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1. Elnöki beszámoló az Alapítvány 2015-ös évéről és a 2016-tervei
Dr. Gruiz Katalin
A Down Alapítványt 1992-ben 3312 (9. Pk. 68296) számon jegyzeték be a Fővárosi Bíróságon. Közhasznú szervezet, ami azt jelenti, hogy szolgáltatásai olyan közfeladatokat fed le, melyek szociális biztonságot
jelentő állami feladatok. A feladatok egy részéhez az állam normatív támogatás formájában hozzájárul
anyagilag. Adószáma: 18005282-1-42; Cégjegyzékszáma: 01-09-937642.
1.1. A Down Alapítvány küldetése
Az alapítvány küldetése nem változott az elmúlt években: elősegíteni, hogy minden értelmi fogyatékos
gyermek a családjában nőhessen fel és felnőttként mindenki máshoz hasonló önálló és teljes életet élhessen, köztünk, velünk. Ennek elérését kiadványokkal, tanácsadással, egészségügyi, oktatási és szociális
szolgáltatásokkal, innovatív módszerek fejlesztésével és a társadalmi attitűd befolyásolásával igyekszik
támogatni. Az is fontos jellemzője az alapítványi megközelítésnek, hogy személyközpontú szolgáltatások
formájában támogatjuk a tanulást, a lakhatást, a foglalkoztatást és az autonóm életet, munkatársainktól
olyan szemléletet és hozzáállást követelve, mely egyenrangú, önálló döntéshozatalra képes, teljes jogú
állampolgárnak tekinti az értelmi fogyatékos embert és úgy alakítja a támogatást, hogy annak segítségével
akadálymentesen érvényesüljenek is ezek a jogok és megvalósuljanak a következményként elvárható tanulási, lakhatási és foglalkoztatási feltételek.
1.2. Áttekintés a 2015. év tevékenységéről
A 2015-ös évben stabilitásra törekedtünk, nem terveztük a 2014-eshez hasonló meredek növekedést, mely
tulajdonképpen kényszerből, a több lábon állás és az előre menekülés kényszeréből született megoldás
volt. Az erőltetett menetben bővített foglalkoztatás, elsősorban a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatása rengeteg energiánkat emésztette fel, ugyanakkor munkalehetőséget
biztosít fogyatékos ügyfeleinknek és foglalkoztatást olyan egészségkárosodott embereknek, akiket a szolgáltatásaink fenntartásában állami hozzájárulással tudunk alkalmazni munkatársként. Ma már 200 megváltozott munkaképességű embert foglalkoztatunk 130 változatlan munkaképességű munkatárs mellett,
ami olyan többletfeladatok elé állított minket az elmúlt évben, ami szakmai képességeinket egy-két ponton meg is haladta, például a pszichoszociális fogyatékosság miatt leszázalékolt munkavállalók hosszú
távú foglalkoztatása.
Erőn felüli feladatként szakadt ránk egyre öregedő ügyfélkörünk ellátása, napi segítése, támogatása. Az
egészségügy működésképtelenné válásával egyre nehezebb helyzetbe kerülünk szakmailag és lelkileg is.
Mivel kórházat nem tudunk nyitni, tanuljuk a gerontológiát, geriátriát és az öregkorban alkalmazható rehabilitációs módszereket és házi ápolásra álltunk át, így próbáljuk idős ügyfeleinket a lehető legjobb állapotban tartani. A baj akkor következik be, amikor valamilyen akut betegség miatt kórházba kell szállítani őket: akkor még kórházi ügyeletet is kell tartanunk életben tartásuk érdekében. Mindez a plusz teher
és a végén bekövetkező elkerülhetetlen fiatal gondozóinknak igen nagy lelki terhet jelentenek, sokszor ők
is belebetegszenek, kiégnek vagy kilépnek tőlünk. Ennek a problémának a kezelése komoly szakmai kihívást jelent és ki is dolgoztunk rá egy metodikát egy nemzetközi fejlesztési projekt, az INV kapcsán.
A problémák és kihívások mellett számos fejlesztésről és sikerről is beszámolhatok, a korábbi évekhez
hasonlóan. Szolgáltatásaink közül egyet sem kellett megszüntetnünk, még bővítésre is nyílt lehetőség.
2016-ot 4 támogatott lakhatási szolgáltatással nyitottuk (Márga, Felcsúti, Somfa és Üllői) a folyamatosan
működő 3 lakóotthon (Andor, Csengery, Petőfi) mellett, és 2016. elején nyílik az Oroszlán utcai új támlak
szolgáltatásunk. Ezzel már 82 személy éli majd nálunk saját életét több-kevesebb támogatással. Magyari
Tímea egységes irányítása alatt működnek ezek az otthonok Kovács Ferenc (Csengery), Érczy Emese
(Márga), Szepesi Andrea (Andor utcai lakások), Kerepeczi Szimonetta (Felcsúti), Szondi Tibor (Somfa és
Üllői) vezetésével. Az Oroszlán utcai otthonhoz most keresünk megfelelő vezetőt. 2016-ra két újabb lak3

hatási szolgáltatás indítását tervezzük. Sajnos a hivatalok egyre kiszámíthatatlanabb működése mára egy
évnél is hosszabb időre növelte egy-egy új otthon elindítását, ami mind szakmailag, mind anyagilag igen
megterhelő, hiszen hatalmas befektetést igényel úgy, hogy évekig nincs se szolgáltatás, se bevétel belőle.
A Gondozóházak, átmeneti és napközi otthonok az általános nehézségek ellenére zavartalanul működtek,
de a Szalóki Átmeneti Otthonra 2015-ben lecsapott az évek óta leselkedő létszámcsökkentési határozat,
az időközben túl kicsinek deklarált alapterület miatt. Sajnos Veperdiné Scholz Máriának, az intézmény
vezetőjének nem sikerült még kialakítania az Átmeneti Otthon szatellit intézményét a közelben, hogy az
eredeti létszám egy plusz intézménnyel együtt megtartható legyen. Így az átmeneti otthonos létszáma
2015-ben 20-ra csökkent az eredeti 30-ról, ami hosszú távon fenntartási nehézségeket fog okozni, hiszen
sem kevesebb munkatárs, sem kisebb rezsi nem lett ettől. Tervünk egy közeli lakás megvásárlása és abban átmeneti otthon vagy még inkább támogatott lakhatás indítása. Ennek a fejlesztésnek fő akadálya az
időközben meredeken megnőtt lakásárak, ami a XI kerületre hatványozottan jellemző. Felmerült a Kálvária téri lakás felhasználása erre a célra, most ezt az elképzelést próbáljuk megvalósítani.
A Zágrábi Gondozóház a legnagyobb intézményünk, a 30 átmeneti otthonos és 60 napközis ügyfél mellett
50 dolgozó és 70 megváltozott munkaképességű ügyfél és munkatárs, tehát 200-nál több ember tartózkodik napközben az otthonban. Kaucsicsné Zsóri Katalin gondozóház vezetőnek van mit és kit koordinálnia
és a nyüzsgő hangyabojt igazgatnia. Az extrém létszám és igénybevétel intenzív ingatlanhasználatot, állandó karbantartásokat, javításokat és takarítást kívánna, de pont ezek a munkakörök szinte mindig betöltetlenek.
Elöregedett gépkocsiparkunk 2014-es cseréjét követően 2015 viszonylag problémamentesen zajlott mind
a kocsik szempontjából (egy komolyabb javításra volt szükség a teherszállító Jumper esetében), mind a
gépkocsivezetők szempontjából. Az évek óta kitartó, állandó emberek, vagyis Tamás bácsi (Machwart
Tamás) és Murányi Sanyi mellett további három gépkocsivezető munkatársunk lett, akik Kövécs Mariann
hatékony beosztása alapján minden ügyfelünket célba juttatnak. Jelenleg a 16 fős Ford nagybuszunk mellett egy 9 fős Ford kisbuszt, egy 7 fős Daciát és egy személyautót üzemeltetünk személyszállításra és a
Citroen Jumpert főként teherszállításra.
A Korai Fejlesztő 2015-ben elnyerte végső helyét és méretét, úgy tűnik, hogy a gyereklétszám már nem
nő tovább, tehát hosszú távú megoldást jelenthet a III. emeleten összenyitott három lakás. A harmadik
lakás csatlakozásával Domonkos Ágiék szépen felújítottak mindent és még a folyosó szigetelése és kifestése, valamint felvirágozása is megtörtént végre, aminek mindenki nagyon örül, főként az apróságok. A
Korai Fejlesztő, a Down Ambulancia és a Down Dada szolgálat egyre szorosabban működik együtt, holisztikus szemlélet szerint szolgálva a kisgyerekes családokat. A Korai Fejlesztő köznevelési szerződésének és állami normatívájának a megszerzése minden évben egyre stresszesebb, egyre nehezebben, egyre
későbben, egyre nagyobb szívességként adja meg a nagyhatalmú hivatal, egyre nyomósabban éreztetve
velünk, hogy ez bármikor abbamaradhat. Emiatt elkezdtük a Korai Fejlesztő szolgáltatásait (fejlesztések,
gyógytornák, kreatív foglalkozások, stb.) nem értelmi fogyatékos gyermekek számára is hozzáférhetővé
tenni, mint fizetős szolgáltatást, hiszen az a szaktudás, ami a Korai Fejlesztőben felgyűlt, eladható. Ezekkel a plusz szolgáltatásokkal hosszú távon meg tudjuk tartani a Down-szindrómás és más sérült babák
korai fejlesztését.
A Down Ambulanciát továbbra is Dr. Ambrus Bence vezeti, a szülők és a szakemberek legnagyobb megelégedésére. A fejlődés-neurológiai feladatokat Dr. Felkay Mária látja el Pethőné Csordás Lujzival közösen, aki a tornagyakorlatok betanítását és a gyerek állapotához szabását végzi az orvos diagnózisa alapján.
A korai habilitációs szolgáltatás-rendszerünk harmadik pillére a Down-Dada szolgálat, mely Steinbach
Éva gondjaira van bízva. A Down-sorstársi segítő szolgálat kiterjesztését minden veleszületett rendellenességre 2 éve kezdtük meg. Jóna Ferenc a Sorstárs Segítő Szolgálat vezetője szorosan együttműködik a
Down-csapattal, közös programokat, képzéseket, tréningeket szerveznek. Az új dadák képzése mellett
elkezdtük a már gyakorló dadák továbbképzését, akkreditáltattuk a tanfolyamokat és a képzés végén a
tanúsítványon és az oklevélen kívül Sorstárs Segítő igazolványt is adunk a végzett gyakorló Sorstárs segí4

