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emelten közhasznú szervezet.  
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A Down Alapítvány küldetése 

Az alapítvány küldetése és fő célja elősegíteni, hogy minden értelmi fogyatékos gyermek a családjában nő-
hessen fel és felnőttként mindenki máshoz hasonló önálló életet élhessen, köztünk, velünk. Ennek elérését 
kiadványokkal, tanácsadással, egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásokkal, innovatív módszerekkel 
és a társadalmi attitűd befolyásolásával gyorsítja. 

Áttekintés a 2011. évről 

A 2011-es évi bevételek és kiadások egyértelműen mutatják, hogy a 2010-ben megindult gazdasági csökke-
nés nem állt meg, folytatódott az anyagi helyzet romlása, a drágulás, a támogatások, az adományozó kedv 
csökkenése. Az állam egyre kevésbé tekinti feladatának a fogyatékos emberek szociális ellátását, így az ál-
lami feladatokat átvállaló szervezeteknek sem biztosítja a szolgáltatások fenntartásához szükséges korábban 
garantált költség-hozzájárulást. A fő számokat az egyszerűsített mérleg mutatja (1.sz. melléklet). 

Az, hogy 2011-ben mindezek ellenére is megtartottuk szolgáltatásainkat és azok színvonalát, és nem kellett 
elbocsátással, bércsökkentéssel vagy programok abbahagyásával reagálnunk az egyre romló gazdasági hely-
zetre, annak köszönhető, hogy mind szakmai mind gazdasági hatékonyságunkat képesek voltunk növelni. A 
hatékonyság növekedéséhez nagyban hozzájárultak a könyvelés számaiban nem jelentkező minőségi válto-
zások: munkatársaink tapasztalata, a vezetők egyre hatékonyabb munkája, minőségirányítási rendszerünk, az 
önkéntesek egyre nagyobb számban és mértékben való közreműködése, a tárgyi adományok és ingyenes 
szolgáltatások, melyekkel magánemberek és cégek segítették munkánkat. 

Az alapítvány minden szolgáltatását elveit és szervezeti felépítését megtartotta. 2011-ben, amit komoly 
eredménynek tartunk. Szolgáltatásrendszerünk egyes ágazatai sikerült bővíteni, ilyen a Korai Fejlesztő, 
melynek alapterületét és létszámát 50%-kal bővítettük. Megteremtettük az időseknek nyújtott bentlakásos 
szolgáltatásunkat egy alkalmas ingatlan (Márga otthon) kialakításával. Az engedélyeztetési eljárást is elindí-
tottuk. 

Szerződéssel rendelkező ügyfeleink száma 270 fő (2010: 260, 2009: 210), tanácsadásban, szakképzésben, 
tréningeken, szabadidős programokon és rendezvényeken mintegy további 600 fő vett részt 2011-ben. 

Szolgáltatásaink, programjaink 2011-ben 

A következőkben felsoroljuk mindazokat a szolgáltatásokat, melyek évek óta folyamatosak és 2011-ben is 
zavartalanul működtek valamint azokat az egyszeri projekteket, amelyeket 2011-ben valósítottunk meg (ld. 
az 5. számú mellékletet is). 

 Down dada szolgálat és tanácsadás: közvetlenül a gyermek születését követően (Felelős személyek: 
Steinbach Éva, Méhész Mária, Fejes Rozália és mintegy 50 önkéntes) 

 Korai Fejlesztés 1–6 éves korig: 50+50 főről 70+50 főre bővítve (Domonkos Ágnes és 6 munkatársa, 
4 önkéntessel) 

 Korai fejlesztés gyakorlati oktatása ELTE számára: 20 fő hallgató (Domonkos Ágnes, Kövics Ágnes, 
Kiss Tiborné) 

 Gyógypedagógiai Tanácsadás 1–6 éves korig (Domonkos Ágnes, Kiss Tiborné és a Korai Fejlesztő 
munkatársai) 
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 Down Ambulancia a Bethesda Kórházban: prevenciós szűrővizsgálati program, 16 szakrendeléssel, 
neurohabilitációval, sorstársi tanácsadással: 1–18 éves korig (Dr. Csepeli Hilda, Dr. Balázs Mária, 
Steinbach Éva) 

 Gyógypedagógia felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Weisz Anna és a felnőtt szolgáltatások terü-
letén dolgozó 5 gyógypedagógus) 

 Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Janzsó Szilvia) 
 Pályaorientáció, próbamunka (Foglalkoztatási Centrum munkatársai) 
 Szakképzés: bőrművesség, konyhai kisegítő, kertész (Radnai Éva, Köhler Ágnes, Szemők Krisztina 

és munkatársaik ) 
 Foglalkoztatási Centrum működtetése (Radnai Éva, Magyari Tímea) 
 Látványműhelyek és bemutatóterem bolttal (Radnai Éva és munkatársai) 
 Önálló életre felkészítő program: 16 éves kortól (Weisz Anna, Murányi Sándorné, Janzsó Szilvia) 
 Kézműves műhely I: képeslap, papírárú, ékszer, merített papír, szőttesek készítése: 45 réztvevő 

(Scholz Mária vezetése alatti Szalóki telephelyen) 
 Kézműves műhely II: bőrmunkák, ékszerkészítés: 30 fő foglalkozásokban résztvevő (Scholz Mária 

vezetése alatti Lágymányosi telephelyen) 
 Kézműves műhely III: bőrmunka, papírmasé, agyag, ékszer, dekopázs, szövés, kosárfonás: 90 fő fog-

lalkozásokban résztveveő (Murányi Sándorné vezetése alatt a Zágrábi telephely műhelyeiben) 
 Támogatott foglalkoztatás: munkavállalás integrált munkahelyen: 50 fő (Dely Géza) 
 Átmeneti Otthon I: krízisotthon Budán, 30 fő számára (Scholz Mária vezetése alatt) 
 Átmeneti Otthon II: krízisotthon Pesten 30 fő részére (Murányi Sándorné vezetése alatt) 
 Napköziotthon I: XI. Szalóki utca (Scholz Mária vezetése mellett) 
 Napköziotthon II. XI. Lágymányosi utca 15. (Radnai Éva vezetése alatt) 
 Napköziotthon III: X. Zágrábi út 13. (Murányi Sándorné vezetése alatt) 
 Lakóotthon Andor: 15 fő részére (Pércsi-Szemes Rita vezetése alatt) 
 Lakóotthon Petőfi: 12 fő részére (Magyari Tímea vezetése alatt) 
 Lakóotthon Csengery: 9 fő részére (Kovács Ferenc vezetése alatt) 
 Márga idősek otthona: 12 fő számára tervezve (engedélyeztetés alatt) (Pércsi-Szemes Rita és Magya-

ri Tímea vezetése alatt) 
 SALSA lakások: önállóan élő értelmi fogyatékosok segítése saját tulajdonú vagy bérlakásban (Murá-

nyi Sándorné és Veisz Anna) 
 Mentális Akadálymentesítés Komplex Program: értelmi fogyatékosok és szolgáltatók felkészítése 

(Gruiz Katalin) 
 Kiadványok 2012-ben: hírlevél (6x10 000 db), belső hírlevél (6x300), 2012-es naptár (Gruiz Katalin) 
 Weblapfejlesztés és könnyen érthető oldal kialakítása (Papp Róbert és Gruiz Katalin) 
 Rehabilitációs program: masszázs, gyógytorna (KECS (Közös Ellátó Csoport), intézmények) 
 Szabadidős programok: zene, tánc (KECS, intézmények) 
 Nyaralások: Balaton, Dobogókő: mintegy 400 fő (Méhész Mária, Kovács Ferenc) 
 Kisgyermekes és dada-tréningek: 40 fő (Gruiz Katalin, Méhész Mária, Steinbach Éva) 
 Mikulás- és Karácsonyi ünnepségek színházi előadásokkal 400 fő részére (Guba Judit, Méhész Má-

ria) 
 Önkéntes-program: interjúztatás, szerződéskötés, munka megtalálása (Fejes Rozi) 
 Ügyfeleink elismerésének, emberi jogainak, politikai jogainak elismertetéséért kampányokat indítot-

tunk, illetve vettünk részt:  
- petíciót indítottunk: ’Lakóotthonokat Budapesten’ címmel,  
- ezer aláírással levelet küldtünk Budapest Főpolgármesterének, 
- emberi jogi pert indítottunk a magyar állam ellen a gondnokság alatt állók szavazati jogának jogta-
lan megvonása miatt (Strassbourg) 
- ’Kenyérakció’ tiltakozásul a civilek által elvégzett állami faladatok csökkenő támogatása miatt,  
- aktívan részt veszünk a CÉHáló érdekvédelmi munkájában. 
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Fejlesztéseink 2011-ben 

Amint azt a programoknál már említettük, három intézményfejlesztést hajtottunk végre:  
 Korai Fejlesztőt bővítése. Egy korábban megvásárolt lakással egészítettük ki az igen szűkös keretek 

között működő korai fejlesztőnket. A félig felújított lakást 2011-ben befejeztük és több hónapos ki-
tartó munkával engedélyeztettük (Domonkos Ágnes, Kiss Tiborné). 

 Nyugdíjasház kialakítása, működtetése. A Márga utcában korábban megvásárolt ház egyik felét fel-
újítottuk, lakhatóvá tettük és ott alakítottuk ki az idősek otthonát nyugdíjas ügyfeleink számára (Ma-
gyari Tímea és Pércsi-Szemes Rita). Ők már nem járnak dolgozni, a házban és a ház közelében (helyi 
park, étterem) élik majd hétköznapjaikat. Az engedélyeztetés jelenleg folyik. 

 Látványműhely és bemutatóterem létrehozása. A Lágymányosi utcai Foglalkoztatási Centrumban 
alakítottuk ki a látványműhelyt és bemutatótermet, melyben saját termékeinket árusítjuk is (Radnai 
Éva, Magyari Tímea). A bemutatóterem a Vak Bottyán utca oldalról nyílik, a bemutatóterem és bolt 
helyiségében és szomszéd helyiségben dolgozó kézművesek fogadják az érdeklődőket.  

Az Alapítvány legkomolyabb fejlesztési programja 2011-ben a közös webes adminisztrációs felület tovább-
fejlesztése és kiterjesztése a szakmai munkára. 

 Létrehoztunk egy központi webes adminisztrációs felületet és adatbázist, valamint az ehhez szüksé-
ges közös számítógépes felületet, megalkottuk az alapítvány harmonizált szabályzatait és protokoll-
jait (Gruiz Katalin, Szaszák Tibor, Papp Róbert).  

 A közösen vezetett és mindenki számára elérhető információ nem csak az alapítványi bürokráciát 
szolgálja, hanem szakmai munkáját is.  

 Az ügyfeleinkre vonatkozó információt, fejlesztési terveket, adatlaprendszerüket, szolgáltatási napló-
ikat és indexüket (bizonyítvány-szerűség a megkapott fejlesztésekről sé egyéb szolgáltatásokról) 
ezen a közös webes felületen tároljuk, onnan érheti el minden érintett szakember (felelős: Gruiz Ka-
talin, Szaszák Tibor, Murányi Sándorné, Veisz Anna, Janzsó Szilvia, Magyari Tímea). 

 A kliensek elektronikus monitoring-rendszere nagyobb feladatnak bizonyult, mint amire kezdetben 
számítottunk, így ehhez a teljes 2011-es év szükséges volt és még 2012-re is áthúzódtak feladatok. 
Reméljük, hogy ezentúl már valóban könnyíteni fogja a munkát és az áttekinthetőséget és 2012-ben 
elkezdhetjük a webes információs rendszert felhasználni a hozzátartozók tájékoztatására és az elége-
dettség-felméréshez is. A 2. számú melléklet a kliensek adatlaprendszerének felépítését mutatja. 

Szervezet és működés 2011-ben 

Az Alapítvány operatív vezetéséért 2011-ben egy 10 tagú „vezetőség” volt felelős. A vezetőség (igazgató 
tanács) tagjai az intézmények, a foglalkoztatás, a képzés vezetői, valamint a gazdasági vezető és a kuratóri-
umi elnök. Átmenetileg tagja a vezetőségnek a minőségirányításért felelős munkatárs is. A döntéseket a ve-
zetőség hozza meg, a vezetőségi ülésekről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyv készül. A szervezeti 
felépítést a 3. számú melléklet mutatja. 

A vezetőséget a kuratóriummal és a hivatalokkal a Központi Iroda köti össze. Az iroda szolgálja ki az egyes 
intézményeket és programokat a közös, vagyis a könyveléshez, a bérszámfejtéshez, a pályázáshoz, a kiad-
ványokhoz, a Közös Ellátó Csoport működéséhez kötődő adminisztratív feladatokkal. A két nagy gondozó-
ház saját adminisztratív háttérrel is rendelkezik, a többi intézmény és projekt maga adminisztrál, illetve őket 
szükség esetén a központi iroda szolgálja ki. A könyvelést és a bérszámfejtést megbízással dolgozó vállal-
kozók végzik. 

Munkatársi létszámunk 2011-ben nem csökkent tovább: statisztikai átlaglétszámunk: 142 fő volt. Szerződés-
sel rendelkező önkénteseink száma 2011-ben: 38 fő. A kafeteria-rendszert 2011-ben még működtettük, bár a 
korábbi összeg mindössze felével.  

