtt állt Dóra, hiszen a vizsgálat okozhatott volna vetélést, 
ennek másfél százalék a kockázata, ugyanakkor két százalék esé-
lye volt annak, hogy a gyermek Down-szindrómás lesz. Mit tegyen? 
A vizsgálat miatt elveszítheti a gyermekét, de szinte egyenlő esély 
van arra, hogy Down-szindrómás a gyermeke... Ismervén a szá-
mokat, tájékozódni kezdett, ekkor találkozott Alapítványunkkal és 
a Down Dada Szolgálattal, és kért bennünket, ha szükséges, segít-
sünk. Egész szemléletét megváltoztatta az a tudat, hogy számít-
hat ránk, hogy ott vagyunk, egy védőháló, a háttérben!

Végül Down-szindrómás gyermeke született, de Dóra készen állt 
lelkileg, elfogadta, hogy ez történt vele, és tudta, hogy ugyanúgy 
fogja nevelni gyermekét, mint mások.

KépbE KErüLNi

A Dada elsősorban a Down-szindrómás újszülött szüleit 
szolgálja, baráti segítséggel, lelki támasszal, olyan családo-
kat mutatva példaként, akik életükkel, sorsukkal bizonyítják, hogy 
fogyatékos gyermekkel is lehet teljes értékű és boldog életet élni. 
Emellett megkönnyíti a kórházi személyzet, a szülész- és a gyer-
mekorvos dolgát is. Miután a szülészeten az orvos tájékoztatja a 
szülőket arról, hogy valószínűleg Down-szindrómás gyermekük 
született, a Down Dada Szolgálathoz tartozó házaspár vagy anya 
felkeresi az „új” szülőpárt, és a megélt sors alapján hiteles infor-
mációt és lelki támogatást nyújt. A Down Dada olyan kérdések-
re is válaszol, amelyekre csak az tud, aki maga is átélte eze-
ket a súlyos napokat. 

TévHiT → A Down-szindrómás gyerekek miatt széthullik a család. 
TéNy → Azok a családok, amelyekben jól működik a kommuniká-
ció, és segítséget kérnek és kapnak is az értelmi sérült gyermek 
felneveléséhez, sohasem bomlanak fel emiatt. Mi több, tagjai 
sokkal közelebb kerülnek egymáshoz, a Down-szindrómás gyer-
meket nevelő párok többsége együtt marad, összakovácsolja a 
családot. A statisztikák szerint mindössze 5 százalékkal maga-
sabb a válások aránya.

TévHiT → A Down-szindrómás emberek 100%-os felügyeletre és 
ápolásra szorulnak.
TéNy → A Down-szindrómás gyerekek, amennyiben erre lehető-
séget kapnak, ugyanúgy óvodába és iskolába járnak, mint a töb-
biek. Az, hogy mennyi fejlesztést kapnak életük első szakaszá-
ban, meghatározó lesz későbbi fejlődésükre is. Adottságaik és 
környezetük  hatásaként eltérő eredményeket érnek el, azonban 
egy biztos: többségük képes  kisebb-nagyobb támogatással egy 
önálló, teljes életre.

Számos hamis elképzelés él a Down-
szindrómás gyerekekkel kapcsolatban.  
Ezek az elavult elképzelések különösen 
akkor alaptalanok, ha a gyermek családban 
nőhet fel, és olyan jelentős segítséget 
kapnak nevelésében szülei, mint amilyen  
a Down Dada segítsége is.

Mit ad a Down Dada hálózat a szülőknek?

•	 Lelki támogatást a sérült gyermek születésével  

járó trauma feldolgozásában,

•	 gyakorlati segítséget a gyermek nevelésében,

•	 praktikus segítséget a hivatalos ügyintézésben, 

•	 támogatást a család összetartásában,

•	 tagságot egy sorstársi közösségben, ahol a 

tapasztalatokat meg lehet osztani,

•	 mielőbbi korai fejlesztést a gyermeknek.

Dóra anyukája, a nagyi

„A kis unokám most 8 éves, első osztályba jár. Úgy gon-

dolom, hogy a világnak szüksége van Down-szindrómás 

gyerekekre. Belőlük olyan felfoghatatlan szeretet árad, 

ami megerősít és boldoggá tesz. Tanulhatnánk tőlük, 

hogy kell szeretni.”

Steinbach éva, a Down Dada Szolgálat vezetője
„A kórházakba még mindig nehezen 
jut be a szolgálat, bár igaz, hogy egyre 
több orvossal jó az együttműködés, 
hiszen az egészségügyi intézmények 
javát is szolgálhatja a közös munka. Pár év 
kellett hozzá ugyan, de egyre könnyebben kutatjuk fel az új szülőket és a megszületett babákat, hogy azok mindenképpen családba maradjanak.”
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Adományozzon akár online → 
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Korai_fejlesztes__esely_az_onallo_felnott_eletre

[ ◉ ] A kiadványban szereplő fotók életképek 
Alapítványunk tevékenységéből

Kérjük, rendelkezzen adója 1%-áról  

a Down Alapítvány javára! Köszönjük!

 Csak az ön segítségével tudunk segíteni  
 a kismamáknak és a Down-szindrómás újszülötteknek! 