tőknek, ami egyrészt egy jelképes gesztus, másrészt segítheti, hogy a hivatalos helyeken és kórházakban
komolyan vegyék őket és hogy ezeken a helyeken egy hivatalosan létező szervezet nevében lépjenek fel.
A Sorstárs Segítő programot a Nemzeti betegfórum is magáénak érzi, közös logóval próbáljuk működtetni az elismerés (és esetleg finanszírozás) céljából. A Dada-tréningek mellett továbbra is megvannak a
rendszeres kisgyerekes tréningek és a testvértréningek. Új kiadványokat készítettünk a Sorstársi Segítő
Szolgálathoz: "Van segítség" címmel egy 50 oldalas könyvecske készült (szerző GK) veleszületett rendellenességekről, azokra szakosodott segítő szervezetekről és hivatalos szakmai szolgáltatókról. Egy szórólapocskát is készítettünk a Sorstársi Segítő Szolgálatról magáról, ezt szórjuk a kórházaknak, gyermekrendelőknek, családsegítőknek, stb. Már 100-at közelíti az igazolvánnyal rendelkező Sorstárs Segítők száma,
de ez még mindig nem hozott áttörést a kórházak szemléletében. Viszont egyik első dadánkat és trénerünket Keszerice Jolánt önkéntesként befogadta a Pécsi szülészet, ahol Joli heti egy-két napot tölt azzal,
hogy a veleszületett rendellenességgel világra jött újszülöttek szüleinek lelki támogatást és tanácsadást
nyújt mint sorstárs és mint pszichológus.
Az évek óta húzódó felnőtt Down Ambulancia létrehozása továbbra sem befejezett, pedig már többször
álltunk a küszöbön, már megszereztük az Irgalmasrendi Kórházzal együtt a működtetés TB befogadását
és finanszírozását, komoly heti óraszámot sikerült kapni, 40 óra neurológia, 40 óra pszichoterapia és 30
óra pszichológia rendeléssel. Kozma Atya, a kórház fenntartásáért felelős egyházi szervezet vezetője is
egyetért az elképzeléssel és felajánlott egy három helyiségből álló alkalmas területet a rendház központi
épületben a koordináció céljára, de sajnos még a mai napig nem sikerült átadniuk ezeket a helyiségeket.
2014-ben indult az Alapítvány felnőtt-képző intézményként történő akkreditálása és számos pontszámos
tanfolyam engedélyeztetése. 2015-ben már 70 saját dolgozó, 30 autista személyekkel foglalkozó szakember (FSZK-val együtt) és 50 hátrányos helyzetű személy (Nemadomfel Alapítvánnyal együtt) képzése
történt/történik, 8 felnőttképzési engedéllyel rendelkező tanfolyamunkon. Az akkreditált képzéseket az
alapítvány szakmai vezetői tartják. Ezekhez a tanfolyamokhoz tananyag is készült, melynek könyv formában történő kiadását 2016-ra tervezzük.
2015-ben is folytattuk kiadói tevékenységünket, két könnyen érthető füzetke született a közlekedéssel
kapcsolatban, és még egy harmadik is előkészületben van. A szerzők megírták és a nyomdai előkészületek is meg Éva néni (Kissné Haffner Éva) korais könyvéhez "...benned a létra" címmel. Ez a korábbi "Ők
és mi" című könyv felújított, fotókkal ellátott felújítása. Ugyancsak előkészületben van Kövics Ági mondókás könyve. 2016-ra tervezzük a már részben megírt 3 kötetes alapozó anyagot a személyközpontú
szociális szolgáltatásokhoz (szerző GK).
Minőségirányítási rendszerünk tovább fejlődik és bonyolódik Szaszák Tibor irányítása alatt. Ennek képezi részét a 2015-ös 3 napos szervezetfejlesztő tréning, melyen minden vezető és felelős személy részt vett.
A több napos együttgondolkodás eredményeképpen több vezető egyéni menedzser-coachingon is részt
vett, melynek eredménye azonnal érezhető volt.
A tervezett IT menedzsmentrendszerre megtaláltuk a megfelelő fejlesztőket, akiket izgat a kihívás, hasonlóan innováció-pártiak mint mi.
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1.3. Folyamatosan működő szolgáltatások és egyszeri projektek
Korai habilitáció
• Down Dada szolgálat és tanácsadás: (Steinbach Éva és az önkéntes Dadák);
• Sorstársi Segítő Szolgálat: akkreditált képzés, igazolvány (Gruiz Katalin, Jóna Ferenc);
• Korai gyógypedagógiai felmérések (Kiss Tiborné);
• Korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás 1–6 éves korig: 120 fő számára. (Domonkos Ági);
• Korai fejlesztő az ELTE gyakorlóintézménye: 15–20 fő hallgatóval (Domonkos Ági és mtsai);
• Korai neurohabilitáció, DSGM fejlesztés, gyógytorna a koraiban (Petőné Lujzi);
• Down Ambulancia a Bethesda Kórházban: prevenciós szűrővizsgálati program, 16 szakrendelés;
sorstársi tanácsadás, 1–18 éves korig (Ambrus Bence);
• Fejlődésneurológiai szakrendelés a Bethesdában (Felkay Mária).
Felnőttkori szolgáltatások
• Gyógypedagógia felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Sebestyénné Veisz Anna);
• Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Janzsó Szilvia);
• Egészségi állapot felmérése és fejlesztése, egészséges életmód és táplálkozás (Vámos Magdolna);
• Pályaorientáció, próbamunka, munkatanácsadás (foglalkoztatásért felelős csapat);
• Informális szakképzés, munkabetanítás: kézművességek (bőr, kerámia, textil, papír, konyhai kisegítő, irodai kisegítő és kézbesítő, takarító (oktatók és foglalkoztatók);
• Felnőttképzés: informatika, fotózás, fizikai állapotjavító szolgáltatások (oktatók és mentorok)
• Foglalkoztatási Centrum, látványműhelyek és bolt működtetése (Scholz Mária és az ott dolgozók);
• Önálló életre felkészítő programok: 16 éves kortól (szakmai vezetők és trénerek);
• Kézműves műhely I: képeslap, papírárú, ékszer, filc és szőttesek készítése: 45 fő (Scholz Mária);
• Kézműves műhely II: bőrmunkák, ékszerkészítés, papírmunka: 30 fő (Lágymányosi);
• Kézműves műhely III: bőr, papírmasé, agyag, ékszer, dekopázs: 90 fő (Kaucsicsné Zs.K.);
• Szociális foglalkoztatás: 80 fő (Zágrábi és Szalóki);
• Rehabilitációs foglalkoztatás: 180 fő (Gruiz Katalin, Molnár Eszter, minden intézmény)
• Támogatott foglalkoztatás: nyílt munkapiaci szolgáltatások 50 fő (Dely Géza);
• Átmeneti Otthon I: krízisotthon Budán, 20 fő (lecsökkentett létszám) részére (Scholz Mária);
• Átmeneti Otthon II: krízisotthon Pesten 30 fő részére (Kaucsicsné Zsóri Katalin),
• Napköziotthon I: XI. Szalóki utca, 30 fő(Scholz Mária),
• Napköziotthon és foglalkoztató II. XI. Lágymányosi utca 15., 45 fő (Scholz Mária),
• Napköziotthon III: X. Zágrábi út 13., 60 fő (Kaucsicsné Zsóri Katalin);
• Lakóotthon Andor – három lakás: 15 fő részére (Szepesi Andrea);
• Lakóotthon Petőfi: 12 fő részére (Magyari Tímea);
• Lakóotthon Csengery: 9 fő részére (Kovács Ferenc);
• Támogatott lakhatás: Márga idősek otthona 12 fő számára ez évben megnyílt (Érczy Emese);
• Támogatott lakhatás Felcsúti utcában 12 fő számára (Kerepeczi Szimonetta);
• Támogatott lakhatás Üllői úton 3 fő számára (Szondi Tibor);
• Támogatott lakhatás Somfa utcában, 7 fő számára (Szondi Tibor);
• Támogatott lakhatás az Oroszlán utcában, 12 fő részére, nyitásra kész (Magyari Tímea).
• Rehabilitációs és Sportcentrum működése (Mayer Nikoletta).
Szervezet-menedzsment és kapcsolódó programok
• Szervezetfejlesztési tréning és egyéni coaching alapítványi vezetőknek;
• Minőségirányítási fejlesztések, egységes dokumentáció kialakítása (Szaszák T.);
• IT menedzsment rendszer fejlesztése (Szaszák Tibor, Gruiz Katalin);
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Központi iroda és gazdasági iroda működtetése (Gruiz Katalin és Mentes Éva);
Egységes lakhatási szolgáltatások (Magyari Tímea);
Akkreditált képzések szakembereknek (Gruiz Katalin);
Egyetemi gyakorlóhelykénti működés (minden intézmény);
Középiskolások gyakorlóhelye (minden intézmény);
Alapítványi munkatársak számára képzési és tréningrendszer kialakítása a nemzetközi konzorciumban kifejlesztett INV metodika szerint: támogatásba ágyazott fejlesztés az ügyfeleknek és az
ehhez szükséges attitűd a támogató szakemberek részéről (gyógyped. és pszichológiai csoport);
Támogató, segítő, mentori feladatok és képzések megváltozott munkaképességű dolgozóknak;
Mentálisan akadálymentes élet, lakáshasználat és közlekedés (Gruiz, Magyari, Sebestyén Diána);
Weblap fenntartás, szerkesztése (Gruiz Katalin és központi iroda);
Facebook oldalak: 8 FB oldal összehangolt működtetése (felelősök);
Kuratóriumi Hírlevél: Kirchner Zsuzsa kuratóriumi tag szerkeszti a negyedévenkénti kiadványt.
Tartalmából: szakembereink, kuratóriumi tagjaink bemutatkozása, szolgáltatások, események.
Papír alapú kiadványok 2015-ben: hírlevél (6x14 000 db), KÉR füzetek (2 db). Előkészületben
Korai fejlesztés (Kissné Haffner Éva), Az autonóm élethez szükséges támogatás (Gruiz Katalin),
Matematikatanítás (Mohai Ágnes); Mondókagyűjtemény (Kövics Ágnes);
PR munka: nyílt napok, bemutatkozó előadások, hírlevél, 1% kampány, folyamatos.