Képzésben és továbbképzésben résztvevők munkatársak száma 8 fő volt 2011-ben. 

2011-ben összesen 80 fő fejlesztő felkészítő, 25 munkarehabilitációs foglalkozatott és 50 fő támogatott fog-
lalkoztatásba bevont fogyatékos ügyfelünk volt. Mivel mind a foglalkoztatott kliensek száma, mind bérük 
nagymértékben lecsökkent a korábbiakhoz képest (2009), egyre több kliensünk családja döntött úgy, hogy 
’jobban megéri’ otthon maradni, mint naponta eljárni egy napköziotthonba vagy akár egy munkahelyre. Saj-
nos, ami a családnak anyagilag jobb, az ügyfeleink fejlődésére, értelmi és általános állapotára nézve igen 
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káros: szomorúan látjuk náluk a sok éves munka, az állandó tanulás és tréning szintentartó hatásának szerte-
foszlását. 

A nem értelmi fogyatékos megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása is to-
vább csökkent; a 2010-es érték kb. 70%-ára. 2011-ben 15 munkatársunk foglalkoztatásához kaptunk pályá-
zati támogatást a munkaügyi hivataloktól. 

Átszerveztük a KECS (Közös Ellátó Csoport) működését is, részben a munkatársak munkaviszonyának 
megszűnése, részben a hatékonyság növelése érdekében. A KECS munkatársait aszerint rendeltük szakmai 
vezető alá, hogy munkavégzésük súlypontja hova esik. Azok, akik minden projektben szolgáltatnak, a köz-
pont alá taroznak.  

A KECS kis irodájába átköltöztettük a Támogatott Foglalkoztatásért felelős csapatot, így a Lágymányosi 
utcai Foglalkoztatási Centrumban (látványműhely és szakképző intézmény) megszűnt a munkát már-már 
akadályozó túlzsúfoltság. 

Az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások minőségét a nehézségek ellenére igyekszünk javítani. 2011-ben 
sikerült létrehozni az elektronikus kliensdokumentációt és a kliensindexet, ami nagyban növeli a hatékony-
ságot, a különböző szakemberek együttműködését a személyközpontú és holisztikus szemléletű munkát 

A Mentális Akadálymentesítési (MAK) Projekt folytatásaként elkészült egy Könnyen érthető (KÉR) webol-
dal, melynek feltöltése információval jelenleg folyik (www.downalapitvany.hu/KER) 

2011-ben nem volt komolyabb összegű pályázati kiírás, kisebb programokra lehetett pályázni és a pályáza-
tok egy része nem is pénzre, hanem tárgyi adományra vonatkozott. A pályázatokon nyerésre eleve kevés 
volt az esély: 28 darab pályázatot adtunk be, összesen 45 millió forintnyi programmal. 9 pályázatunk nyert, 
melyeken 3 millió forintot és komoly élelmiszeradományokat nyertünk, mellyel 2–3 millió forintnyi kiadást 
tudtunk kiváltani (4. számú melléklet). 

Az 1. ábra a Down Alapítvány szolgáltatásrendszerét mutatja sematikusan. A tölcsérbe gyűjtött személyköz-
pontú szolgáltatások magukba foglalják az egészségi állapot fenntartását, az oktatást, fejlesztést és a szociá-
lis állapot és az adaptációs képességek fejlesztését. Ez a hármas (TRIÁD) a nyilakkal kapcsolódó konkrét 
szolgáltatásokon keresztül valósul meg. 

 

1. ábra: A Down Alapítvány személyközpontú, holisztikus szemléletű szolgáltatásrendszere 
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2012-es tervek 

Fejlesztési koncepciónk továbbra is a Down Alapítvány modellrendszerének teljessé tétele, és a holisztikus 
és egyénre szabott egészségügyi, oktatási-fejlesztési és főként szociális szolgáltatások elvének és gyakorlati 
tapasztalatainak hasznosítása az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokban és az elért eredmények, a megszer-
zett tudás széleskörű disszeminálása, publikálása. 

A szolgáltatásrendszer, az ügyfeleink ellátása mint primer cél és faladat mellé egy sor egyéb, a szélesebb 
szakmai és nem szakmai köröket érintő tevékenység kapcsolódik, mint a publikációk, a kommunikáció kü-
lönböző szintjei, a kliensek érdekeinek, jogainak védelme, a közgondolkodás és közvélemény formálása, 
amint azt a 2. ábra mutatja. Ezen kapcsolódó tevékenységekre szeretnénk 2012-ben nagyobb hangsúlyt fek-
tetni, már csak azért is, mert alapítványunk 2012-ben 20 éves lesz, amit szeretnénk méltóképpen megünne-
pelni és emlékezetessé tenni papíralapú és elektronikus kiadványokkal, filmekkel. 

 

2. ábra: A Down Alapítvány szolgáltatásrendszerét támogató egyéb tevékenység 

 A 20 éves évfordulóra rendezvénysorozatot tervezünk: kiállítással, szakmai konferenciákkal, Dada-
konferenciával, színházi előadással, Nemadomfel fellépésével, több hónapon át tartó programokkal: 

szülő-programok, tréningek, emléktúra, kerti parti, stb.  

 2012-ben befejezzük ügyfeleink személyes és fejlesztési anyagaira vonatkozó minőségirányítási fej-
lesztésünket. 

 Szoros együttműködést alakítunk ki a Védtelenül Alapítvánnyal és a Fogócska Egyesülettel, mun-
kamegosztást kezdeményezünk. 

 Szakmai szolgáltatásokat nyújtunk piaci alapon: fejlesztések, felmérés, tanácsadás, tanfolyamok, tré-
ningek, sportprogramok. 

 Ingatlanhasznosítás új formáit igyekszünk kifejleszteni, melyekkel azon lívül, hogy a sérülteknek se-
gítünk, bevételre is szert teszünk. 

 Legújabb tervünk egy ipari konyha működtetése vállalkozási formában. Ezzel költséghatékonyan 
biztosíthatnánk jó minőségű étkezést ügyfeleinknek. 

 Továbbra is napirenden van a Felcsúti úti ház (Bakos Csabi háza) jogi helyzetének rendezése, tataro-
zás, lakóotthon létrehozásának elindítása, Patkó Tibi lakásának jogi rendezése, hasznosítása, a dobo-
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gókői nyaraló befejezése, hatékonyabb hasznosítása, a Balatoni nyaraló tatarozása, hatékonyabb 
hasznosítása. 

 Tervezzük a szakképzés folytatását, kiterjesztését külső résztvevőkre és további szakmákra, valamint 
a Másképp Mester tagozat működtetése.  

 A Down Alapítvány Oktató Központjának létrehozására és működtetésére alkalmas épület szerzése. 
Akkreditált felnőttképzési intézménnyé szeretnénk válni és belső és külső képzéseket folytatni szak-
embereknek és fogyatékos ügyfeleknek. 

 Önkéntes-programunk továbbfejlesztése, az önkéntesek számának növelése, munkájuk integrálása az 
ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásrendszerbe. 

 Pályázatok készítése, források biztosítása a fejlesztésekhez. 

 Szponzorok, újfajta adományszerzési módok bevezetése. 

 Weboldal, weblapfejlesztés, PR-tevékenység javítása. 

A Down Alapítvány 2011-es évi gazdasági értékelése 

A gazdasági stagnálás kompenzálására az alapítvány vezetősége minőségi fejlesztésekbe kezdett, így a 
munka hatékonyságának, a humán-erőforrás, a szaktudás, a vagyon hatékonyabb hasznosításába. Ennek 
eredménye már most is megmutatkozik abban, hogy sikerült fenntartani a szolgáltatások mennyiségét és 
minőségét, de hosszútávon több saját bevételt és stabilitást várunk ezektől.  

Az 1. táblázatban tíz egymást követő év fő adatait láthatjuk: vagyonunkat sikerült egyenletes mértékben 
növelni, még a nehéz években is van növekedés, bár némiképpen kisebb sebességű, mint korábban. A bevé-
telek 2009-ig növekedtek, elérve egy maximumot, de sajnos 2009-től folyamatos csökkenés mutatkozik, 
2011-ben 435 milliós bevételünk volt a 2009-es 505 millióval és a 2010-ben elért 457 millióval szemben. A 
kiadásokat a takarékoskodás és hatékony gazdálkodás eredményeképpen sikerült a bevételek alá szorítani 
(410 millió forint) (ezt a kezdetektől nagyon fontosnak tartjuk), így megőriztük fizetőképességünket és sta-
bilitásunkat. A tervezett bevételeket és kiadásokat nem értük el, elsősorban a váratlanul lecsökkent állami 
támogatás és az állami pályázatok hiánya, valamint az adakozási kedv csökkenése miatt. Mára a korábban 
biztosnak hitt állami támogatások bizonytalanná válása okozza a legnagyobb gondot gazdálkodásunkban. 
Nem egyszerűen arról van szó, hogy nem tudunk tervezni a bizonytalanságok miatt, hanem arról is, hogy 
nem költhetünk kevesebbet, mert a támogatás csökkenésével nem csökkentek a rendeletekben előírt létszám-
követelmények. Ez azt jelenti, hogy az állam az alapítványtól és más civil szervezetektől egyre nagyobb 
mértékű hozzájárulást követel az állami faladatok ellátásához, am rendkívül igazságtalan, hiszen az állami-
lag fenntartott intézmények két-háromszoros támogatással működnek, mint a civilek.  

 

3. ábra: Az alapítványi vagyon, a bevételek és kiadások alakulása 2002–2011 között (MFt) 
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4. ábra: A költségvetési terv és a megvalósult költségvetés 2002–2011 között (MFt) 

A 2011-es alapítványi bevételek tervhez képesti alakulását az 5. ábra mutatja. A kékkel bekarikázott értékek 
alulteljesítést jelentenek, a piros a túlteljesítést. 

 

5. ábra: A tervezett bevételi sávok és a megvalósult bevételek 

Az ábrán 6 jelöletlen tétel van: ezek megvalósult értéke a tervezett sávba esik; 3 kékkel jelölt tétel: ezek 
nagymértékben alatta maradtak a tervezett sáv minimum-értékének, és egyetlen kismértékben túlteljesített 
tétel van, a térítési díjaké, ami annak köszönhető, hogy a minőségirányítási rendszer bevezetésével szigo-
rúbban vettük a tartozások behajtását.  

A legnagyobb mértékű alulfinanszírozást 2011-ben a pályázatoknál láthatjuk. Az egyéb támogatások, 
szponzorok által adományozott összeg is nagy hiányt mutat a tervhez és a korábbi évekhez képest. Az ado-
mányozás átstrukturálódott, a cégek, vállalkozók nem tudtak pénzadományokkal segíteni, mert maguk is 
válságos időket élnek, viszont megnőtt a szolgáltatást, munkát, tárgyi adományt felkínálók száma.  

Nem jelentkezik a bevételek között, de okvetlenül említést érdemel a Zágrábi Gondozóházban az önkor-
mányzat által végzett felújítások és az egyik terasz adományként történt beépítése, a rendszeresen kapott 
ruha- (C&A) és a pályázati úton hozzáférhető élelmiszeradományok (Élelmiszerbank), melyekkel kiadása-
inkat tudtuk némiképpen csökkenteni. 

2011-ben az alapítványban 8 intézmény és 10 fejlesztési és szolgáltató projekt működött, 16 budapesti ingat-
lanban és két nyaralóban. A szétszórtság előnye, hogy szolgáltatásaink kislétszámúak, könnyebben integrál-
hatóak. Ugyanakkor a közös adminisztráció, a kommunikáció, az együttműködés nagyobb terhet ró a veze-
tőkre és a munkatársakra. Hogy gördülékeny legyen az együttműködés hogy a szolgáltatások egymást erősí-
tő és a sérültek holisztikus ellátását megvalósító szerves egységgé álljanak össze, a közös célok, elvek és 
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etika mellett megvalósítottuk a már említett közös internetes adminisztrációs felületet és az egységes műkö-
dési protokollokat. A kommunikációt segíti az is, hogy 172 tagú telefon-flottánkon belül térítésmentesen 
beszélhetünk egymással. Mindenkinek van internet hozzáférése, így igénybe vesszük az e-mail, a facebook 
és az internet minden egyéb lehetséges ingyenes szolgáltatását. Személyes találkozásokon, belső képzése-
ken, tréningeken igyekszünk továbbfejleszteni, alakítani az egységes szemléletet és harmonizálni a műkö-
dést. A munkatársaknak vizsgázniuk kell az alapítványból és szabályrendszeréből, és meg kell tanulniuk 
használni a számítógépes nyilvántartási rendszereket. Jelenleg az alapítvány számítógépparkja 45 asztali 
gépből és 12 laptopból áll, ezek közül 10 áll az ügyfelek rendelkezésére. 

A munkatársak statisztikai átlaglétszám 2008-ban 142; 2009-ben: 167; 2010-ben 127 fő, 2011-ben pedig 142 
fő volt. Az Alapítványnál munkaszerződéssel dolgozó kliensek száma 2011. végén 67 fő (részmunkaidő-
ben), a rehabilitációs foglalkoztatásban 23 fő. A munkatársak közül 14 fő megváltozott munkaképességű, 
rájuk is kapunk támogatást. Az Alapítvány szervezeti ábráját a 3. számú melléklet mutatja. 

