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gy kerekesszékkel közlekedő ember esetében mindannyiunk számára nyilvánvaló, 
hogy miért van szüksége akadálymentesítésre. Világos, hogy hogyan segíthetünk a 
mozgássérülteknek legjobban. A Down-szindrómás és más értelmi sérült emberek esetében 

a külső szemlélő számára azonban kevésbé egyértelmű, hogy pontosan mi lenne a segítségnyújtás 
legmegfelelőbb módja, pedig nekik is szükségük van az akadálymentesített közlekedésre!  

Éppen ezért indítottuk útjára a Mentálisan Akadálymentes Közlekedés című programunkat. 
Ennek keretében az elmúlt 8 hónap alatt több mint 150 főt tanítottunk meg az önálló közlekedésre. 
Önnek magától értetődő folyamat, de egy értelmi fogyatékos ember számára gyakran hosszú 
hónapok munkája elsajátítani, begyakorolni egy-egy útvonalat. 

Sokszor szembesültünk a program alatt kételkedő rokonokkal, akik eleinte nem hitték el: az ő 
értelmi sérült hozzátartozójuk is képes egyedül eljutni A-ból B-be. Egyszerűbb lenne talán továbbra 
is a kisbusszal szállítani mindenkit naponta − mondták. 

Utóbbi megoldás nem csak drága, de megakadályozza az függetlenedést, az önálló programokat, 
a tapasztalást. Az önálló közlekedés nem csak a fogyatékos ember  életminőségét javítja, de a 
hozzátartozót is mentesíti egy olyan kötelezettség alól, mely elveszi az idejét  a saját életétől, 
munkájától. A gyakorlás során persze az is előfordult, hogy a kezdő utazó nélkülünk eltévedt volna, 
de mi mindig ott voltunk a háttérben. Az volt az első, hogy megtanítottuk az útvonal tervezést és a 
segítség kérés biztos módját. Ügyeltünk arra, hogy mindig  tudjunk segíteni, amikor kellett. Magunk 
is meglepődtünk fogyatékos védenceink akarásán, igyekezetén és a sikeren, amit a közlekedés-
tanítás hozott az ő és az Alapítvány életében is.  

Kérem, olvassa el hírlevelünket, és tudja meg Ön is, mit tehet, ha értelmi sérült ember fordul Önhöz 
kérdéssel a tömegközlekedésben. Ha tud, kérem, segítse programunkat adományozással is! Az 
önálló közlekedés mindenkinek könnyebbé teszi az életét, és önbizalmat ad.

Hálásan köszönöm támogatását, üdvözlettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

E

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.

Egyedül 
közlekedek!

Hála a Down Alapítvány trénereinek és foglalkozásainak, én is független lehetek.  
Most, hogy önállóan jutok el a munkahelyemre, mindenkinek könnyebb így az élete. 

Kedves Adományozó!
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→ 7000 forinttal egyórás foglalkozást, egy könnyen érthető kiadványt és szórólapokat 
 a közlekedési társaságok dolgozóinak szemléletformálásához!
→ 5000 forinttal egyórás foglalkozást, egy könnyen érthető kiadványt a résztvevőknek, 
→ 2000 forinttal egyórás közlekedési foglalkozást értelmi sérültek számára!

KriSzTi TörTéNeTe
Kriszti alig várta már, hogy önállóan közlekedhessen! Mindig is arra vá-
gyott, hogy egyedül mehessen be a munkahelyére, mint minden más fel-
nőtt ember. Testvére, aki egyben a gondnoka is, bizalmatlan volt. Nem hitte el, 
hogy középsúlyos értelmi fogyatékos húga megtanulhatja, hogy időben jelezzen a 
buszon, vagy megtervezzen egy útvonalat, vagy ne tévessze el a megállót!

Micsoda őrültség egyedül elengedni! – Eddig nyugodt volt, hiszen az Alapítvány ko-
csival és csoportosan szállította saját utasaként mindenhová. Az Alapítvány mun-
katársai azonban meggyőzték: Kriszti felelősségtudata és önállósága olyan fokon 
áll, hogy arra érdemes építeni! Sok-sok gyakorlás következett: buszok, metrók és 
villamosok váltották egymást a programban, kinyomtatott Google-térképek sora-
koztak a táskában, mellettük az utazási igazolvány, amelyet minden alkalommal a 
metróban elő kellett venni és felmutatni. Harmadjára már egészen gyorsan ment! 
Fokozatosan minden egyes tesztutazással közelebb és közelebb került Kriszti az 
önálló utazáshoz. Ma már egyedül közlekedik munkahelye és lakóhelye között. 