Egyéb ad hoc és rendszeres programok 2015-ben
• Szabadidős programok: kulturális, rehabilitációs és sportprogramok, nyaralások;
• Rendszeres sportolás, részvétel versenyeken (Mayer Nikoletta és Mentes Éva);
• Segítőtárs tréningek: 30 fő (Jóna Ferenc);
• Kisgyermekes és dada-tréningek: 20 fő (Steinbach Éva és Keszerice Jolán);
• Testvértréning: 20 fő (Steinbach Éva és Janzsó Szilvia);
• Fotótanfolyamok (Bege Nóra és Sebestyén Dina);
• Számítástechnikai oktatás (Mártonyi Tibor).
1.4. Kiemelt fejlesztések 2015-ben
• Sok energiát és pénzt öltünk az IT rendszer fejlesztésébe, számlázás és házipénztár már működik,
könyvelés, munkaszerződések kötésének IT-sítése folyamatban van (Szaszák, Mentes, Gruiz).
• A rehabilitációs foglalkoztatás létszámát 180 főről 200 főre emeltük (Gruiz, Molnár és vezetők);
• Felújítottuk az Oroszlán utcai házat és hamarosan indítjuk a támogatott lakhatást (Magyari Timi);
• Megvettük a Kinizsi utca fél tulajdonunk mellé a lakás másik felét is, felújítását tervezzük (GK);
• A Felcsúti utcai lakó otthonunkban bőrös és kerámiaműhelyt alakítottunk ki és a kertben saját fogyasztásra termelő kertészetet (Kerepeczi Szimonetta);
• Kisebb felújítást követően elindítottuk a Somfa támogatott lakhatás Kaucsics Kati és Magyari Timi együttműködésével. Több jelölt után jelenlegi vezetője Szondi Tibor.
• A kibővített korai fejlesztő folyosóját kifestettük, parkosítottuk (Domonkos Ági).
• Akkreditál felnőtt-képző szervezetté váltunk és elindítottuk a képzéseket (Gruiz és Szabó Gabi)
• Gépkocsiparkunk megújult, így a kevéssé mozgásképes ügyfeleink is eljutnak a programokra;
• A Segítőtárs projekt az előző évi indulást követően még intenzív fejlesztés alatt áll (Gruiz, Jóna);
• Szervezzük a felnőtt Ambulanciát: az Irgalmasok Kórházának lépését várjuk (Gruiz, Vámos);
• Fejlesztjük az új IT ügyviteli rendszert, egy nagy pályázatot is beadtunk erre (Szaszák, Gruiz);
• Folytatjuk a mentális akadálymentesítés projektet, 2015-ben a lakáshasználattal (Sebestyén Dina);
• 2015-ben 30 kisebb-nagyobb pályázatokon 342 millió forintot nyertünk, melyből a rehabilitációs
foglalkoztatás közel 205 millió, a szociális foglalkoztatás 91 millió forint, a lakhatási szolgáltatások kiegészítő pályázata pedig 15 millió forint volt (további részletekért lásd mellékelt táblázatot).
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1. ábra: Kézműveskedés
1.5. Szervezet és működés 2015-ben – összefoglaló áttekintés
Az Alapítvány operatív vezetését 2015-ben átstrukturáltuk. Különválasztottuk a szakmai vezetőket, az
intézményvezetőket és döntéshozókat. A három szerepkörben vannak átfedések, egy-egy vezetőre több
szerepkör is juthat. Ennek ellenére ez a megkülönböztetés segíti a tisztánlátást a jogosultsági, a felelősségi
és döntési jogköröket illetően. Több gondot kell, szeretnénk fordítani a vezetők alatt dolgozó csoportvezetőkre, képzésükre, feladatvégzésük támogatására.
1.5.1. A menedzsment
A kuratóriumi elnök dr. Gruiz Katalin: az alapítvány operatív vezetője, az oktatás és képzés szakmai vezetője, valamint a vezetők és a központi csoportban dolgozók közvetlen felettese. Az operatív vezetés
másik lába Mentes Éva gazdasági vezető, a gazdálkodásért felelős szakmai vezető és a gazdasági csoportban dolgozók felettese.
Az intézményvezetők saját intézményükért felelős menedzserek, az intézményükben alkalmazott munkatársak felettesei:
• Érczy Emese, Márga otthon vezetője;
• Domonkos Ágnes, Korai Fejlesztő vezetője;
• Kaucsincsé Zsóri Katalin, Zágrábi Gondozóház vezetője;
• Kerepeczi Szimonetta, a Felcsúti utcai támogatott lakhatás vezetője;
• Kovács Ferenc, lakóotthonvezető;
• Magyari Tímea, a Petőfi lakóotthon vezetője;
• Mayer Nikoletta, a sportcentrum vezetője;
• Scholz Mária, Szalóki Átmeneti és Napköziotthon vezetője;
• Szepesi Andrea, az Andor utcai lakóotthonok vezetője;
• Szondi Tibor, a Somfa és az Üllői utcai támogatott lakhatások vezetője.
A szakmai vezetők feladata az adott szakmai körbe tartozó munkatársak horizontális összefogása:
• Veisz Anna, vezető gyógypedagógus;
• Vámos Magdolna, egészségügyi szakmai vezető;
• Magyari Tímea, a lakhatások szakmai vezetője;
• Szaszák Tibor, a minőségirányításért felelős szakmai vezető.
Egyre fontosabb szerep jut a nagyobb intézményekben a csoportvezetőknek, akik a vezetők által delegált
feladatokat elvégzik. Ők kulcsfontosságú szereplők, hiszen a vezetőségi döntések megértése, elfogadása
és a mindennapi működést végzők munkájának ezek szerinti irányítása rájuk hárul.
Az aktuális szervezeti felépítést az 1. számú melléklet mutatja.
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2. ábra: Szervezetfejlesztési tréning: olyan sokan voltunk, hogy nem fértünk rá egy képre
1.5.2. A szakmai munka
Az alapítvány szakmai munkája és szolgáltatás-rendszere 2015-re méltán nevezhető holisztikusnak, hiszen szinte alig merülhet fel olyan szükséglet, olyan igény az értelmi fogyatékos ügyfelek és családjuk
részéről, melyre ne lenne az alapítványnak megoldása, szolgáltatása vagy tanácsa. Az alapítvány szakmai
vezetői biztosítják az oktatást, a szakemberek informális és formális képzését, az minőségi szolgáltatást és
az egységességet az alapítványon belül. A szakmai vezetők körét bővíteni tervezzük egy állandó foglalkoztatási szakemberrel.
A szakmai munka minőségét hivatott biztosítani az a képzési- és tréningrendszer, melyet az INV nemzetközi projektben hoztunk létre és egy tesztidőszak utn ebben az évben minden intézményre kiterjedően
működtetni kezdtünk. Ettől a rendszertől azt reméljük, hogy a segítő/támogató munkatársak tudatossága,
eszköztára és szemlélete egy nagy lépést tesz előre, annak érdekében, hogy fogyatékos ügyfeleink elindulhassanak illetve minél tovább jussnak az autonóm élet irányába. Az INV rendszer nemcsak a munkatársi készségeket növeli, de a kontrollt és az önkontrollt is, és igen hatékony a kiégés megelőzésében.
1.5.2. A gazdasági helyzet
A 2014-es sikeres évet követően 2015-ben nem tudtunk ugyanolyan jó eredményt elérni, mit több az év
első felében egy ideig negatív volt a mérlegünk. Ennek okai: (i) az év végi házvásárlás, (ii) az évelején
csúszó normatíva típusú állami kifizetések, (iii) a rehabilitációs foglalkoztatási támogatás minimálbérrel
arányos emelésének elmaradása, (iv) az egyre csökkenő számú pályázat. Ezt a mínuszt komoly gazdálkodás-optimálással sikerült az év végére kiegyenlítenünk és egy nem túl nagy (26 milliós) biztonsági tartalékkal zárni az évet, mely remélhetőleg áthidalja a 2016-os év eleji forráshiányt.
Az előző évhez képest mind a kiadásokban mind a bevételekben növekedés volt, bár nem olyan mértékű,
mint az előző évben. A kiadások hajszálpontosan a tervezett maximumot érték el (738 millió). A bevételek a tervezett sáv felső negyedébe estek, de a növekedés mértéke alatta maradt a kiadások növekedési
mértékének (764 millió). A fő számokat a mérleg (1. táblázat), illetve a közhasznúsági beszámoló mutatja
(2. számú melléklet). A részletes gazdasági értékelés az 1.7. pontban található.
1.5.3. Foglalkoztatotti létszámok
Munkatársaink létszáma 2015. végén: 335 fő volt (2014: 360 fő, 2013: 300 fő; 2012: 190 fő; 2011: 183;
2010: 185; 2009: 248 fő). Szerződéses önkénteseink száma 2015-ben, az előző évekhez hasonlóan 40 fő.
Képzésben és továbbképzésben résztvevők munkatársak száma 100 fő volt 2015-ben.
2015. decemberében a 324 fő munkaszerződéssel rendelkező foglalkoztatottunkból 180 fő rehabilitációs,
70 fő szociális, fejlesztő felkészítő foglalkoztatásban részesült. A munkaszerződéssel alkalmazottakon
kívül 45 ügyfelünk munkarehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt. Tehát 29 munkatársunk van, aki
nem megváltozott munkaképességű. Összesen 150 értelmi fogyatékos munkavállalót foglalkoztatunk. Ez
azt is jelenti, hogy szinte minden aktív korú ügyfelünk dolgozik, keresettel rendelkezik. 2015-ben még
futott a támogatott foglalkoztatás, vagyis a munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtsa és az elhelyezkedés segítése értelmi fogyatékos ügyfelek részére, de 2016.ban ez a foglalkoztatási forma meg fog szűni, sajnos.
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1.6. A Down Alapítvány néhány kiemelt 2016-os tervének ismertetése
1.6.1. Szervezetfejlesztés, IT ügyviteli rendszer fejlesztése
A szervezetfejlesztést lehetőleg pro bono felajánlott tréningekkel szeretnénk folytatni. Az IT fejlesztéssel
egybekötött ügyvitel és dokumentálás-fejlesztés, dinamizálás a jövő év fő célja. Egy közös kutatásfejlesztési pályázatot tervezünk beadni, civil szervezetek és kisvállalkozások számára alkalmas komplex
menedzsmentrendszer kifejlesztésére, melynek általános ügyviteli és szakmai irányítási részei is lesznek.
Olyan fejlesztésre pályázunk, mely a saját használaton kívül piaci hasznosításra is kerülhet. A gazdasági
elemekkel indítva már el is kezdtük fejleszteni, és ha véletlenül nem nyerünk a pályázaton, akkor is lehetségesnek látjuk a megvalósítást és egy ilyen termék piacra juttatását.
Az évek óta stabilan folyó oktatási, szociális, rehabilitációs és szabadidős szolgáltatásainkat 2016-ben is
folytatni kívánjuk. A szakmai munka minőségét és egységességét a szakmai vezetők biztosítják, akik öszszefogják a szakmailag alájuk tartozó szakembereket. Az INV fejlesztő-támogató pedagógiai modellt az
egész alapítványra kiterjedően alkalmazzuk: rendszeres képzések, esetmegbeszélő tréningek, önreflexió
és tanácsadás csoportban és egyénileg.
1.6.1. Támogatott lakhatási rendszer és új szolgáltató központ létrehozása
Új támogatott lakhatásokat tervezünk indítani és a Szalóki férőhelygondját is egy támogatott lakhatási
szolgáltatással tervezzük megoldani. A Kinizsi utcai és a Kálvária téri lakásokat tatarozás után támogatott
lakhatás vagy Salsa (Saját lakás, saját élet projekt) lakásként fogjuk hasznosítani.
A XV. és XVI. kerületekben a Petőfi, a Felcsúti és a 2016-ban már működő Oroszlán utcai házak 36 embernek adnak otthont. 2015-ben még a Lágymányosi vagy a Zágrábi műhelyekbe jártak dolgozni, de
2016-os célunk egy foglalkoztatási centrum létrehozatala a két kerület határán. Addig is, amíg ez megvalósul, az érintett otthonok vezetői kialakítottak egy olyan forgószínpad-szerű megoldást, amiben minden
lakó eljár dolgozni egy másik helyszínre: bőrös műhelyek, kerámiaműhely és kertészet áll rendelkezésre.
Munka után szintén forgásban járnak sportolni és vesznek részt az önálló élet tréningeken. Ehhez egy
kisbusz áll a rendelkezésükre. A foglalkoztatási centrum létrehozása egyre sürgetőbb, mert a 2016-ra tervezett új Támlakhoz időközben megvásároltuk a Kajár utcai ingatlant. Így majd 48 lakót fog kiszolgálni
ez a koncentrált munkahely munkával, oktatással, szakemberekkel és szabadidős tevékenységgel, stb.
1.6.2. Rehabilitációs foglalkoztatás fejlesztése
Mára úgy alakult, hogy szolgáltatásainkat nem tudnánk fenntartani a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak integrált foglalkoztatása nélkül. Az értelmi fogyatékos ügyfelek kísérésében, egyéni és kiscsoportos programjainak kivitelezésében nagy szerepet kapnak az "MMK"-s munkatársak, akik maguk is
támogatást igényelnek részünkről. Egy olyan innovatív foglalkoztatási szisztéma van kialakulóban, amely
megoldhatja a szociális szolgáltatások emberhiányát és nagyban hozzájárulhat a személyközpontú szolgáltatások megvalósításához, az autonóm élet egyénre szabott támogatásához. Ehhez olyan gyakorlott
vezetőkre, irányítókra van szükség, akik az eltérő készségekkel, eltérő munkaidőben és munkabeosztásban dolgozó, korlátozottan terhelhető MMK munkatársakat hatékonyan összeszervezi a nem MMK munkatársakkal és beosztja őket az ügyfelek egyéni szükségleteinek/igényének megfelelően. Az irányító
szakemberekkel szembeni elvárások ezzel megnőnek: intenzív képzés és tréningek szükségesek ahhoz,
hogy erre alkalmassá váljanak. Ennek kidolgozása és bevezetése is a 2016-os év feladata lesz.
1.6.3. Egészségügyi, orvosi szolgáltatások, a felnőtt Down Ambulancia
A kisgyerekek számára működtetett Down Ambulancia stabilan működik, fejlesztése folyamatos, a szakrendeléseket is igyekszünk támogatni beszerzésekkel. Nagy szakmai sikernek könyveljük el azt, hogy a
"Gyermekgyógyászati továbbképző szemle" egy különszámot szentelt a Down-szindrómának, a Down
Ambulanciának, a korai fejlesztésnek és a szakorvosi újdonságoknak (Gruiz K. és Ambrus B. (2016)
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Down ambulancia és a Down-szindrómás gyermekek komplex korai habilitációja & Kissné Haffner É.
(2016) Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek korai intervenciója a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában, Gyermekgyógyászati továbbképző szemle, 21(1) 9–20).
Ugyanakkor a felnőtt szolgáltatásrendszerből napi szinten hiányoznak az empatikus és holisztikus szemléletű orvosi-egészségügyi szolgáltatások. Hosszú előkészítő munka után reméltük, hogy elindulhat 2015ben a Felnőtt Fogyatékosok Ambulanciája az Irgalmasrendi kórházban, Alapítványunkkal együttműködésben. Mivel az orvosi ellátás helyzete országunkban reménytelen, ügyfeleink életminősége, komolyan
függ attól, hogy találunk-e, kialakítunk-e saját megoldást az egészségügyi ellátásokra, vagy sem. Sajnos a
felnőtt ambulancia megnyitása 2016-ra tolódott, de nem adjuk fel! Jó hír, hogy az altatásos fogászatra
sikerült a klinikán megoldást találni, így altatásos fogászati igényünket ott most kielégítik.
Amit az alapítványon belül és kapcsolatrendszerünk hasznosításával megtehetünk azt Vámos Magdi
szakmai vezetése alatt meg is teszik az egészségért felelősök: igyekszünk mindenkinek optimális orvosi,
egészségügyi ellátást biztosítani. Óriási a kockázatunk a kórházak állapota, az ott uralkodó szemlélet miatt. Keressük a megbízható szolgáltatókat, orvosokat, és lehetőleg oda visszük, irányítjuk ügyfeleinket.
Az Irgalmasrendi kórházat az Ambulancia beindultáig is használjuk, kihasználjuk az ottani jó hozzáállást.
Legnagyobb problémánk a tartós orvosi, egészségügyi, rehabilitációs ellátást igénylő ügyfeleink elhelyezése. Gyakorlatilag nincs megbízható hely, és az árak is kemények. Együttműködési szerződés keretében
próbálunk állandó, megbízható, együttműködő partner-intézményre lelni. Az is nagy feladat, hogy a hozzátartozókkal megértessük, hogy vannak állapotok, amiknek az ellátására nem vállalkozhatunk felelősen.
Klientúránk egy része megöregedett, 60–70 évesek. Az ő sorsukat sajnos olyan környezetben kell megoldanunk, ahol kockázatos kórházba kerülni, és a nem fogyatékos idős emberek élete is veszélyben forog.
1.6.9. Az Alapítvány egyéb tervei 2016-ra
• Lakásvásárlás a XV. kerületben támogatott lakhatás céljára;
• Az átmeneti otthon férőhelyszámának megtartására a Kálvária-téri lakás bevonásával, vagy XI.
kerületi új lakás/ház vásárlásával;
• Szolgáltató Centrum létrehozásához ingatlan vásárlása/bérlése a XV–XVI. kerület környékén;
• Ingatlanjainkban szükséges átalakítások, felújítások elvégzése: Kinizsi, Kálvária, Ilka utcai lakások, új épületek felújítása, lakhatóvá tétele, Szalóki ÁO emelet felújítása, Oroszlán befejezése,
megnyitása, Márga tetőcsere és falszigetelés;
• Ügyviteli rendszer fejlesztése, tesztelése, bevezetése, eladható termékké fejlesztése;
• Akkreditál felnőttoktatási szervezetként bevétel generálása;
• Idősek ellátásnak megoldása;
• Kiadványok megírása, kiadása: Személyközpontú szociális szolgáltatásrendszer (INV), 3 KÉR
füzetke, "... benned a létra" – korai fejlesztés, valamint mondókagyűjtemény kiadása.