A 2011-es bevételek és költségek részletezése 

A 1. táblázat az összes bevételi és kiadási tételt tartalmazza, így teljes képet ad gazdálkodásunkról, a köny-
velési tételekről és értékekről. Az eredeti mérleget az 1. számú melléklet tartalmazza. 

1. táblázat: Közhasznúsági beszámoló (törvény szerinti formátum és tételek) 
1./ Kimutatás a vagyonról 
Induló tőke alakuláskor 700 000
Tőkeváltozás 358 421 579
Saját tőke 359 121 578
Eredmény 2011. év 25 422 476
Kötelezettségek 21 813 900
Passzív időbeli elhatárolások 91 495
Források összesen 406 449 449

2./ Bevételek 
Költségvetési hozzájárulás (+költségvetésből pályázat) 225 018 661
Pályázat állami költségvetési forrásból 9 043 057
Pályázatok 30 439 037
Önkormányzatoktól hozzájárulása 16 630 000
Gazdasági társaságok, magánszemélyek támogatása 32 891 290
SZJA 1 % 6 952 456
Családi pótlék / FOT / OEP 2 429 500
Gondozási díjak, hozzájárulások 91 259 433
Egyéb bevételek  16 144 580
Kamatbevétel 4 281 016
Összes bevétel 435 089 030

3./ Kiadások (közhasznú tevékenység költségei) 
Anyagjellegű ráfordítások  135 213 344
Személyi jellegű ráfordítások 167 269 116
Személyi jellegű egyéb kifizetés 19 736 640
Munkabérek közterhei 42 684 508
Egyéb termelési kezelési költség 28 490 206
Értékcsökkenés 4 503 860
Ráfordítások 11 768 881
Összes kiadás 409 666 555

4./ A költségvetési támogatás részletezése 
Állami támogatás / Magyar Államkincstár 225 018 661
Költségvetési támogatás – egyéb (pályázat és önkormányzat) 25 673 057

5./ Tisztségviselők juttatásai 0
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A részletek közül kiemelném a bérek, járulékaik és a személyi jellegű kifizetések összegét, mely 229,7 mil-
lió forint volt és így 2011-ben meghaladta az állami feladatok átvállalása miatt kapott normatíva jellegű 
225 millió forint állami hozzájárulást. 

A 2. táblázat a 2012-es pénzügyi tervet foglalja össze (kiadások és bevételek) intézményenként, illetve pro-
jektenként. A közös költségek igénybevétel alapján kerülnek szétosztásra az intézmények és projektek kö-
zött.  

2. táblázat: A Down Alapítvány 2012-es pénzügyi terve: kiadások projektenként 
Átmeneti és Napközi Otthon I. (ÁO+NO)   85 000 eFt 
Átmeneti és Napközi Otthon II. (ÁO+NO) 105 000 eFt 
Intézményen belüli foglalkoztatás (FF+MR)   98 000 eFt 
Andor utcai lakóotthonok   29 000 eFt 
Sarokház (Petőfi utca) lakóotthon   26 000 eFt 
Csengery utcai lakóotthon   18 000 eFt 
Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum     1 000 Ft 
Korai fejlesztés és habilitáció   28 000 eFt 
Dada szolgálat     1 000 eFt 
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás     2 000 eFt 
Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás     2 000 eFt 
Márga utcai épület karbantartás, felújítás, kertrendezés     6 000 eFt 
Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás (közös)     4 000 eFt 
Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása (közös)     1 000 eFt 
Komplex habilitáció és orvosi programok (közös)     2 000 eFt 
Támogatott foglalkoztatás   15 000 eFt  
Klienseket ellátó KECS (közös)   10 000 eFt 
Intézményeket ellátó KECS (közös)     2 000 eFt 
MAK 2 (közös)     1 000 eFt 
Kiadói tevékenység     2 000 eFt 
Hírlevél   15 000 eFt 
Központi iroda, működés (közös)     8 000 eFt 
Nyaralások (közös)     1 000 eFt 
Tréningek, oktatás, tanulmányutak (közös)     2 000 eFt 
Összesen 464 000 eFt 

 

Az ad hoc, pályázatok és szponzoráció támogatásával, tehát feltételesen megvalósuló terveket és kiadásaikat 
a 3. táblázatban foglaltuk össze. 

3. táblázat: Pályázatoktól és szponzorációtól függően megvalósítható tervek 2012-ben 
Márga utcai ház másik oldalának felújítása     5 000 eFt 
Márga utca alagsorából sport és mozgáscentrum kialakítása   18 000 eFt 
Márga hőszigetelt burkolata     3 000 eFt 
Bakos Csabi házrészének megvásárlása     5 000 eFt 
Patkó Tibi lakásának megvásárlása és tatarozás     4 000 eFt 
Tatarozás, felújítás intézményekben     6 000 eFt 
Sarokház vakolása, kisház felújítás     3 000 eFt 
Korai Fejlesztő ingatlanvásárlás, bővítés   15 000 eFt 
Sportcentrumok, intézményi fitness termek, sportfelszerelés   15 000 eFt 
Konyha vagy kifőzde saját igény kielégítésére   20 000 eFt 
Összes feltételes kiadás   94 000 eFt 
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4. táblázat: 2012-re tervezett bevételek: alap- és maximális költségvetési terv 
Bevételi tétel Alapköltségvetés Maximális 
Normatív támogatások 130 000 eFt 135 000 eFt 
Foglalkoztatás állami támogatása   98 000 eFt 102 000 eFt 
Pályázatok   60 000 eFt      70 000 eFt 
Egyéb támogatások, szponzorok   20 000 eFt   40 000 eFt 
SAZ hírlevél   26 000 eFt   30 000 eFt 
Önkormányzatok   16 000 eFt   20 000 eFt 
Kliensek befizetései   86 000 eFt   92 000 eFt 
Családi pótlék     2 000 eFt     3 000 eFt 
Szolgáltatási tevékenységből      7 000 eFt   10 000 eFt 
Kézműves műhely bevétele     2 000 eFt     6 000 e Ft 
1%     6 000 eFt   12 000 eFt 
Kamatbevételek     3 000 eFt     5 000 eFt 
Egyéb befizetések     8 000 eFt   10 000 eFt 
Bevételek összesen 464 000 eFt 535 000 eFt 

 
Budapest, 2012. március 15. 

        Dr. Gruiz Katalin 
        a kuratórium elnöke 
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Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar  
Down Alapítvány Pedagógiai Szakszolgálata:  
Korai Fejlesztő, Tanácsadó és Gondozó Központ  
Budapest 1143 Ilka utca 26. Telefon: 061 222 3208.  
E-mail: downkorai@downalapitvany.hu 

 
 
 

BESZÁMOLÓ A KORAI FEJLESZTŐ 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
 

Fejlesztés, bővítés 

A 3. emeleti lakás felújítási munkálatai 2011. júniusában befejeződtek, a 2011/2012-es tanévet már itt 
kezdtük. Szeptemberre sikerült megkapnunk a Kormányhivataltól a működési engedélyt. Hosszas egyezte-
tés, utánajárás után kaptuk meg az engedélyt a Tűzoltóságtól, illetve a Katasztrófavédelmi Osztálytól is.  
Júniusban a munkatársak, valamint több önkéntes segített a bútorok összeszerelésében, költözködésben, ta-
karításban, így néhány nap alatt meg is történt a költözés. A 2. emeleti lakás továbbra is megmaradt, ott zaj-
lik a DSGM terápia, valamint a csoportos fejlesztések. Az új 3. emeleti lakásban az egyéni gyógypedagógiai 
fejlesztések folynak 

2011-ben 67 gyermeket fejlesztettünk, akik után állami normatív hozzájárulást kaptunk. 
Megoszlásuk életkor szerint: 
 0-1 éves 12 fő 
 1-2 éves 14 fő 
 2-3 éves 17 fő 
 3-4 éves 13 fő 
 4-5 éves 11 fő 
Nemek szerint: 
 Fiúk  41 fő 
 Lányok 26 fő 

Lakóhely szerint: 
 Budapest 34 fő 
 Pest megye 25 fő 

Fejér  3 fő 
 BAZ megye 1 fő 
 Nógrád megye  1 fő 
 Jász-Nagykun m. 1 fő 
 Szabolcs-Sz. m.  1 fő 
 Komárom-E. m. 1 fő 

A szakvéleménnyel rendelkező gyerekeken kívül több olyan gyermek (22 fő) fejlesztését is vállalták a mun-
katársak, akik után már semmiféle anyagi támogatást nem kapunk.  

Személyi változások 

2011. szeptembertől Osztián Doris, gyógypedagógus (DSGM terapeuta részmunkaidőben) csatlakozott a 
munkaközösséghez. 

2011 szeptemberétől 1 részmunkaidős DSGM terapeuta, valamint 5 félállású és 2 teljes állású gyógypeda-
gógus tölti be munkakörét. Név szerint: 

 Kiss Tiborné, félállású gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, vizsgálatvezető (egyéni fejlesztések, 
önkéntes) 

 Szabó Borbála, félállású gyógypedagógus (csoportos fejlesztések) 
 Kövics Ágnes, teljes állású gyógypedagógus gyakorlatvezető tanár (egyéni és csoportos fejlesztések) 
 Orsó Erika, részmunkaidős gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár (egyéni fejlesztések) 
 Kisné Bíró Krisztina, részmunkaidős gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár (egyéni fejlesztések) 
 Aczél Anna, részmunkaidős gyógypedagógus (mikrocsoportos mozgásfejlesztés) 
 Domonkos Ágnes, teljes állású gyógypedagógus, intézményvezető, gyakorlatvezető tanár 
 Osztián Doris, részmunkaidős gyógypedagógus, DSGM szakterapeuta 

Korai Fejlesztőnk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának gyakorló helye. Rendszeresen járnak 
hozzánk szakmai gyakorlatra egész évben. Nappali tagozatos hallgatókat fogadunk heti rendszerességgel 
az őszi szemeszterben, és terepgyakorlatra pedig a tavaszi szemeszterben kerül sor. A gyakorlatvezetői tevé-
kenységet Kiss Tiborné,  Domonkos Ágnes, Kisné Bíró Krisztina, Orsó Erika, Kövics Ágnes látja el. Hospi-
tálást minden munkatárs tart.  
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A 2012-es évre a terveink 

A személyi feltételeket is szeretnénk bővíteni a következő tanévben. 

Szeptembertől egy főállású gyógytornászt, DSGM terapeutát vennénk fel. Egyéni fejlesztéshez még egy fél 
állású gyógypedagógusra is szükség lesz.  

Bevezetnénk a TSMT terápiát is.  

Meg kell kezdeni a gyógypedagógusok szakvizsgára való beiratkozást. (5 éven belül minden gyógypedagó-
gusnak szakvizsgát kell tennie.) 

Megkezdtük a  szakmai oktató film elkészítését, melyben minden munkatárs részt fog venni. 

Reményeink szerint az új lakásba való beköltözést követően több időt tudunk szánni a szakmai munkánk 
bemutatására. 

A munkatársak szakmai munkájával teljes mértékben elégedettek vagyunk, mindenki a tőle telhető maxi-
mumot nyújtja, magasabb óraszámban is, mint kötelező lenne.  
 
 
        Domonkos Ágnes  
 
 
 
 
 
 
 
 

Beszámoló az alapítványi képzésekről 
Készítette: Köhler Ágnes 

 
Ügyfeleink 2011-es szakképzése 

Bőrtárgykészítő OKJ-szakképzés 
2009/10 tanév – induló létszám: 11 fő (1 fő nappali; 10 fő esti tagozat).  
2012-ben fognak vizsgázni. A 2011/12 tanévben újabb csoportot indítását tervezzük. 

Kerti munkás – parkgondozó OKJ-rész-szakképzés 
2009. január – Induló létszám: 16 fő. 2011-ben 11 fő fejezte be és mindannyian sikeres levizsgáztak. 

Konyhai kisegítő OKJ – szakképzés 
2009. szeptember – Induló létszám: 16 fő, (2 fő nappali, 14 fő esti tagozatos).  
A 2011-ben 12 tanuló fejezte be a képzést, ebből 11 fő jelentkezett le is tette az OKJ- szakvizsgát. 

Számítógépkezelő szakképzés előkészítése 
12 fő jár az előkészítő tanfolyamra, a metodika és a tananyag kidolgozása megtörtént. 

 
Munkatársak képzése alapítványon belül 

 Tűzvédelmi oktatás, munkavédelmi oktatás, dolgozóknak és klienseknek. 
 Alapítványi elvek és gyakorlat előadás munkatársaknak. 
 Kommunikációs és fejlesztő tréningek, MOTE és MAK tréningek, fórumok klienseknek. 
 MAK-tanfolyam szociális szolgáltatóknak. 11 résztvevő. 
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Minőségirányítás:  
Beszámoló a 2011. évről és tervek a 2012.évre 

Szaszák Tibor minőségirányítási megbízott (2012.05.02.) 