Kriszti a MAK Közlekedés  
záró konferenciáján

„Nagyon örülök, hogy már egyedül 
is el tudok menni a munkahelyemre. 
Köszönöm szépen a gondozóimnak, hogy 
megtanítottak rá. A felkészítő foglalkozások 
nagyon jók voltak, Petrával megterveztük az útvonalat a fagyizóig, aztán kinyomtattuk, hogy legyen térképünk, és el is mentünk fagyizni. Nagyon örülök neki, mert most már tudom, hogy máshova is meg tudnék tanulni közlekedni, hogy elmehessek egyedül. ÉS MEG IS FOGOK!”

 ŐSz iNTéN A DOw N -Sz iNDróM á róL 

 MiT TeHeT öN? 

Adományozzon akár online → 
http://www.adjukossze.hu/projekt/projektadatlap/251?uzenet=1

További információk a programról → 
www.downalapitvany.hu/node/828

[ ◉] A kiadványban szereplő 
fotók életképek Alapítványunk 
tevékenységéből

 Az önálló közlekedés szabadságot, önbizalmat, fejlődést jelent − adományával segít, 
 hogy az arra képes Down-szindrómás emberek is egyedül utazhassanak!

„Mindenkinek egyéni fejlesztési tervre van szüksége ahhoz is, 

hogy megtanuljon közlekedni. Eleinte tesztutazásokat végeztünk 

közösen, hogy felmérjük a különböző igényeket és képességeket 

a csoportban. Majd ezt követte az egyéni fejlesztési tervek 

kidolgozása a gyógypedagógusok és felnőttoktataók segítségével. 

Minden egyes kliensünket rövid és hosszú távú egyéni projektben 

készítjük fel. Az egyéni tesztutazások már a siker ígéretével 

kecsegtettek, a felkészítéseket hetente több alkalommal tartották 

a mentorok, az utazásokat pedig értelmes célokkal kötötték össze. 

A legtöbb résztvevő − aki előtte csak kísérettel utazott − nagyon 

lelkesen utazik azóta is önállóan. A félénkebben kettesével vagy 

hármasával, hiszen ugyanoda tartanak. A projektzáró workshopon 

többen saját szavaikkal számoltak be arról, hogy milyen pozitívan 

élik meg az önálló közlekedés lehetőségét, mennyire tetszett nekik 

a felkészítés, és mennyire hasznos volt számukra. A mentorok és a 

mentoráltak a felkészítő szakaszban szoros kapcsolatba kerültek 

és egyenrangú partnerekként próbálták megoldani a feladatot, az 

egyik, hogy minél több akadályt hárítson el és minden idegszálával 

a kockázatok minimalizálására törekedjék, a másik pedig, hogy 

eleget tegyen a kitűzött feladatnak, vegye észre a megállót, figyeljen 

a jegyre, a viselkedésre, a többi utasra. A közös munka végül 

közös sikerhez vezetett. A foglalkozás fázisai ezek voltak: térképes 

tájékozódás az internet segítségével, aktív kísérés, majd passzív 

kísérés, ezt követően önálló utazás távfelügyelettel, végül pedig 

önálló utazás biztonsági elérhetőséggel. A fokozatok természetesen 

mindenkinél mások: például egyedül gyalog a közeli boltba, aztán 

egyedül egy útvonalon egy járművel, majd az átszállás gyakorlása, 

később más útvonal bekapcsolása új, ismeretlen helyre, egyéni 

képességektől függően.”

Sebestyén Diána ‒ projekt koordinátor

Talán az ön családjában, ismeretségi körében 
is él értelmi fogyatékos ember, és tudja, hogy 
a közlekedés számukra nagy kihívást jelent. 
Mielőtt útra kelnek, szociális segítők és pedagó-
gusok készítik fel őket, és gyakorolnak velük 
egy-egy útvonalat, amelyet később napi 
rendszerességgel vesznek igénybe.

Mi jelent nehézséget az értelmi sérültek 
számára a közlekedésben?
•	 Fel- és leszállás a villamosról,
•	 helyváltoztatás a mozgó járművön, 

egyensúlyozás,
•	 a jelzőgombok használata,
•	 a kommunikáció,
•	 a tájékozódás,
•	 a megszokottól eltérő menetrend vagy útvonal,
•	 a jármű meghibásodása esetén váratlan döntési 

helyzet.
Ezért segítségre szorulhatnak.

Mit tehet, ha értelmi sérült ember fordul  
önhöz segítségért?
•	 Ha Önhöz fordul információért, kérjük, segítsen 

neki.
•	 Beszéljen vele lassan és érthetően.
•	 Lehetőleg forduljon szembe vele beszéd közben 

és artikuláljon.
•	 Ha nem érti, mit mond, kérdezzen rá ismét.
•	 Ha eltévedt értelmi fogyatékos személlyel 

találkozik, kérdezze meg tőle, van-e rokona, 
ismerőse, akit fel tud hívni telefonon.

 Támogassa ön is a Mentálisan Akadálymentes Közlekedést! 