3. ábra: Kézművesek
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1.7. A Down Alapítvány 2015-ös gazdálkodásának értékelése
Az 4. ábra tizennégy egymást követő fő gazdálkodási-pénzügyi adatait mutatja.
1.7.1. 2002–2015 mérlegszámai
A 2009–2011 közötti enyhe visszaesés (foglalkoztatás támogatásának csökkenése) óta sikerült folyamatos
növekedést elérnünk.
Az alapítványi vagyon kisebb-nagyobb hullámzásoktól eltekintve általában folyamatosan nő, de 2015-ben
nem sokat gyarapodott, főleg amortizálódott a vagyon: a számok mögött az van, hogy az előző év végén
megvásárolt épület 2014-et átlagon felülire emelte. 2015-ben nem volt forrásunk nagyobb beruházásra.
A bevételek a 2012–14 közötti meredek növekedéshez (rehabilitációs foglalkoztatás beindulása) képest
szerényebben nőttek, és a kiadások sem követték az eddigi trendet, ti. hogy kevésbé meredeken nőnek
mint a bevételek. Ez a rendszer tehetetlenségét mutatja: a kiadások nem tudnak azonnal alkalmazkodni a
bevételekhez, egyrészt mert a bevételek szakaszosak vagy rendszertelenek, a kiadások viszont folytonosak, és nem csökkenthetőek (azonnal), mert nagy részük bér.
A kiadások 2014-ben 663 milliót, 2015-ben 737 milliót tettek ki, a bevételek 743 ill. 764 milliót.
800
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Bevétel (MFt)
600
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400
300
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2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