Tovább fejlődött a Down Alapítvány közös, egységes, elektronikus iratkezelési és archiválási rendszere 
(DAKAR), melynek során az on-line elektronikus iratkezelésben az alábbi eredményeket értük el: 

Kialakításra került az egységes ügyfél-dokumentációs rendszer és minden intézménynél elkezdődött a do-
kumentumok ennek megfelelő struktúrában ftp-szerverre való felrakása. A rendelkezésre álló kapacitás 
függvényében néhány hónapon belül minden dokumentum megtalálható lesz az ftp-n. 

Minden kliensre elkészültek és elektronikus formában elérhetők a holisztikus szemlélet logikáját tükröző, a 
dokumentum hierarchia csúcsán lévő éves kliensindexek. Ez az összefoglaló dokumentum a belső szakem-
berek együttműködése által meghatározza rögzíti azokat a szolgáltatásokat, melyek az adott évben  elvégzés-
re kell kerüljenek, valamint tömören leírja az adott kliensnél elért eredményeket.  A kliensindex tartalmazza 
mindezek mellett a kliens, ill. a gondnok elvárásait, az igényelt szolgáltatásokat, melyet aláírásukkal kell 
érvényesítsenek. 

Az ügyfeleknek nyújtott napi szolgáltatás írásban való rögzítésére on-line, dinamikus módos működtetjük a 
szolgáltatási naplót, mely minden intézménynél valós időben egyszerre elérhető, és annak folyamatos veze-
tése is biztosított.  

A belső működés még konzisztensebbé tételére a központi szabályzatoknál bevált struktúrát alapul véve a 
lakóotthonoknál kialakításra került az egységesített dokumentációs rendszer.  

Az Alapítvány munkavállalói állományára vonatkozó munkaszerződés-dossziék egységes elvek szerinti 
rendberakása megtörtént, a munkaszerződések és az ahhoz tartozó munkaügyi anyagok az ftp szerveren el-
érhetőek. Mára a gyakoribb ellenőrzéssel és visszacsatolással az iratok elektronikus formában szerverre való 
elhelyezése 6 hónapról 1–1,5 hónapra csökkent, tehát sikerült jelentős javulást elérni, de nem állunk itt meg, 
a végső cél az azonnali rendelkezésre állás biztosítása (lásd még 2012.évi terveket). 

Az elektronikus iktatási rendszer stabilan működik, probléma akkor adódik, ha valamely irat kapkodás vagy 
más ok miatt nem kerül iktatásra, illetve, hogy néha ugyan azon dokumentum több iktatószámmal kerül be-
rögzítésre. Ezen, és más területen elkövetett hibákat úgy próbáljuk csökkenteni, hogy a probléma kivizsgálá-
sával, az okok feltárásával az öntanuló szervezetek mintájára okulunk a feltárt problémákból és megelőző 
lépéseket teszünk az ismételt előfordulás kiküszöbölésére. 

Tervek a 2012. évre : 

A megvalósított, már működő rendszer naprakészségének biztosítása, fenntartása. 

A dolgozók munkaügyi dokumentumainak ftp-n való azonnal elhelyezése érdekében olyan módszert veze-
tünk be, amely azonnali jelzés megtételével rászoktatja a felelős személyeket a kiadott belső szabályozás 
szerinti munkavégzésre, a hiányok pótlására (új dolgozó belépése esetén ellenőrizzük az ftp-re való felkerü-
lést és jelzést kap a feladat ellátásáért felelős személy). 

A 2012. júliusától életbelépő új jogi szabályozásnak megfelelően a munkavállalók belépésével kapcsolatos 
sablonok átdolgozásra és rendszerbe illesztésre kell kerüljenek. 

Teljesítmény-értékelési rendszer kidolgozása és bevezetése a hozzá tartozó szabályozással alapítványi szinten 
megvalósuljon. 

A Szalóki és a Zágrábi szakmai munkájának összehangolása, szabályozások és sablonok egységesítése. 
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DOWN ALAPÍTVÁNY 

Szalóki úti Átmeneti és Napközi Otthona 

1116 Budapest, Szalóki út 53. 

 

A Down Alapítvány Szalóki utcai Átmeneti és Napközi Otthona 2011. évben a Down Alapítvány alapító 
okiratában megfogalmazott céloknak megfelelően működött, az Etikai Kódex betartásával. Fő célunk az 
önálló életre való nevelés mellett a normalizációs elv érvényesítése volt a társadalmi beilleszkedés tükrében. 
 
Az Intézmény tárgyi és szakmai feltételei 
Az év során új kliensek foglalkoztatását kezdtük meg fejlesztő felkészítő és a munka-rehabilitációs foglal-
koztatási formában az Országos Rehabilitációs és Szakértői Bizottság javaslata szerint. Munkájukat egyéni 
és csoportos fejlesztésekkel, külön programokkal és személyre szabott szolgáltatásokkal támogattuk. A fog-
lalkoztatás négy csoportban folyt. A szakmai munkát gyógypedagógus segítette, aki az egyéni és csoportos 
fejlesztéseket, a rendszeres vizsgálatokat, kontrollvizsgálatokat végezte. 
 
Munkatársi állomány 
Török Edina külföldre távozásával Szabó Mariannát gyógypedagógusként, Simó Orsolyát, pedig, mint fog-
lalkoztatót vettük fel. Artner Gergely foglalkoztatót áthelyeztük a Zágrábi úti otthonba. Bartha Ágnes fog-
lalkoztató, Lantosné Verebes Gracia és Máté Tünde gondozók külföldre mentek dolgozni. Hegyi Kinga a 
GYES lejárta után közelebbi munkahelyet keresett. Kilépett Bartolák Pál, Kárpátiné Dandé Eszter, Kurucz-
né Pataki Zsuzsanna, Oláh Attiláné. Két konyhai dolgozó Bicskei Lászlóné és Létai Ferencné korukra hivat-
kozva vonultak vissza. Oláh Sándorné nyugdíjazását kérte betegségére hivatkozva. Varga Julianna, konyhás 
és Törincsi Zsolt, karbantartó vállalkozásba kezdtek. Sós Istvánnét nagymamai kötelessége hívta el a kony-
hai munkától. Kun Ildikó gondozó pályamódosítás miatt köszönt le.  
A munkatársi közösséget szinte teljesen újra kellett építeni. 2011 folyamán Radnyán Ágotával létesítettünk 
munkaviszonyt, aki 2011. júliusától tartja kézben és koordinálja a gondozók munkáját. Két fiatallal bővült a 
gondozók csapata, Kovács Attila és Rácskai Tamás személyében. Karbantartói munkákat januártól 
Hárencsár József látta el. A konyhát Braun Ernőt és Fleischmanné Pálfi Erzsébetet vitték. 
 
Továbbképzések 
Szilágyi Veronika a gyógypedagógiai főiskolát végzi, Fóris Laura a Wesley János Főiskola pedagógia sza-
kon tanul. Kovács Attila ösztöndíjas szociális munkás szakon képzi magát. Haba Tamásné elkezdte a szociá-
lis szakgondozói/gerontológiai OKJ-s képzést, melyet 2012-ben fog befejezni.  
 
Év végi személyzeti állományunk 
1 fő intézményvezető 
1 fő adminisztrátor 
1 fő gyógypedagógus 
1 fő terápiás munkatárs 
5 fő foglalkoztató 

1 fő személyi segítő 
5 fő gondozó 
1 fő karbantartó 
2 fő konyhai dolgozó 
2 fő takarító 

 
Szabadidős programok 
2011-ben is változatos programokat biztosítottunk: a megszokott karácsonyi, húsvéti, anyák napi ünnepsé-
geken túl farsang és szüreti bál is volt, sőt igazi Mikulás is járt az intézményben.  
A „bográcsozást” és szalonna-sütés továbbra is klienseink legkedvesebb hétvégi időtöltése. A hó utolsó pén-
tekén pedig az adott hónapban ünneplők név- és születésnapját is rendszeresen megünnepeltük. 
Nyáron 3 turnusban nyaraltunk a Down Alapítvány dobogókői nyaralójában. 
 
Egészséges életre nevelés 
2011-ben dietetikus segítségével táplálkozási szokások és az ideális táplálkozás terén komoly előrehaladás 
volt. Ez évben testtömeg mérést végeztünk mindenkinél. Új alapokra helyeztük a táplálkozási szokásokat, a 
szükséges diéták betartásával.  
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Gyógytornász és masszőr segítségével a kliensek állapotát figyelembe véve történt a fizikai állapot megtar-
tása, fejlesztése. Mozgáskultúránk további erősítése céljából a délelőtti szünetekben rendszeres tornát, csü-
törtökönként pedig aerobic edzést folytattunk, egyre növekvő létszámmal.  
Az átmeneti otthon lakói számára szükséges szűrővizsgálatokat 2011-ben is elvégeztettük (tüdőszűrés, nő-
gyógyászati szűrés) a testsúly és vérnyomás-ellenőrzés, valamint a labor és fogorvosi kontrollok mellett. 
 
Munkavégzés 
A kertészeti képzés záróvizsgája 2011. januárjában volt. A képzésben részt vettek azóta is hasznos munkát 
végeznek a kert szépítésében. 2012-ben kis konyhakert kialakítását tervezzük velük.  
A bőrtárgy-készítő iskolai képzés 2011-ben is folytatódott, az iskolai képzésben résztvevők lelkesen folytat-
ták tanulmányaikat. Kliensek egyre ügyesebben dolgoztak és több új terméket állítottak elő.  
Néhány kliensünk számítógépes előkészítőn vett részt, hogy bekapcsolódhassanak a számítógépes képzésbe.  
Itt említjük meg, hogy az NRSZH által kiírt tárgyi eszköz pályázaton elnyert összegből komoly mennyiségű 
alapanyagot tudtunk vásárolni (gyöngy, bőr, papíráru), melyet a mindennapi munkák során tudtunk felhasz-
nálni. 
 
Termékárusítás:  
Alberfalvi Közösségi Ház, Királyi Vásár, CIB-Bank, Mártonnapi árusítás – belváros, Jurta-vásár 
 

2011 éves munkaterv: foglalkozások 
 Szövés, kötés (divattáska, mobiltartó, stb.) 
 Bőrtárgy-készítés (pénztárca, mobiltok, papír zsebkendő-tartó, stb. ) 
 Divatékszer: gyöngyökből és égethető gyurmából (karkötő, nyaklánc, gyűrű, fülbevaló, stb.) 
 Szemüveglánc 
 Csomózással készített termékek (sapka, szatyor) 
 Papírmunkák (képeslap, könyvjelző, poháralátét, ajándékkísérő,könyvzseb stb.) 
 Palackposta (kémcsőből) 

 
Beruházások, felújítások 2011-ben 
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt „IZZÓ” pályázaton nyert összegből takarékos iz-
zókra cseréltük a hagyományosakat, ezáltal csökkentettük költségeinket és a villamos energia felhasználást.  
 

Egyebek 

Szülői értekezlet az elmúlt évek szokásának megfelelően kétszer volt, az anyák napi és karácsonyi ünnep-
séggel egybekötve. 

Foglalkoztatói, gondozói megbeszéléseket rendszeresen tartottunk a megfelelő információáramlás érdeké-
ben. A Kliens Fórum hétfő reggelenként szinte megszokottá alakult.  
2011-ben is sok egyetemi hallgatót fogadtunk Szalóki úti intézményünkben, terepgyakorlatra. A felsőoktatá-
si intézmények és középiskolák közül kiemelném a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumot Budakeszi-
ről, és a Gyógypedagógiai Főiskolát. A gimnazisták évek óta rendszeresen járnak hozzánk, 10–15 fős lét-
számmal, egybefüggően három napra. A látogatásról rövid összegzést adnak.  
2011. november 12-én a Szociális Munka Napja alkalmából a XI. kerületi Önkormányzat polgármesteri di-
cséretét ezúttal Haba Tamásné, irodavezető kapta. 
 
Tervek 
Anyagi keretek figyelembevételével korszerűsítések, ehhez pályázati források keresése. Tönkrement kerti 
bútorok kicserélés. Termékárusítások propagálása és termékpaletta bővítése, nyári táborok szervezése, nya-
raltatás. 
 
 

Budapest, 2012. május 02.        Veperdiné Scholz Mária 
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A Down Alapítvány Gondozóházának szakmai beszámolója 2011. évről 

Készítette: Murányi Sándorné 

 

Szakmai és tárgyi feltételek 

Az intézmény tárgyi feltételei közepesnek mondhatóak, személyi feltételei jók, munkatársaink jól képzettek, 
gyakorlottak. 2011-ben összesen 26 fő látta el az intézményt. Fogyatékos ügyfeleink összetétele indokolta, 
hogy a törvény által előírt szakmai létszámot meghaladó személyzetet foglalkoztassunk. 

A 2010-es férőhelyszám nem változott: 30 fő részére átmeneti otthoni, 60 fő részére pedig napközi otthoni 
férőhely áll rendelkezésre. 

Intézményen belüli foglalkoztatást 2011. évben összesen 72 főnek tudtunk felkínálni.  

Ügyfeleink 

Az intézményben folyó szakképzés mellett a szociális nevelés részeként tréningeket tartottunk. A deperszo-
nalizáció ellen a családi kapcsolatok fenntartásával, ápolásával, illetve újjáépítésével védekeztünk.  Az in-
tézményi élet személyesebbé tételét szolgálja patrónusi rendszerünk, melyben munkatársaink a patronált 
ügyfeleknek egyéni programokat biztosítottak. A patrónusi munka elsősorban az átmeneti otthonosokat segí-
ti, de szükség szerint a napközi otthonosokra is kiterjed. 

A jó egészségi állapot fenntartása érdekében ügyfeleink rendszeres szakorvosi vizsgálatokat, szűrővizsgála-
tokat vettek segítségünkkel igénybe. Csak a legszükségesebb gyógyszereket kapták, igyekeztünk természe-
tes gyógymódokat, ill. alternatív módszereket alkalmazni állapotromlásuk megakadályozása érdekében. Vi-
taminpótlást naponta biztosítottuk.  

A mentális egészség megőrzését rendszeres programokkal, az önmegvalósítást elősegítő foglalkozásokkal, 
kulturális programok látogatásával, terápiás kutya bevonásával, újság, rádió, tv, videó, DVD beszerzésével 
és hozzáférhetővé tételével igyekeztünk megvalósítani. 

A környezettudatos életmód elsajátítása a mindennapok részét képezte. Nem csak a szelektív hulladékgyűj-
téssel, hanem az élet minden területén alkalmazható eljárások, anyagok ismertetésével anyag- és energiata-
karékosságra tanítjuk ügyfeleinket. 

Foglalkoztatásuk révén önbecsülésük és önmegvalósításuk egyre fontosabbá vált számukra és az önérvénye-
sítő képességük erősödött.  

Az ünnepekhez kapcsolódó nagy rendezvényeket 2011. évben is megtartottuk. Lakóink számon tartják eze-
ket az alkalmakat, és nagy izgalommal készülnek fel különböző produkciókkal a rendezvényekre.  

Kapcsolataink lényeges fejlődést mutatnak. Gimnazisták számára társadalmi érzékenyítési programokat kí-
nálunk, és felvettük a kapcsolatot egy idősek otthonával ahol élményt adó látogatást tettünk ügyfeleinkkel. A 
Gém utcai iskolával szoros kapcsolatot építettünk ki, így Szolgáltatásainkat a kerületi értelmi fogyatékos 
fiatalok és családjaik ezáltal megismerhetik, így, ha iskoláskor után igénybe veszik nem kerülnek számukra 
teljesen idegen közegbe, ez által a váltás miatti pszichés terhelés enyhíthető. Kapcsolataink fejlődésének 
harmadik része a kőbányai lakossággal való kapcsolat. Az Önkormányzat épületében immár negyedik alka-
lommal tartott vásár, a Szent László Napok, a sportprogramokon történő találkozások, ismeretségek során 
kialakuló rokonszenv és a  beszélgetések, a személyes megtapasztalás attitűdváltozást eredményez, mely az 
integráció, majd az egyenlő esélyű hozzáférés igazi alapja.  

Az önálló élethez való segítés, a támogatott döntéshozatal, a saját lakáshoz és saját élethez jutás kiemelt je-
lentőségű a házunk életében (SALSA lakások, önálló albérlet). Az erre felkészített ügyfeleinket önálló éle-
tükben is tovább segítjük. 
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A Gondozóház állandó programjai 

 Szakképzés: bőrtárgykészítő tagozaton 12 fő kezdte meg tanulmányait. Konyhai kisegítő rész szak-
képzésben 2011-ben 8 fő vett részt házunkból, közülük hárman OKJ-s bizonyítványt kaptak. 

 Zeneoktatás, speciális hangszerek beszerzésére került sor, de rendelkezünk normál hangszerekkel is. 
ULWILA és egyéb módszerek bevezetésével próbálkoztunk, de anyagilag igen megterhelő 
volt..Rendszeres a házi zenélés, mely igen komoly stresszoldó, feszültséglevezető, konfliktus meg-
előző szerepet is betölt. 8 ember vett részt rendszeresen. 

 Irodalmi szakkör: versolvasás, verstanulás, színdarabok próbája zajlott minden csütörtökön, illetve 
ünnepekre, rendezvényekre való készülés idején minden délután. Általában 10 fő körüli volt a lét-
szám. 

 Egészségfejlesztő programok:négy fő terület állt a középpontban: az egészséges táplálkozás, a rend-
szeres testedzés, a mentális egészség valamint dohányzásprevenció. Cél: Képessé kell tenni az embe-
reket arra, hogy saját egészségük érdekében aktívan cselekedjenek. 

 Fogyókúrás és helyes táplálkozás program 
 Gyógytorna: gyógytornász heti egy teljes napon 20 embert von be az egyéni és csoportos foglalkozá-

sokba. A gyakorlatok ismétlése a munkatársak feladata, a munkatársak felkészítése a gyógytornászé. 
 Masszázs: kézi masszázs heti 3 napon, alkalmanként 12 ügyfél számára. ceragem gerincmasszázs 

szolgáltatás folyamatosan: minden ügyfél és munkatárs számára ingyenes. 
 Capoiera: egy önkéntes vezetésével az Ihász utcai sportcsarnokban péntekenként 14-16 fő részvéte-

lével került sor az oktatásra. 2 fő kísérővel és két sofőrrel egészült ki a csapat alkalmanként. 
 Társas tánc: heti 2 alkalommal 8 fő számára. Az egyik foglalkozáson csak az ügyfelek, a másikon 

pedig a dolgozókkal együtt tanulták a lépéseket, nagy rendezvényekre készülve ennél sűrűbben. Az 
ápolási felelős képzett táncoktató is, így nem kellett külsős tánctanárt keresnünk. 

 Jeltánc: heti egy alkalommal, külsős résztvevők bevonásával, utazások, fellépések 5 fő részvételével 
 Tornatermi mozgásfejlesztés: az Ihász utcai sportcsarnokba heti rendszerességgel ingyen mehetünk, 

és igénybe vehetjük az összes eszközt. Ezekre az alkalmakra nagy létszámmal megyünk, általában 
30–35 fő vesz részt a programban. Gyógytornászunk terve alapján hajtják végre a gyakorlatokat, de 
szabadon is választhatnak. 2 fő kísérő elegendő a nagy létszám ellenére, mert az alapítványi gépko-
csikkal besegítenek a szállításba a sofőrök is. 

 Csocsó: társszervezetek között hirdettünk meg csocsó bajnokságot abban a reményben, hogy a házi 
felkészítés után miénk marad a serleg, melyet  ZMNE ajánlott fel erre az alkalomra. Sajnos nem mi 
nyertünk, de az élmény felejthetetlen volt a résztvevők számára. Az idén ismét megrendezzük a baj-
nokságot. A heti edzésekre 4 fő jár, egy dolgozónk tartja az edzéseket, aki a MACSOSZ tagja.  

 Kosárlabda: 6 fő járt rendszeresen a KÖSZI által ingyenesen biztosított tornaterembe  
 Kerékpározás: hétvégenként 8 fő két kísérővel tudott biciklizni, és a nyaralásokon minden nap. Ösz-

szesen 12 kerékpárunk volt, de sajnos mostanra leamortizáltuk őket, jelenleg összesen 2 használható. 
 Korcsolya: 5 lelkes ügyfél es egy fő kísérő járt heti egy alkalommal a téli időszakban a KÖSZI által 

biztosított fedett jégpályára. A belépésért nem kellett fizetni, 300 Ft-ért lehetett korcsolyát bérelni. 
Kezdetben fenntartották számunkra a termet, az oktató csak a mi srácainkkal foglalkozott, de hama-
rosan integrálódtunk. a szervezők megtapasztalták, hogy semmilyen különleges elővigyázatosságra 
nincs szükség, így szépen beleolvadtunk a csoportokba. Egy kislány kiemelkedően gyorsan fejlődött, 
az oktató számára a következő szezonra külön foglalkozást ígért.  

 Nordic walking: havi 4 alkalommal 5 főt kísért el egy dolgozó a a Kisebbségek és Civil Szervezetek 
Házába, ahonnan oktató felügyeletével a közeli parkban, kiserdőben gyakorolták a botok használatát.  

 Kirándulásokat hétvégenként szervezünk elsősorban az átmeneti otthonosoknak, de bárki részt vehet. 
Átlagos létszám: 12 fő.  

 Önálló élet és problémamegoldó tréningek kisebb csoportokban 
 Szex edukáció tréner vezetésével 
 Intim szoba biztosítása 
 Nyaralásra minden évben több turnusban kerül sor, mind a 90 ügyfélnek biztosítunk minimum 1 he-

tet, többnyire saját nyaralóinkban. A nyaralókat a munkatársak is igénybe vehetik. 
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Programfejlesztések, felújítások  

Ügyfeleink részére egyre nehezebb anyagi körülmények között ugyan, de továbbra is igyekeztünk a meg-
szokott színvonalú szolgáltatásokat nyújtani, esetenként javítva a minőséget. Ehhez nagy segítséget jelentett 
az év végén rendezett jótékonysági est, melynek bevételéből sikerült a 3. foglalkoztató helyiség teljes bútor-
zatát kicserélnünk, ápolási és fejlesztési eszközöket vásárolnunk. 

A programok és az intézmény fenntartásához és folyamatos fejlődéséhez szükséges anyagi forrásokat Ala-
pítványunk egyedül nem tudja biztosítani, a pályázat egyre kevesebb, ezért az Önkormányzattal kötött ellá-
tási szerződésnek igen fontos szerepe volt 2011-ben és lesz a jövőben is.  

A 2011-es tervek közül nem valósult meg a hőszigetelt vakolat kialakítása, sem a vízvezeték hálózat, sem a 
fűtés korszerűsítésére, és a nyílászárókat sem tudtuk kicseréltetni. 

Viszont sikerült az emeleti teraszt beépíttetni, mind a munkát, mind a beépített anyagokat adományba kap-
tuk a BRICK TRADE KFT-től. Hangulatos közösségi helyiséget nyertünk ezzel a beépítéssel, amire nagy 
szükségünk volt. Ezáltal valamelyest csökkent az épület hővesztesége is. 

A 2011-es fejlesztéseket, felújításokat csak részben teljesítettük, hátra vannak még az alábbiak, melyeket 
2012-re tervezünk: 

 Az alagsori helyiségek teljes akadálymentesítése, kerekesszékes elérhetőségének megoldása. 
 Az utcai és az udvari rámpák javítása, az új előírásoknak megfelelő kialakítása 
 Az emeleti nyílászárók cseréje, illetve felújítása. A radiátorok nagy része nem működik, tehát felújí-

tásra szorul a vízvezetékrendszerrel együtt, mely elavult és az épület átvétele óta terítéken van. 
 Az épület vakolata sérült, sok helyen hullik, az energiaveszteség nagy. Hőszigetelő burkolatot terve-

zünk rá.  

2012-es tervek: 

 ellátási szerződés meghosszabbítása az 
Önkormányzattal, 

 emeleti nyílászárók cseréje, 
 fűtéskorszerűsítés, 

 

 hőszigetelt vakolat kialakítása, 
 környezetrendezés, 
 fizikai és mentális akadálymentesítés 
 kamerarendszer kiépítése. 

Szponzoraink 2011-ben: 

Bécsi Pékség 
Borbély Ida 
Brick Trade Kft 
Campona 
Dr. György István 
Édes Gyula  
Fehér Imre 
Fellpack Kft. 
Fixpont-Trade Kft. 
Fornetti 
Gulyás Gyuláné 

Hartmann 
Hetey István 
Kovács Adrienn 
Kovács Adrienn 
KÖSZI 
Mészáros János 
Mölnlycke 
Németh Tamás 
Novo-Parts Kft. 
OBI 
Perémy Anna 

Richter Gedeon Gyógyszer-
gyár 
Ringier kiadó Kft 
RTL klub 
Strázsa kutyaiskola 
Szakonyi Vajk 
Terimed Bt. 
Török Ágnes 
Vörös Józsefné 
Zepter-International Ungarn 
Kft. 
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DOWN ALAPÍTVÁNY LAKÓOTTHONAI 

 
ANDOR UTCAI KISCSOPORTOS LAKÓOTTHON 
CSENGERY UTCAI KISCSOPORTOS LAKÓOTTHON 
MÁRGA UTCAI KISCSOPORTOS LAKÓOTTHON 
SAROKHÁZ KISCSOPORTOS LAKÓOTTHON 

 
 

 
2011. évi szakmai beszámoló 

2012. évi terv 

Készítette: Magyari Tímea, Pércsi-Szemes Rita, Kovács Ferenc 

 

 

2011. évi beszámoló 

A lakóotthonok lakói 

Andor & Márga 

Lakóotthonainkban élő idősödő ügyfeleink közül egyre többen fordultak hozzánk azzal a kéréssel, hogy sze-
retnének nyugdíjba menni, elfáradtak a mindennapos munkában, munkába járásba és pihenésre vágynak. 
Kérésük teljesen indokolt volt, munkatársaink is érezték, hogy a hatvan év körüli és feletti lakóotthoni ügy-
feleink egyre kevésbé képesek a napi munkába járás és munkavégzés elvárásainak megfelelni. Fáradtak és 
elégedetlenek lettek.  