4. ábra: Az alapítványi vagyon, a bevételek és kiadások alakulása 2002–2015 között (MFt)
A kiadásokat nemcsak az évvégi mérlegben, de évközben, havi kontroll alapján, mindig a bevételek alá
szorítjuk, ezzel sikerül megőrizni fizetőképességünket és stabilitásunkat. Ez kritikus az év első negyedévében. Például, 2015 januárjában sem a szociális, sem a rehabilitációs foglalkoztatásra nem kaptunk előleget. Tehát januárban 25 millió forint megelőlegezésére volt szükség csak erre a projektre. Jelen helyzetben legalább 50 milliós tartalékkal kéne zárni az évet, de ez 2015–16 fordulóján csak 27 millió volt.
Évek óta minimális és maximális bevételeket tervezünk és ezt állítjuk szembe az alapkiadási tervvel (minimum) és a feltételes kiadásokkal megnövelt maximális kiadási tervvel. Az ábrákon is látható éves és
évközi trendek alapján kell takarékoskodni, vagy engedni a feltételes tervek megvalósulását.
1.7.2. Bevételek és kiadások az elmúlt 13 évben
Az 5. és 6. ábra a tervezett és valódi bevételeket és kiadásokat mutatja az elmúlt 13 évben.
A bevétel a 2014-es évben egyedülállóan kiugrott, meghaladva a tervezett maximális bevételt. Ezt nem
tudtuk megismételni 2015-ben: ekkor a bevétel a minimum és maximum között jelentkezik, ahogy kell.
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5. ábra: A bevételek terve és a megvalósult bevételek 2003–2015 között (MFt)
A kiadásokat a 6. ábra mutatja. Az ábrázolt 13 év alatt általában a tervezett alatt maradtak a kiadások
(kockázatkerülés és tartaléknövelési célkitűzés miatt), de van egy-két eset, amikor a bevétel nagysága
indokolja a kiadások tervezettet meghaladó mértékét, ilyen volt a 2014-es év.
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6. ábra: A tervezett és megvalósult kiadások 2003–2015 között (MFt)
1.7.3. Bevétel-fajták szerinti megoszlás 2015-ben
A bevétel-típusonkénti információt a 7. ábrán láthatjuk. Két feltűnő eltérés van: a pályázatokon és szponzorokon keresztül bejött összeg drasztikusan csökkent, szerencsére ezt tudtuk kompenzálni a rehabilitációs foglalkoztatás és az új lakhatási szolgáltatások bevételének növelésével. Sajnos a pályázati bevételek
tovább fognak csökkenni 2016-ban, mert új pályázat alig van, a támogatott foglalkoztatás támogatása
pedig megszűnik. Újabban a szociális és rehabilitációs foglalkoztatás is pályázati úton nyerhető el, de
ezeket nem a pályázatok között tűntettük fel.
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7. ábra: Típusonkénti bevétel tervezett és megvalósult értékei
1.7.4. Bevételek és kiadások részletezése
A 2015-es bevételek és költségek részletezése
A 1. táblázat a 2015-ös költségvetési beszámoló, ez ad teljes képet a gazdálkodásunkról. A közhasznúsági
beszámolóhoz csatolt szabványosított kimutatás a 2. számú mellékletben található.
1. táblázat: Down Alapítvány költségvetési beszámolója, 2015
Kimutatás a vagyonról
Induló tőke alakuláskor
Tőkeváltozás
Saját tőke
Eredmény 2015. év
Kötelezettség
Források összesen
Bevételek összesen
Költségvetési támogatások
Intézmények fenntartására (költségvetéstől)
Pályázatok szociális és rehabilitáció foglalkoztatással együtt
Szociális foglalkoztatásra
Rehabilitációs foglalkoztatás
Önkormányzatoktól nyert/kapott támogatás
Gazdasági társaságok, magánszemélyek tám.
SZJA 1 %
Térítési díjak
Egyéb bevételek
Kiadások = közhasznú tevékenység költségei 2015. évben
Anyagjellegű ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Munkabérek közterhei
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítások

eFt
700
589 893
616 504
25 911
43 524
660 028
764 030
233 835
140 081
342 494
90 845
204 917
18 466
53 952
7 114
126 374
48 338
738 119
221 107
419 507
77 352
18 916
94
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Az arányok közül kiemelném az intézmények működtetéséhez adott 140 millió költségvetési támogatást,
melyhez maguk a szolgáltatást igénybevevők 126 milliót fizettek be. És mivel a kettő együtt is kevés, 80
milliót kell az alapítványnak előteremtenie csak a fenntartásra, tatarozás, felújítás nélkül (v.ö. 3. táblázat).
A kiadások közül a bérek (járulékkal) jelentik a legnagyobb tételt, 499 millió forintot, ami a költségvetésünk 68%-a. A bérkiadás növekedése a rehabilitációs foglalkoztatás növekedését követi.
1.8. A Down Alapítvány 2016-ös pénzügyi terve: kiadások és bevételek
A 2. táblázat a 2016-os pénzügyi tervet mutatja intézményenként, illetve projektenként. Az ad hoc támogatásokból feltételesen megvalósuló terveket és kiadásaikat a 3. táblázatban foglaltuk össze.
2. táblázat: A Down Alapítvány 2016-os pénzügyi terve: kiadások projektenként
Intézmény / Projekt
Átmeneti és Napközi Otthon I. (ÁO+NO)
Átmeneti és Napközi Otthon II. (ÁO+NO)
Szociális foglalkoztatás (FF+MR)
Rehabilitációs foglalkoztatás
Andor utcai lakóotthonok
Sarokház (Petőfi utca) lakóotthon
Csengery utcai lakóotthon
Márga otthon működtetése
Felcsúti működtetése
Üllői úti támogatott lakhatás
Oroszlán utcai támogatott lakhatás
Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum működtetés
Korai fejlesztés és habilitáció
Down Ambulancia támogatása
Dada és Sorstársi segítő szolgálat működtetése
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás
Kinizsi felújítás
Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás
Márga utcai épület karbantartás, padlás, csatorna, kerítés
Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás (közös)
Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása (közös)
Komplex habilitáció, egészségügyi programok (közös)
Támogatott foglalkoztatás
Rehabilitációs és sportcentrum, működtetése
Intézményeket ellátó KECS (közös)
Mentális akadálymentesítés (közös)
Új pedagógiai modell bevezetése
Hírlevél, kiadványok
Központi és gazdasági irodák működése, minőségirányítás (közös)
Tréningek, oktatás, tanulmányutak (közös)
Összes tervezett alapkiadás

Tervezett kiadások (eFt)
70 000
110 000
90 000
200 000
28 000
23 000
17 000
28 000
20 000
3 000
12 000
4 000
32 000
3 000
7 000
2 000
3 000
2 000
8 000
500
500
4 000
7 000
14 000
12 000
4 000
4 000
26 000
20 000
5 000
759 000

3. táblázat: Pályázatoktól és szponzorációtól függően megvalósítható tervek 2016-ben
Intézmény / projekt / fejlesztés
Lakásvásárlás XV. kerületben
Tatarozás, felújítás intézményekben
Új foglalkoztató kialakítása a XV. kerületben
IT menedzsment rendszer
Összes tervezett feltételes kiadás

Tervezett kiadás (eFt)
42 000
20 000
8 000
11 000
81 000
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A 2. és 3. táblázatban összesített kiadások fedezetét a 4. táblázatban szereplő bevételek biztosítják.
4. táblázat: 2016-re tervezett bevételek: alap és maximális költségvetési terv
Tervezett bevételek
Intézményi normatív támogatások szociális
Intézményi normatív támogatások oktatási
Szociális foglalkoztatás támogatása
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása
Egyéb pályázatok
Egyéb támogatások, szponzorok
SAZ hírlevél
Önkormányzatok
Kliensek befizetései
Beköltözők hozzájárulása
Családi pótlék, FOT, nyugdíj
Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel
Kézműves műhely bevétele
1%
Kamat és pénzügyi bevételek
Egyéb befizetések
Bevételek összesen

Minimum (eFt)
140 000
22 000
90 000
195 000
40 000
20 000
35 000
16 000
128 000
8 000
5 000
24 000
2 000
7 000
2 000
25 000
759 000

Maximum (eFt)
150 000
23 000
95 000
207 000
50 000
25 000
40 000
20 000
135 000
12 000
6 000
28 000
3 000
8 000
3 000
35 000
840 000

Budapest, 2016. április 15.

Dr. Gruiz Katalin
a kuratórium elnöke
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2. Gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport – 2015-ös beszámoló, 2016-os terv
Janzsó Szilvia, pszichológus és Veisz Anna, gyógypedagógus
Célok
A csoportunk célja az alapítvány szolgáltatásaiban dolgozó pedagógus és pszichológus szakemberek horizontális összefogása, munkájuk egységesítése, attitűdjük formálása. Másik célunk az ügyfelek adottságainak, igényeinek és szükségleteinek széleskörű megismerése, a szükségleteikhez igazított szolgáltatások és
fejlődési lehetőségek biztosítása, az önálló felnőtt élet minél magasabb szintű elérése érdekében.
A gyógypedagógiai munkacsoport feladatai
‒ Ügyfelek megfigyelése és felmérése, a kapott eredmények kiértékelése.
‒ Rövid- és hosszú távú egyéni fejlesztési tervek összeállítása, a fejlődés folyamatos monitorozása,
felülvizsgálatok és új fejlesztési területek megjelölése.
‒ Egyéni- és csoportos gyógypedagógiai fejlesztések egy-egy projekten belül.
‒ Az adott részlegeken belül a segítő munkatársak szakmai irányítása, a fejlesztések figyelemmel
kísérése.
‒ Az Alapítvány új gyógypedagógusainak betanítása.
‒ Támogatási szükségletfelmérések: belső támogatási szükségletfelmérő szakmentor: Veisz Anna
‒ A Támogatott lakhatási formában élő ügyfeleknél -az Egyéni szükségletfelméréseket alapul véveaz Egyéni szolgáltatási tervek összeállítása, a szolgáltatások monitorozása, visszacsatolások, szükség esetén módosítások, illetve kiegészítések beiktatása. Szakmai együttműködés az esetfelelőssel.
‒ Az ügyfelek támogatott önálló életvezetésének segítése érdekében szociálpedagógusok és gyógypedagógusok részvételével kibővített szakmai műhelymunka működik. Havi rendszerességgel tartunk összejöveteleket, melynek keretében esetmegbeszélések, módszertani elemzések és technikák
kidolgozása, jó gyakorlatok átadása történik.
‒ Az INV projekt keretében előadások tartása az ügyfelek jobb megismerése érdekében, módszertani ismeretek nyújtása: Földvári Dóra, Veress Ildikó, Sztrunga Dávid és Veisz Anna gyógypedagógusok.
‒ Alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, szolgáltató centrumok irányítása; képzésen előadás:
Veisz Anna: Támogatási szükségletfelmérés, lakhatási formák.
‒ Külső előadás BME: Veisz Anna: Gyógypedagógiai vizsgálatok
A pszichológiai munkacsoport 2015-ös feladatai
‒ Alkalmasságvizsgálatok a rehabilitációs foglalkoztatáshoz;
‒ Alkalmasság felmérése és életvezetési tanácsadás a támogatott foglalkoztatáshoz;
‒ Tréningek: meseterápia, zenei foglalkozás, önálló élet tréningsorozat beköltözőknek: Somfa és
Felcsúti támlakokban, testvértréning (Veisz Anna), Szülőtréning – Szülő Klub
‒ Képzések: INV trénin-rendszer működtetése, részvétel a Civil Kurázsi Projektben;
‒ Érzékenyítés: iskolai, erdőmentőknek (civil társszervezet), Testnevelési Egyetemnek;
‒ Egyéb programok: családterápia, egyéni terápia, tanácsadás, konzultáció szülővel és gondnokokkal, esetmegbeszélések, pszichiátriai gyógyszerek használata (Vámos Magdival);
‒ Ezen kívül számtalan képzésen, konferencián vettünk részt előadó és résztvevőként, ad hoc tanácsadások és vizsgálatok valamint az önkéntesek vezetése színesítette a csoport tevékenységét.
INV modell, vagyis a támogatásba ágyazott fejlesztés bevezetése az Alapítvány egészében
Az első időszakban a segítő munkatársak etikai hozzáállása, attitűdje volt a csoportmunka fő vezérelve. A
tanfolyam vezetése során célunk volt: a tanfolyamon résztvevők személyes fejlődése, tudatosságának
kialakítása és elmélyítése, az attitűdváltás, az ügyfelek és a segítő munkatársak közötti aszimmetria csök17