Felmértük az alapítványunkban élő nyugdíj közeli és súlyosan sérült ügyfeleink állapotát, igényeit ilyen 
szempontból is. Erre a célra az alapítvány a 2010-es évben megvásárolt egy házat Kőbánya kertvárosában, a 
Márga Utcában. Ez a ház minden elképzelésünknek megfelelt, tágas nagy szobái vannak és délelőtt a felkelő 
nap – délután pedig a lenyugvó nap teszi hihetetlenül világossá a házat. Külön szót érdemel a hatalmas kert 
és a szuterén is, ami számtalan lehetőséget rejt. 

Tizenkét lakó döntött úgy (családjával és az alapítvány szakembereivel egyetértésben), hogy szeretne ebben 
az otthonban élni. Elkezdtük a jelentkezők és hozzátartozóik felkészítését. Elsődleges lépésként az ügyfele-
ket tájékoztattuk az új otthonról és átbeszéltük, hogy mennyiben érinti őket ez a változás. Hétvégenként át-
jártunk Kőbányára, megismerkedtünk a környékkel, a közeli parkkal, a művelődési házzal és teszteltük a 
házat. A leendő lakók nagy lelkesedéssel fogadták a változást, a kertet, a nagy szobákat, az összejöveteleket. 
Többé vissza sem akartak menni a panellakásba. Kiválasztották a szobájukat, szobatársakat, döntöttek arról, 
hogy hol legyen az ágyuk és milyen színű legyen a faluk. Tehát nagyon komolyan vették a tervezést.  

Sajnálatos módon a Márga utcai ház átépítése előtt és annak során többször is betörtek és elvittek minden 
mozdíthatót, és azt is, amiről azt gondoltuk, hogy nem mozdítható (konyhaszekrény, radiátorok, kilincsek 
stb.). De nem engedhettük meg magunknak a csüggedést, belevágtunk az egyik rész felújításába, a másik 
részbe riasztót építtettünk be. Ügyfeleink is részt vettek a felújításban, részt vállaltak otthonuk kialakításá-
ban. A felújítás 2011-es év végére befejeződött, a karácsonyi ünnepeket az új házban tölthették az Andoro-
sok.  

Ezen munkálatokban két lakóotthon vezetőjeként (Magyari Tímea és Pércsi-Szemes Rita) kezdtünk el együtt 
dolgozni az alapítvány vezetőinek közreműködésével. Ezt próbáltuk összehangolni az alapítvány gazdasági 
lehetőségeivel.  

A működési engedély iránti kérelmet a felújítás végeztével benyújtottuk a Kormányhivatalnak, reményeik 
szerint és ígéretük szerint hamarosan ezt meg is kapjuk. 
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Az alapítvány gazdaságilag nehéz helyzetbe került a törvénymódosítások és a jelen gazdaság helyzete miatt 
(a normatív támogatás évről – évre csökken, a kiadások pedig nőnek). Ezáltal az új lakóotthon berendezésé-
hez, külső felújításához, másik házrész és a szuterén felújításához, a kert rendbetételéhez új pénzforrásokat, 
ingyenes lehetőségeket, szponzorokat és önkénteseket kutattunk fel, pályázatokat írtunk. 

Öt ügyfelünk döntött úgy, hogy az Andor utcai Lakóotthonban marad. Ők úgy gondolták, hogy fiatalok még 
a nyugdíjas élethez és szeretnének továbbra is dolgozni az Andor utcához közeli alapítványi munkahelye-
ken. 

Lakóotthonainkban élő ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatások 

Segített önálló élet megvalósítására továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk, így ügyfeleink segítővel vagy ön-
állóan gyakorolhatják, hogyan intézhetik ügyeiket. (Igazolvány, útlevél, bank, stb. illetve a szavazás fogal-
mát és menetét.) 

Tovább folytattuk az egészség megőrzése érdekében a diétás étkezési programunkat. Természetesen ehhez 
hozzájárul a mindenki számára elérhető rendszeres mozgás is (séta, úszás, evezés, tánc, jóga) valamint, hogy 
jár hozzájuk hetente masszőr, pedikűrös és e mellett igény szerint használhatják a masszázságyat is.  

Aki igényelte, annak személyes szülői megbeszéléseket tartottunk, a Lágymányosi utcában, ahol munkaügy-
ben Illyésné Radnai Évához lehetett fordulni, fejlesztéssel kapcsolatban Sebestyénné Veisz Annához, és 
Pércsi-Szemes Ritához, akik alapítványunk gyógypedagógusai. A lakóotthonnal kapcsolatosan felmerülő 
kérdésekben Pércsi-Szemes Rita, Magyari Tímea és Kovács Ferenc áll a hozzátartozók rendelkezésére. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a minőségirányítás fejlesztésére, elsődlegesen az ügyfél dokumentációt, központi 
szabályzatokat, intézményi szabályzatokat, a protokollt és sablonokat tartottuk szem előtt, ezzel is költség-
hatékonyabbá és gyorsabbá téve munkánkat. Ezt egy közös és egységes elektronikus iratkezelési és archivá-
lási rendszerré dolgoztuk össze. 

o  Fejlesztés 

Új adatlap rendszert dolgoztak ki az alapítvány munkatársai. Egyfajta elektronikus úton, bárhonnan elérhető 
és nyomon követhető rendszer, amely első lépése a kockázatértékelés, aztán a hétköznapi események rögzí-
tése a szolgáltatási naplóban. Ezeknek az összefoglaló értékelése az évente aktualizált kliensindex. A fej-
lesztések kiterjednek az ügyfelek egészségi állapotára, tanulási és értelmi képességeire, szociális és adaptív 
képességikre, kapcsolataikra, foglalkoztatásukra.   

A 2011. évben is az egyéni felmérések és fejlesztések alapján folyt a munka. Főleg a praktikus dolgok fej-
lesztésére koncentráltunk. A három lakóotthon közös gyógypedagógusa, Pércsi-Szemes Rita, az alapítvány 
vezető gyógypedagógusával (Sebestyénné Veisz Anna) együttműködve közös célokat határoztak meg. A 
fejlesztések egyéni és csoportos foglalkozások formájában zajlanak,  egyénre szabottan – figyelembe véve 
az ügyfelek állapotát, igényeit és képességeit.  

Hangsúlyt fektettünk továbbra is a foglalkoztatásra és a munkával szerzett jövedelem biztosítására, hiszen ez 
elengedhetetlen feltétele az önálló életnek. Egészségi állapot megőrzése érdekében rendszeres sportolási 
vagy mozgási lehetőséget biztosítunk ügyfeleink számára. Az egyéni és csoportos fejlesztésen kívül önálló 
élet és változás menedzsment tréningeken vettek részt a lakóotthonos ügyfeleink Janzsó Szilvi és Gecse An-
namária pszichológusaink segítségével. Az egyéni és csoportos fejlesztésekbe a gyógypedagógusokon kívül 
gyógypedagógus hallgatók és önkéntesek is részt vesznek. Ezen személyek egyéni programokat is szervez-
nek, ezzel is aktívabbá téve ügyfeleink hétköznapjait (konditerem, színház, kulturális programok, séta, ká-
véház).  

Újfajta képzésekre készítettük fel ügyfeleinket mindhárom lakóotthonunkban Gyógynövénytermesztést, 
számítógépes ismereteket és konyhai kisegítő tanfolyamot kezdtek el. Mindenkinek nagyon tetszenek a kép-
zések, szívesen vesznek részt rajta.  

o  Ügyfeleink foglalkoztatása 

A foglalkoztatás elsődleges formája az intézményen belüli foglalkoztatás.  
2011-ben az Andor lakóotthon ügyfelei közül hét személy vett részt MR, két személy FF foglalkoztatásban.  
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A Sarokház lakóotthon ügyfelei közül 1 személy MR, 10 személy FF foglalkoztatásban vett részt, és egy 
személy külső munkahelyen dolgozik.  

A Csengery lakóotthon ügyfelei közül egy személy MR, 4 FF foglalkoztatásban vett részt,egy személy külső 
munkahelyen dolgozik. 

A lakóotthonainkban élő nyugdíjas korú ügyfelünk is részt vett ezeken a foglalkozásokon, de számukra már 
nem tudtunk bért, vagy munkarehabilitációs díjat fizetni. 

A munka elsősorban a kézműves műhelyekben folyt és folyik a mai napig is. Ügyfeleink tovább folytatják a 
már több éves múltra visszatekintő munkát, a gyöngyékszerek készítését (láncok, karkötők, fülbevalók, 
kulcstartók, órák). Az elkészült termékeket több alkalommal is árusítottuk az év folyamán, az ügyfelek aktív 
közreműködésével. A fiatalok szívesen vettek részt saját termékeik árusításában. Integráció, kommunikáció, 
pénzhasználat fejlesztésére nagyon jó lehetőséget teremtenek ezek az alkalmak. 

A bőrtárgy készítés továbbra is aktív munkaterület volt, vásárlóink igényeinek megfelelő termékeket készí-
tenek. Előfordult egyedi termék készítésére való igény, ezeknek a kéréseknek is eleget tudtunk tenni. A bőr-
tárgy készítés munkafolyamatát Szemők Krisztina és Mayer Miklósné segíti. 

Készülünk az aktuális ünnepekre, díszek, kiegészítők készítésével (karácsonyfadísz, gyertyatartó, 
cserépnyuszi, gyertyaöntés).  

Az elkészült termékeket az újonnan nyílt boltunkban is megvásárolhatják az érdeklődők, amely a Lágymá-
nyosi Utcai Látványműhelyünkben található. Ott tevékeny részeseivé is válhatnak a vásárlók a munkafo-
lyamatoknak.  

2011-es szabadidős programok 

 Programok Otthonok Táborok 

A
n

d
or

 &
 M

ár
ga

 NemAdomFel koncert 
Mikulásbál 
Karácsonyi árusítás 
Down világnap 
Balatonaligai falunap 
Besh Od Drom koncert 
Mozi, színház 

Kicseréltük az izzókat energiata-
karékosra.  
Kamerarendszert építettünk ki a 
lakásokba biztonságtechnikai 
okokból. 
A márga utcai háza egyik részét 
felújítottuk és berendeztük, ottho-
nossá tettük 

Balatonvilágoson nyaraltunk közö-
sen a petőfis csoporttal június hó 27-
től július hó 04-ig, ezen időszak alatt 
a csoport másik fele Dobogókőn 
pihent. Lovastáborba mentünk egy 
hétre Soltszentimrére augusztus hó 
29-től szeptember hó 04-ig. 
 

C
se

n
ge

ry
  NemAdomFel koncert 

Mikulásbál 
Karácsonyi árusítás 
Down világnap 
Cirkusz, mozi, színház 

Kicseréltük az izzókat energiata-
karékosra.  
Kamerarendszert építettünk ki a 
lakásokba biztonságtechnikai 
okokból. 

Dobogókőn havi rendszerességgel 
megfordulunk, és a munkával egy-
bekötjük a pihenést is 
Mohács Busójárás 
Soproni és Debreceni virágkarnevál 

S
ar

ok
h

áz
 

NemAdomFel koncert 
Mikulásbál 
Karácsonyi árusítás 
Balatonaligai falunap 
Down világnap 
ERGO Méteres Országos 
bajnokság  
Győri ERGO Méteres Baj-
nokság 
Pető Intézetben ERGO 
Méteres bajnokság 
Erőemelő Bajnokság 
Úszóbajnokság 
Homoki Sportrendezvény 
Besh Od Drom koncert 
Mozi, színház, boowling  
Mozdulj Magyarország 
Sportnap 

Kicseréltük az izzókat energiata-
karékosra.  
Kamerarendszert építettünk ki a 
lakásokba biztonságtechnikai 
okokból. 

Sopron sporttábor – február hó 12-
13.  
Ausztria sítábor – március hó 07-11-
ig. 
Homok sporttábor – április hó 08-tól 
10-ig. 
Balatonvilágoson nyaraltunk közö-
sen az andoros csoporttal június hó 
27-től július hó 04-ig Lovastáborba 
mentünk egy hétre Soltszentimrére 
augusztus hó 29-től szeptember hó 
04-ig. 
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Munkatársak 
 Havi rendszerességgel tartottunk gondozói értekezletet és esetmegbeszéléseket.  
 Patrónus rendszert felélesztettük az ügyfeleinknek, ezt igénylik is. 
 A gondozói létszám megfelel a törvényben előírtaknak, ehhez hozzátartoznak a Közös Ellátó Csoport 

munkatársai – gyógytornász, masszőr, pszichológus, sofőrünk stb. 
 Lakóotthon egységesítés megvalósulása érdekében mindhárom lakóotthon gondozóinak többször tar-

tottunk közös munkatársi tréninget. Ezeken megismerhették egymást, egymás munkáját. Megbe-
szélték a lakóotthonban adódó problémákat, tanácsokkal látták el egymást, tapasztalat cserére ke-
rülhetett sor.   

 Továbbra is problémát okoz a dolgozók fluktuációja, amely érzékenyen érinti a lakókat is és a mun-
kaközösséget is.  

 Kiválasztottuk a gondozókat a Márga Utcai Lakóotthonba, akik az új otthonban fognak dolgozni, 
tréningeztük őket, hogy a segített önálló élet a gyakorlatban is megvalósuljon az új otthonban és 
hogy kialakítsuk a nyugdíjasokra vonatkozó új szolgáltatástípust és annak protokollját.  

 A gondozókkal közösen készítettünk egy napi feladatlistát, amely magában foglalja a napi teendőket.  
 Munkatársi létszám: 

 Csengery – 5 fő 
 Sarokház – 5 fő 
 Andor & Márga – 9 fő 

 

2012. évi tervek 

1. Lakók, programok 

A lakók egészségi állapotának megőrzése a kezdetektől fogva a legfontosabb feladataink közé tartozik. E cél 
érdekében évek óta kidolgozott és bejáratott úton haladunk:  

 Törekszünk a minél egészségesebb élelmiszerek fogyasztására 
 Megelőző vizsgálatok végzése: labor, tüdőszűrő, vérnyomás, vércukor, fogászat, védőoltás influenza 

ellen. 
 Minél több mozgás beiktatása 
 A szülőkkel szeretnénk folytatni és javítani a tavalyi évben akadozó, de később sikeresen működő 

személyes kapcsolattartást, együttműködést. 
 Közös programok, kirándulások, nyaralások szervezése mindhárom lakóotthon ügyfelei számára.  
 Rendszeresen szűréseken veszünk részt, és előtérbe helyezzük az eddig nem elég hangsúlyos fogápo-

lást és szájhigiéniát . 

Alapítványunk munkatársai segítségével egyéni igényeknek megfelelően új képzések indultak, melyeket az 
idei évben is szeretnénk folytatni (számítógépes ismeretek, és konyhai kisegítő szak). 

2012-ben is vezetjük a szolgáltatási naplót, amely egy egyéni online napló. Ebben a fejlesztési tervnek és a 
gondozási feladatoknak megfelelően, vezetjük napra készen az ügyfeleknek biztosított szolgáltatásokat. Ez a 
napló mindenre kiterjedő, tartalmazza a bio – pszicho – szociális állapotot, fejlesztéseket, szabadidős foglal-
kozásokat, mentálhigiéniás fejlesztést. Ezzel teljes képet kapunk egy évre levetítve személyre szabottan, 
amelyet a kliensindexben rögzítünk.  

Az önálló életre való felkészítés terén végzett munkánk sikerét bizonyítja, hogy újabb lakónk kezdett önálló 
életet. Hirkó József barátnőjével költözött egyelőre egy kis bérelt lakásba és már hónapok óta bizonyítják, 
hogy meg tudnak állni a saját lábukon. Ez nagyon jó példa az itt lakók számára, hogy ez elérhető cél, csak 
dolgozni kell érte. Természetesen a tőlünk „kirepült” emberekkel tartjuk a kapcsolatot, és ha segítségre van 
szükségük, hozzánk bármikor fordulhatnak. 

A Márgába utcai Lakóotthonba átköltöző lakók felkészítése folyamatban van, rendszeresen látogatjuk, be-
vonjuk őket házkörüli teendőkbe, hogy könnyebben megszokják az új környezetet. 

Közös programok, kirándulások, nyaralások szervezése mindhárom lakóotthon ügyfelei számára. Terveink 
között szerepel, hogy részt veszünk az Erzsébet programban elnyert üdülési pályázaton. Emellett szeretnénk 
elmenni Balatonra és Dobogókőre is nyaralni.  
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Tervezett szabadidős programok: 
 közös bográcsolás a Márga Utcában, a hozzátartozókkal is 
 Vasúttörténeti- és Tűzoltó Múzeumban való látogatás 
 Margitszigeten bringóhintózás és állatkert látogatás 
 Cirkuszi, színházi és mozi előadásokon való részvétel 
 Füvészkertben való látogatás 
 Majálison, fesztiválokon való részvétel 

1.1.  Fejlesztés 

Elsődleges és állandó feladatunk a lakók mindennapi életét segítő önálló életre nevelés. 2012. évben hang-
súlyt fektetünk a önálló élet tréningen való részvételre a Márga Utcában, és továbbra is a minél nagyobb 
fokú önállóság elérésére koncentrálunk és a ház körüli munkák megtanulására és egymás közötti elosztására.  

Kiss Ágnes, logopédusunk heti rendszerességgel folytatja munkáját, felnőtt élet tréning és kommunikáció-
fejlesztés áll ügyfeleink rendelkezésére, amelyet Janzsó Szilvia és Gecse Annamária tart. 

Gyógypedagógus-, ifjúságfejlesztő-, szociálpedagógus hallgatók gyakorlati képzését továbbra is biztosítjuk, 
az ő bevonásukkal az egyéni fejlesztésekben szereplő terveket eredményesebben tudjuk megvalósítani. 

Az egyéni fejlesztési terveket változatlanul az ügyfeleink és hozzátartozóik bevonásával készítjük, Veisz 
Anna koordinálásával. A PAC II vizsgálatokat ebben az évben kell felülvizsgálni. 

1.2. Foglalkoztatás 

A lakóotthonokban élő ügyfelek a Lágymányosi Utcai Látványműhelyünkben, a Szalóki Utcai Foglalkoztató 
Centrumba, illetve külső munkahelyre járnak dolgozni. 

Csengery: három személy dolgozik a lágymányosiban, hárman pedig a szalókiban, egy személy külső mun-
kahelyen dolgozik 

Sarokház: tíz személy dolgozik a lágymányosiban, egy személy külső munkahelyen, egy fő jelenleg nem 
vesz részt foglalkoztatásban 

Andor & Márga: öt személy dolgozik a lágymányosiban, a többiek pedig a Márgában fognak részt venni 
foglalkozásokon. 

Ékszerkészítés 

A Lágymányosi Foglalkoztatóban Szabados Judit, Orbán Ida és Köhler Ágnes koordinálja az ékszerkészítés 
folyamatát. 

Bőrtárgy készítés 

A 2012. évben Szemők Krisztina és Mayer Miklósné felügyeli a bőrtárgy készítés munkafolyamatát. To-
vábbra is terveink között szerepel, hogy a vásárlóink egyéni igényeinek is eleget tudjanak tenni az új techni-
kák elsajátításával.  

Márga Utcai foglalkozások 

 Kerti növények ültetése, gondozása. Konyhakerti növények termesztése. 
 Konyhai ismeretek elsajátítása, gyakorlása 
 Kézműves foglalkozások 
 Saját lakótér dekorálása 
 Háztartási ismeretek elsajátítása 

2. Munkatársak 
 Gondozói és esetmegbeszélések folytatása. 
 Patrónus rendszer folytatása, nyomon követése. 
 Teljesítményértékeléssel is szeretnénk motiválni a kollégákat a minőségi munkára. 
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3. Otthonok 

3.1 Andor Utca 

 Amennyiben anyagi lehetőségeink engedik, a lakások bejárati ajtóit kicserélnénk. 
 Pince klubhelyiséggé és sportszobává való kialakítása. 
 Lakások otthonosabbá tételét továbbra is folytatjuk.  

3.2 Csengery Utca 

 A lakóotthon és a nyaraló állagának megóvása, fejlesztése 

3.3 Sarokház 

 Ház külső szigetelése és színezése.  
 Klímaberendezés beszerelése.  
 Erkélyeken a korlátok faborításának kicserélése.  
 Nappali kifestése. 

3.4 Márga Utca 

  A ház külső szigetelése és bepucolása. 
  A másik házrész rendbetétele. 
  Kert rendbehozatala, konyhakert kiépítése 
 Szuterént sportcentrummá alakítanánk ki  

A magyarországi Decathlon áruháztól megkerestek minket egy pályázati lehetőséggel, amely keretében le-
hetőségünk nyílhat a Márga utcai pincét teljesen felújítani és egy komlex sportközponttá, illetve a Petőfi 
utcai kisházat ergométeres felkészítő teremmé, az Andoros pincét pedig konditeremmé alakítani. Nagyon 
bízunk a pályázat sikerében, egyrészt mert lakóink és az alapítvány összes ügyfele így több sportolási lehe-
tőséghez jutna. 
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1. számú melléklet: Egyszerüsített éves beszámoló ide jön 
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2. sz. melléklet: Adatlaprendszer 
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3. sz. melléklet: Szervezeti ábra 
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Pályázatok Pályázat címe Be-

adás 
Megpályá-

zott összeg
Nyert ösz-

szeg 
Időtartam Elszámo-

lási HI 
Felelős Állapot

Árkád Fejlesztő eszközök (Zágrábi) 2007 1 699 000 1 000 000  Murányiné elszámolva 

NCA-ORSZ-07-P-0834 Működési 2007. évi 2007 7 000 000 3 000 000 2007.06.01–2008.05.31. 2008.06.30 Lakatos K. elszámolva 

Bp. Zugló Önkorm.  1-1114/2007 Működési 2007 600 000 250 000  2008.01.31 Guba Judit elszámolva 

Bp. Zugló Önkorm.  1-1115/2007 Nyaralás 2007 400 000 200 000  2008.01.31 Guba Judit elszámolva 

NCA-ÖNSZ-07-A-P-0330 Hálózatfejlesztés (Down Dada) 2007. 2 854 000 2 854 000 2007.08.01–2008.05.31 2008.06.30 Lakatos K. elszámolva 

Fővárosi Önkorm. Esélyegyenl. Nyári tábor 2007 920 000 100 000  2007.10.30 Murányiné elszámolva 

OFA Támogatott foglalkoztatás TF2007 2007 13 900 000 13 996 800  2008.08.15 Dely Géza elszámolva 

Fővárosi Munkaügyi Hiv. Megváltozott munkaképességűek tám. 2007 12 000 000 12 000 000 2007.01.01–2007.12.31. havi Ocskay Zs. folyamatos 

2007.  év összesen     39 373 000 33 400 800         

       

Szerencsejáték ZRT 10+1 evezős hajó (Danubius Hajósegyl.) 2008 500 000 500 000  2008.08.20 Magyari/Lak elszámolva 

NCA-ORSZ-08-0872 Működési 2008. évi 2008 7 000 000 3 300 000 2008.06.01–2009.05.31. 2009.06.30 Lakatos K. elszámolva 

NCA-NK-08-B-P-0283 Külföldi tanulmányút (Anglia) 2008 2 000 000 900 000 2008.06.01–2009.05.31. 2009.06.30 Lakatos K. elszámolva 

Zugló Működési 2008 200 000 200 000  Gruiz/Lak elszámolva 

Zugló Ifjúsági nyaralás 2008 200 000 200 000  Gruiz/Lak. elszámolva 

Zugló Idősek nyaralás 2008 200 000 200 000  Gruiz/Lak elszámolva 

DemNet 2006/018-176.03.01-0010 MAK: Demo program, ügyint. hivatalokban 2008 25 000 000 25 000 000  Gruiz/ EÁ elszámolva 

SZOC-ITKR-08-0097 Down Támogató Szolgálata 2008 4 000 000 4 000 000  2009.03.25 Lakatos K. elszámolva 

Fővárosi Szoc. Keret   2008. évi Egészégügyi és szociális célú 2008 2 500 000 840 000 2008.11.01–2009.10.31 2009.11.30 Lakatos K. elszámolva 

REHAB 2008 Zágrábi új munkahelyek 2008 28 000 000 22 500 000  Gruiz / EÁ elszámolva 

Szoc.Min. 14772/2008-025FOFŐ Támogatott Foglalkoztatás és Szolg. 2008 6 300 000 6 300 000 2008.08.01–2008.11.30 2008.11.10 Dely Géza elszámolva 

FSZK Szülősegítő szolgáltatások 2008 500 000 400 000  2009.08.31 Lakatos K. elszámolva 

SZOC-KIE-08-0130 kiegészítő normatíva Zágrábi napközi 2008 5 000 000 1 689 308 2008.12.01–2009.03.31 2009.04.30 Gruiz / LK elszámolt 

SZOC-KIE-08-0143 kiegészítő normatíva Szalóki ÁO 2008 10 000 000 5 067 024 2008.12.01–2009.03.31 2009.04.30 Gruiz / LK elszámolva 

SZOC-KIE-08-0148 kiegészítő normatíva, Zágrábi ÁO 2008 10 000 000 5 067 924 2008.12.01–2009.03.31 2009.04.30 Gruiz /LK. elszámolva 

Nyugat-dunántúli RMK Fogyatékosok munkaerő-piaci 
reintegrációj 

2008 21 000 000 20 641 425 2008.12.01–2009.12.31 Dely Géza elszámolva 

SZOC-EK-08-0121 Napközi felújítás Szalóki 2008 15 000 000 5 000 000  2009.06.15 Gruiz / EÁ elszámolva 

SZOC-EK-08 Napközi felújítás, Zágrábi 2008 15 000 000 5 500 000  2009.06.15 Gruiz /EÁ elszámolva 

EU-Education… (AIPD, IT) MOTE: My opinion, my vote 2008 27035 EUR 7 300 000 2008.10.01.-2009.09.30 2009.10.31 Gruiz K.   