kentése, a partneri kapcsolat kialakítása. Igyekeztünk felszabadítani és újraértelmezni a munkánk során
felhalmozódott tudást és tapasztalatot, ahol a hangsúly a támogatáson, az építő kritikán és a mérlegelésen
van. On-line felületen dokumentáltuk a program folyamatát. A tanfolyamon elsajátított ismereteket a
gyakorlati munkában való megvalósulás követte egy-egy ügyfél megfigyelésével, fejlesztési folyamatának megtervezésével és a mindennapokban FOLYÓ fejlesztésekkel, újratervezésekkel. A folyamatot apró
lépésekre bontva, reális célkitűzések mentén jelöltük meg a feladatokat.
Az Alapítvány célja az INV projekt kiterjesztését az egyes projektekben dolgozó segítő munkatársak körére. Ennek érdekében az alapítvány akkreditált képzést tart az elmélet és gyakorlat elsajátítására és megszerveztük a havi rendszerességgel zajló tréningeket. A tréningeket, esetmegbeszéléseket tartják: Janzsó
Szilvia – pszichológus, Tóth Petra – pszichológus, Földvári Dóra – gyógypedagógus, Veisz Anna –
gyógypedagógus és 2016. januártól Szabó Alexandra – pszichológus.
A tréningen használt eszközök: önmegfigyelő napló, felvételi és megfigyelő lapok szempontsora. A
gyógypedagógiai és pszichológiai munka szervesen kapcsolódnak egymáshoz a cél elérése érdekében.
Az ügyfelek dokumentációja
Az INV modell bevezetésével párhuzamosan finomítottuk az ügyfél-dokumentációs rendszerünket is.
Az intézményen belüli együttműködést és esetkezelést jelentős mértékben megkönnyíti és harmonizálja a
Szolgáltatási napló címmel jelzett, napi szinten vezetett elektronikus dokumentum. Ez az ügyfelekkel
kapcsolatos összes szolgáltatás nyilvántartása egyénre, napra és szolgáltatási körökre lebontva, a szolgáltatást végző személy megjelölésével. Az FTP szerverünkön az illetékességi körbe tartozó dolgozók hozzáférése folyamatosan biztosított. Ennek megfelelően a szolgáltatást nyújtó segítő szakemberek, ügyfelek
és hozzátartozók tájékozódhatnak egy-egy ügyfél aktuális állapotáról, fejlődéséről, lehetőség nyílik a különböző területeken dolgozók összehangolt munkájára. A dokumentum tartalma folyamatában és mindenkor nyomon-követhetően szemlélteti a mentoráltak életét. Ezen kívül alkalmas a szakmai konzultációkra, valamint a hozzátartozókkal való hatékony együttműködés segítésére. A Kliensindex a lakóotthonokban és támogatott lakhatási formában félévenként készítjük el, az átmeneti otthonokban éves tervezés
zajlik. Ez a dokumentum az adott időszak átfogó terveit (félév elején) és a megvalósulást (félév végén)
rögzíti. A felvételi- és megfigyelési lapok az INV projekt jól használható eszközei, melyek segíti az ügyfelek alapos megismerését, egyúttal segítséget nyújt a rövidtávú célok megjelöléséhez, a fejlesztési területek kidolgozásához és a megvalósulás figyelemmel kíséréséhez.
A gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport tagjai: Janzsó Szilvia, Veisz Anna, Halász Viola,
Klinger Magdolna, Kramalics Anikó, Nyikunyikné Faragó Anna, Péter Zsófia, Szabó Alexandra, Sulyok
Melinda, Sztrunga Dávid, Tóth Petra, Veress Ildikó.
A gyógypedagógiai és pszichológiai csoport 2016-os tervei
‒ Az ügyfelek önálló felnőtt életének segítése érdekében az együttműködés szorosabbá tétele, a segítő szakemberek tudatosságának fokozása, a munka összehangolása, az INV projekt folytatása, a
megszerzett tudás széleskörű gyakorlati alkalmazása.
‒ Az INV projekt keretein belül használt Felvételi- és megfigyelőlapok témaköreinek kibővítése a
munkaalkalmasság és foglalkoztatás területeivel.
‒ Igényeknek megfelelően terápiák és tanácsadás biztosítása.
‒ A támogatott lakhatások fokozottabb figyelemmel kísérése, időszakonként tréningek.
‒ 2016. szeptembertől szülőtréningek tartása.
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3. Egészség szakterület – 2015-ös beszámoló és 2016-os tervek
Vámos Magdolna, egészségért felelős szakmai vezető
Beszámoló a 2015. évről
Az egészségügy szakmai vezetője koordinálja az átmeneti és a TÁMLAK otthonokban élő, a napközi
otthonokban és a foglalkoztató műhelyekben dolgozó alapítványi ügyfelek egészségmegőrzésével és
egészségfejlesztésével kapcsolatos tevékenységeket, programokat. Ide sorolható az egészségügyi ellátó
rendszer, különböző szintjeinek igénybevételéhez kötődő segítői/mentori/gondozói feladatok felügyelete
és a betegségek megelőzését szolgáló prevenciós programok tervezése, szervezése, felügyelete. Az egészségmegőrzés és az egészségfejlesztés feladatait összefoglalva készült el a DOWN Alapítvány „Egészségfejlesztési terve”, amely alapul szolgált az ügyfelek egyéni egészségfejlesztési tervének elkészítéséhez.
Az Alapítvány egészségmegőrzéssel, egészség-helyreállítással és -fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:
I. Kuratív medicina általi szolgáltatások szervezése, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges
segítség és támogatás biztosítása
‒ Alapellátás, háziorvosi szolgálatok által biztosított ellátás megszervezése, szükség esetén a kíséret
biztosítása és az ügyfelek felkészítése az orvosi vizsgálatokra (KÉR anyagokkal)
‒ Járóbeteg szakrendelések igénybevételének megszervezése (pl. együttműködési megállapodásunk
van a SOTE altatásos fogászatával és folyamatos kapcsolatot tartunk fenn az Irgalmasrendi Kórház ambulanciáival, hogy a kialakítás alatt álló Felnőtt Down Ambulancia működésének megkezdéséig is rendszeresen ellássák ügyfeleinket.)
‒ Kórházi ellátásról való gondoskodás keretében biztosítjuk szükség szerint a betegszállítást, a folyamatos beteglátogatást, konzultációs lehetőséget. (Jelenleg folyamatban van a tartós ápolást/gondozást igénylő idős, önmagát ellátni már nem képes ügyfeleink további elhelyezésének
megoldása, együttműködési megállapodás létrehozásával idősotthonban/ápolási otthonban.)
II. Prevenciós szolgáltatások szervezése biztosítása:
‒ Könnyen érthető tájékoztatók készültek, ezen felül előadásokat, tréninget tartottunk, illetve szerveztünk az alábbiak szerint:
o az egészséges életmódról, egészséges táplálkozásról,
o az egészséges téli táplálkozásról,
o az egészséges fogakért, azaz a fogászati ellátás fontosságáról,
o a gyógynövények gyógyító erejéről, a természet patikájáról,
o az állat asszisztált terápia hasznosságáról (kutya, teknős pl. a Sarokházban)
o dohányzásról való leszoktatásról; „Leteszem a cigit” című tréning
o elsősegélynyújtó és reanimációs elméleti és gyakorlati képzéseket szerveztünk.
‒ Ügyfeleinknek és a dolgozóknak egyaránt hasznos és informatív tájékoztatók készültek:
o Állj fel és mozogj, a szék káros az egészségre! címmel
o Maradjunk egészségesek ősszel is! címmel
o Ezeket a hibákat követjük el reggelenként, avagy ne rontsuk el az egész napunkat! c.
o Kullancsveszély 2016! címmel
o Egészségtippek nyári kánikulai napokra! címmel.
‒ Prevenciós szűrővizsgálatokat szerveztünk és végeztünk:
o alapszűrések: rendszeresek a vérnyomás, a testsúly és vércukorszint ellenőrzések
o szakorvosi szűrések: COPD, TBC, nőgyógyászati, urológiai, fog-szájüregi
o kampányszűrések: ortopédiai, látás, hallás vizsgálat, csontsűrűség mérés.
‒ Az influenza védőoltást 2016-ban szigorúbban szerveztük meg, az átoltottság magas volt;
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‒ Egészségügyi szakmai útmutató készült az időskorú értelmi fogyatékos emberek támogatására.
III. Szakmai szabályzatokat, protokollokat állítottunk össze, amelyek célja az egészségügyi gondozás során nyújtott támogatások biztonságosságának és egyenletes színvonalának biztosítása:
Protokollok készültek → általában a személyi higiéniáról, a biztonságos gyógyszerelésről, a korlátozó intézkedésekről, a dolgozók személyi higiénéjéről, a hatékony takarításról-fertőtlenítésről és a kliens dossziék kezeléséről.