Fővárosi Munkaügyi Hiv. Megváltozott munkaképességűek tám 2008 12 000 000 12 000 000 2008.01.01-2008.12.31. havi Ocskay Zs. folyamatos  

4. sz. melléklet: Pályázatok 2007–2011 
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2008. év összesen     164 400 000 126 605 681         

Forrás Pályázat címe Be-
adás

Pályázott
összeg 

Nyert ösz-
szeg 

időtartam elszámolá-
si HI 

Felelős állapot 

Zuglói Önkormányzat Idősek nyaralása 2009 200 000 100 000  2010.01.31 Lakatos K. elszámolva 

Zuglói Önkormányzat Fiatalok nyaralása 2009 200 000 150 000  2010.01.31 Lakatos K. elszámolva 

NCA Működési 2009 7 000 000 3 700 000  2010.06.30 Lakatos K. elszámolva 

FSZK 4991/8 Csengery, normatíva kieg. 2009 4 804 957 4 804 957  2010.05.15 Közös elszámolva 

FSZK 4991/11 Petőfi, normatíva kieg. 2009 5 824 190 5 824 190  2010.05.15 Közös elszámolva 

FSZK 4991/16 Andor, normatíva kieg. 2009 7 425 841 7 425 841  2010.05.15 Közös elszámolva 

FSZH SZF/000911/09, 121/0-2010 Szoc. Fogl. Szalóki 2009 82 000 000 41 116 416  2011.02.28 Közös elszámolva 

FSZH SZF/000952/09, 151/0-2010 Szoc. Fogl. Zágrábi 2009 120 000 000 59 553 480  2011.02.28 Közös elszámolva 

FSZK 4961/C/2/1,  Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások 2009 10 537 000 10 537 000 2010.01.01–2010.07.31 2010.05.15
2010.08.15

Dely Géza elszámolva 

Fővárosi Munkaügyi Hiv (15 pály.) Megváltozott munkaképességűek tám. 2009 12 000 000 12 000 000 2009.01.01–2009.12.31. havi Ocskay Zs. folyamatos 

2009. évben összesen   249 991 988 145 211 884    
Foglalkoztatás nélkül:   47 991 988 44 441 988     
         

FSZK 4961/C/2/1 Alternatív munkaerő-piaci szolg (TF) 2010 10 537 000 10 537 000 2010.01.01-2010.07.31 2010.05.15
2010.08.15

Dely Géza elszámolva 

NCA-ORSZ-10-0198 Működési 2010 7 000 000 2 900 000  2011.06.30 Lakatos K. elszámolva 
OFA: FSZF/2010-10121/0026 Nem állami fenntartók tevékenységének 

támogatása (Bértámogatás) 
2010 20 867 000 17 317 400 2010.07.01–2010.09.30 2010.10.30 Fikó-Leveleki 

Orsolya 
I. elszámolva 

2010.10.01–2010.12.31 2011.01.30 II. elszámolva 
2011.01.01–2011.03.31 2011.04.30 III. elszámolva 

NCA-CIV-10-D-0093 DADA tréning 2010 500 000 500 000 2010.07.01–2011.05.31 2011.06.30 Lakatos K. elszámolva 
NCA-CIV-10-E-0625 NCA-CIV-10-E 1%-os film  2010 1 000 000 750 000 2010.08.01–2011.05.31 2011.06.30 Fikó-Leveleki  elszámolt 

Nyugat-dunántúli RMK Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások 2010 4 526 500 4 526 500 2010.08.01–2010.10.31 2010.11.15 Dely Géza I. elszámolt 
    2010.11.01–011.04.30. 2011.05.15. Dely Géza II. elszámolt 
United Way Magyarország Korai bővítése, fejlesztése, tréningek 2010 399 455 399 455 2010.05.15–2010.11.30 2010.12.30 Gruiz Katalin elszámolva 
Zugló XIV. Önkormányzat Működési támogatás 2010 200 000 140 000  2011.01.31 Lakatos K. elszámolva 
NCA-CIV-10-G NCA-CIV-10-G-0088 1% kampány  2010 10 000 000 0   közös nem nyert 
NCA-CIV-10-F Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány  2010 1 500 000 0 2010.07.01–2011.05.31  Fikó-Leveleki nem nyert 

Fővárosi Önkorm. Esélyegyenl. Sarokházi fiatalok lovastábor 2010 300 000 300 000 2010.04.01–2011.08.15 2011.09.15 Magyari /LK elszámolva 
OMMF Biztonságos munkavégzés támogatása 2010 12 074 000 0   Radnai Éva nem nyert 

KMOP-4.5.3-10 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolg. 2010   Kiírás felfüggesztve!       
Fővárosi Munkaügyi Hiv (15 pály.) Megváltozott munkaképességűek tám. 2010 10 000 000 10 000 000 2010.01.01–2010.12.31. havi Ocskay Zs. folyamatos 
ÖSSZESEN 2010-ben 78 903 955 47 370 355         
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Forrás Pályázati cél/címe Be-

adás
Kért ösz-

szeg 
Nyert ösz-

szeg 
Projektidőszak Felelős Státusz 

Nemzeti Civil Alap Működési költségek támogatása 2011 3 000 000  1 200 000  2011.06.01–2011.10.30 Méhész Mária Elszámolt 
Nemzeti Civil Alap KÉR tudásbázis sérültek számára 2011 1 000 000  2011.07.01–2011.09.30. Fikó-Leveleki  Nem nyert 
Nemzeti Civil Alap MAK tanfolyam 2011 1 953 566  2011.06.01–2011.09.30 Fikó-Leveleki  Nem nyert 
Nemzeti Civil Alap Down önkéntes program  2011 1 000 000  2011.06.01–2011.09.30 Fikó-Leveleki  Nem nyert 
FSZK 4961/C/2/1 Alternatív munkaerő-piaci szolg (TF) 2011 27 400 000  26 500 000  2011.01.01- 2011.12.31. Dely Géza Elszámolt 
GRLP-2011-101  GRLP-2011-101 SMART Tourism 2011 5 720 000  - Gruiz Katalin Eltűnt 
Élelmiszerbank Egyesület EU-s és hazai élelmiszer segély 

2011

élelmiszer élelmiszer egyszeri Méhész Mária Elszámolt 

élelmiszer élelmiszer egyszeri Méhész Mária Elszámolt 

élelmiszer élelmiszer egyszeri Méhész Mária Elszámolt 

Mikulás cs. Mikuláscs. egyszeri Méhész Mária Elszámolt 
CivilCom Egyesület Számítástechnikai fejlesztése 2011 600 000  Scholz Mária Nem nyert 
Nemzeti Fejlesztési Min. Izzó csere program 2011 324 000 324 000 2011. december Gruiz / Scholz  Elszámolt 
KLK Tender Kft. Balatoni Down Nap rendezvény 2011 Scholz Mária Nem nyert 
Deloitte Közös Többször Korai Fejlesztő Központ Fejl. 2011 3 000 000  Méhész Mária Nem nyert 
CIB Bank "Tenni tudunk" Esélyek háza, Down teázó 2011 2 000 000  Gruiz/Lakatos Nem nyert 
CIB Bank "Tenni tudunk" Márga-ház tatarozás 2011 2 000 000  Gruiz/Lakatos Nem nyert 
Civil szervezetek képzése Segítő kapcsolatok támogatása 2011 2 000 000  Radnai Éva Nem nyert 
Civil szerv. nemzetk. szerepváll. Támogatott önálló élet  - sp. tanulmányút 2011 1 600 000  Fikó-Leveleki  Nem nyert 
Fogy. Személyek Esélyegy.  Sarokház nyaralásra 2011 300 000  Magyari Tímea Nem nyert 
Hello holnap! Telekom KÉR tudásbázis: környezetvéd. 2011 2 000 000  Gruiz / Méhész Nem nyert 
XI. Közbiztonságért Alap. Közbiztonság jav. figyelő kamera 2011 1 460 000  Scholz Mária Nem nyert 
Fogy. Személyek Esélyegy.  Esélyegy. születéstől a szakma megszerz. 2011 10 000 000  Gruiz / Méhéz  Nem nyert 
NEFMI Sport és szabadidős tevékenysége 2011 450 000  Gruiz Katalin Nem nyert 
Sziget Fesztivál 2011 Részvétel a civil szigeten! 2011 részvétel részvétel 2011. augusztus Török Edina Nyert 
Hello holnap! Telekom Munkerőpiaci esélyegyenlőség 2011 1 000 000  ?   Gruiz/Fejes  Nyert 
KPMG Adótanácsadó Működésre, pro bono szolgáltatásokra  2011 750 000  Gruiz/Méhész Nem nyert 
Nemzeti Család- és Szociálpol. Civil szervezetek kompetenciafejl. képz.  2011 800 000  Fejes Rozália Nem nyert 
Nemzeti Család- és Szociálpol. Civil szervezetek, rendezv. támogatása 2011 1 000 000 490 787 2011.09.01–2012.04.30. Fejes Rozália Elszámolt 
Nemzeti Család- és Szociálpol. Civil szervezetek, rendezv. támogatása 2011 1 000 000  Fejes Rozália Nem nyert 
CIVIL LICIT civilek szolgáltatá-
sainak értékesítése 

1. Önkéntes tréning 2011 450 000  Gruiz/Fejes  Nem nyert 
2. MAK tréning 2011 450 000  Gruiz/Fejes  Nem nyert 

Civil érdekérvényesítés Lobbitevékenység 2011 1 500 000  Fejes Rozália Nem nyert 
Kézenfogva Alapítvány FECSKE Szolgálatra  2011 részvétel Gruiz / Méhész Nem nyert 
Fővárosi munkaügyi hivatal Megváltozott munkaképeeségűek 2011 9 043 000 9 043 000  havi Gruiz / Fejes  Folyamatos 

Összesen 2011     81 800 566  37 557 787       



A Down Alapítvány szolgáltatásai, 2011                5. sz. melléklet 
 

Intézmény, projekt, program, szolgáltatás Kapacitás Vezető / felelős 
Korai fejlesztés és tanácsadás 70 fő Domonkos Ágnes 
Down Ambulancia és tanácsadás 200 fő Csepeli Hilda, Balázs Mária, Steinbach Éva 
Dada szolgálat 30 fő Steinbach Éva 
Általános tanácsadás 150 fő Központ és Intézmények 
Átmeneti otthon Zágrábi 30 fő Murányi Sándorné 
Átmeneti otthon Szalóki 30 fő Veperdiné Scholz Mária 
Napközi otthon Zágrábi 60 fő Murányi Sándorné 
Napközi otthon Szalóki 30 fő Veperdiné Scholz Mária 
Napközi otthon Lágymányosi (lakóotthonosok 25 fő Radnai Éva és Magyari Tímea 
Lakóotthon Andor 15 fő Szemes Rita és Magyari Tímea  
Lakóotthon Csengery 9 fő Kovács Ferenc és Magyari Tímea 
Lakóotthon Petőfi 12 fő Magyari Tímea és Szemes Rita 
SALSA lakás, Üllői út 3 fő Murányi Sándorné, Méhész Mária 
Foglalkoztatás (FF+MR) Zágrábi 60 fő Murányi Sándorné 
Foglalkoztatás (FF+MR) Szalóki 40 fő Veperdiné Scholz Mária 
Foglalkoztatás (FF+MR) Lágymányosi 20 fő Radnai Éva 
Támogatott foglalkoztatás 30 fő Dely Géza 
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatás 13 fő? Wagner Ildikó 
Szakképzések  40 fő Radnai Éva 
 Bőrtárgy-készítés 16 fő Radnai Éva 
 Konyhai kisegítő 12 fő Radnai Éva 
 Kertész 11 fő Radnai Éva 
 Számítógépes adatfeldolgozó előkészítő   8 fő Radnai Éva 
Egyetemi gyakorlóhely 30 fő Intézményvezetők 
Felnőttképzés 30 fő Radnai Éva 
KECS szalmai szolgáltatások   
 Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés 200 fő Veisz A. / Török Edina / Szemes Rita / Nagy Kata  
 Munkapszichológiai felmérés 100 fő Janzsó Szilvia 

 Orvosi ellátások 320 fő 
Foglalkozásegészség, intézményi orvosok, neuro-
lógus, körzeti orvosok 

 Rehabilitációs szolgáltatások masszázs, 
 gyógytorna, pszichiáter 

200 fő Krizsán Andi / Kabai Imre / Bőr Anikó /  

 Szociális segítés, kísérés, ügyintézés 100 fő Fikó-Leveleki Orsi / Bíró Hajni /Wágner Ildikó 
 Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport 100 fő  
 Szállítás 100 fő Murányi Sándor 
KECS admin., gazdasági, működési, HR, PR   
 Központi iroda, közös adminisztráció  Gruiz Katalin 
 Gazdasági  Mentes Éva 
 Bér, munkaügy, kafetéria 200 fő Dulcz Adrienn / Gruiz, Mentes 
 Könyvelés  Genáhl Lászlóné / Gruiz, Mentes 
 Minőségirányítás  Szaszák Tibor / Gruiz Katalin 
 Ingatlanok  Gruiz / Mentes / Méhész Mária 
 IT fejlesztések, rendszergazda  Papp Robi / Gruiz Katalin 
Kiadói tevékenység, kiadványok, filmek, interne-
tes anyagok, hírlevelek készítése 

 Gruiz Katalin 

Nyaraltatás, nyaralók működtetése  Kovács Ferenc / Méhész Mária 
Önkéntesprogram  Intézményvezetők 

 