8. ábra:

Lazítás a fogászaton

Ortopédcipők

Szemvizsgálat

Tervek a 2016. évre
‒ 2016-ban megkezdi működését a Budai Irgalmasrendi Kórházban kialakított Felnőtt Fogyatékos
Személyek Ambulanciája. A már elkészült stratégiai terv alapján a fogyatékos páciensek rendelkezésére fogunk állni prevenciós jellegű általános szűrővizsgálattal, panasz kivizsgálással, konkrét
szakorvosi szolgáltatásokkal, szakvélemény készítéssel. Mindez számos szociális szolgáltatással,
felkésztéssel, dokumentumok beszerzésével, személyes irattár fenntartásával, kíséréssel, szállítással fog járni.
‒ Általános egészségügyi probléma ügyfeleink túlsúlyossága és az elhízás gyakoriságának növekedése. Komplex intézkedést tervezünk és vezetünk be, amely életmódbeli változtatásra irányul, elsősorban a táplálkozás és a fizikai aktivitás tekintetében épül új elemekre.
‒ „Antidepresszánsok és nyugtatók mellékhatásaival kapcsolatos problémák az alapítványi ügyfelek
gyógyszeres kezelésében” címmel végzett 2015-ös felmérésünk eredményei alapján folyamatosan
felülvéleményeztetjük a kliensek által szedett pszichotróp gyógyszerek szedésének indokoltságát,
különös tekintettel azokra, akiknél 5-10 éve ugyanazok a gyógyszerek kerülnek újra és újra felírásra.
‒ Meg kell oldanunk a folyamatos ápolásra és orvosi felügyeletre szoruló idős ügyfeleink új igényeinek megfelelő, és optimális ellátást biztosító intézménybe történő elhelyezésének gördülékennyé
tételét. (Ápolási otthonnal és/vagy, idősek otthonával és/vagy rehabilitációs intézménnyel kötött
együttműködési megállapodással)
‒ A dohányzásról való leszoktatás, de legalább az elszívott cigaretták számának a csökkentése nemcsak az ügyfelek, de az alapítványi dolgozók körében is változatlanul része a 2016-os év egészségfejlesztési tervének. Új tematika szerint kerül sor arra a tréningre, amelyhez ismét az Országos
Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet Dohányzás Leszokás Támogatási Módszertani Központ
lesz a partnerünk.
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4. Minőségirányítási munka a Down Alapítványban
Szaszák Tibor
Beszámoló a 2015. évről
A hatályos törvényi előírások teljesítése érdekében sok hetes munkabefektetéssel és ügyvédi támogatással
sikeresen módosításra került az Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.
Kialakítottuk és működtetjük azt a rendszert, melynek eredményeként az új dolgozók megismerhetik az
Alapítvány működési elveit, folyamatait és intézményeit, mely nagymértékben segíti beilleszkedésüket,
tájékoztatást adnak munkájuk szervezetben betöltött szerepéről. Fontosnak tartjuk, hogy a felvételt nyert
munkatársak azonnali hozzáférést kapjanak az ftp azon adatállományaihoz, mely munkájukhoz szükséges, és alaptájékozottságot biztosítsanak a szervezet egészéről. A próbaidő lejártával a munkavállalóknak
az Alapítvánnyal kapcsolatos ismereteikről írásbeli vizsgát kell tenniük, mely egyrészt elméleti, másrészt
gyakorlati követelmények teljesítését jelenti. Ez a rendszer érinti az MMK munkavállalókat is, számukra
egy leegyszerűsített vizsgarendszert működtetünk továbbra is. A vizsgára való felkészülést az ftp-re feltöltött előadásanyag segíti, mely mindenki számára elérhető, ezáltal a betanítás során ismertetésre kerülő
alapvető információk egységesen kezeltek.
A szervezet folyamatainak kézbentartására naprakész szabályzatok és protokollok állnak rendelkezésre,
melyek tartalmát az egyes hatósági ellenőrzések alkalmával is értékelik. A napi tevékenységek során
számtalan sablon kerül használatra, melyek témakörönkénti mappákban az ftp-n elérhetők a felelős szakemberek számára. Mind a sablonok, mind a szabályozások ellenőrzött és jóváhagyott állapotban vannak
tartva, így érvényességük naprakész.
A munkatársak ismerik és készségszinten használják a Down Alapítvány közös, egységes, elektronikus
iratkezelési és archiválási rendszerét (DAKAR). A rendszer dinamikus és statikus adatállományai megismertetésre és betanításra kerülnek az adott munkakört betöltő számára, természetesen csak azok, melyeket ismerniük kell a feladatuk ellátásához.
Az intézmények és projektek szoros együttműködése elengedhetetlen a gördülékeny szervezeti működéshez, ezért az Alapítvány
hierarchikus és keresztfunkcionális szakmai vezetői évente rendszeresen részt vesznek egy külső szervezet bevonásával megvalósított szervezetfejlesztési tréningen. 2015-ben Szűcs Tamás 30
éves tapasztalattal rendelkező vezetői coach irányításával Visegrádon tartottunk egy többnapos tréninget, melyen mind a felső,
mind a középvezetők, sőt a kulcspozícióban lévő személyek is
részt vettek az Alapítvány működés-fejlesztésében. A tréning
alkalmával magas szintű szakmai előadások hangzottak el, melyet gyakorlati fázisok követtek, hogy mindenki kézzel fogható segítséget kapjon munkájához.
Az ftp-n található statikus, valamint a Google-n vezetett dinamikus adatkezelés támogatására informatikai
fejlesztést terveztünk megvalósítani, melyhez kiválasztásra került az az IT szervezet, akit képesnek gondolunk a megvalósításra. Olyan ERP (Enterprise Resource Planning) rendszer sajnos nincs ma a piacon,
mely alkalmas lenne teljes szervezeti működés lefedésére, mert ami megoldások léteznek, azok leginkább
termelés orientált szervezeteknek jelent segítséget, a szociális szférában tevékenykedők számára csak
parciális megoldásnak tekinthetők. Az ajánlatadás és értékelés során kiderült, hogy további problémát
jelent az, hogy az egyes részterületek elektronikus összeköttetése nem, vagy csak nagy nehézségek árán
lehetséges. Mindezek oda vezetettek, hogy kizárólag egyedi informatikai fejlesztésben gondolkodhatunk,
és az informatikai megoldás során mindenképpen olyan rendszert szeretnénk, mely egyben támogatja is a
felhasználót a program kezelésében.
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Tervek a 2016. évre
A vezetők egyértelmű döntése értelmében kiemelt témakör az Alapítvány ügyviteli rendszerének fejlesztése, mely egyrészt dokumentum, másrészt adatbázis-kezelést jelent. A rendszer kifejlesztése érdekében
konzorciumi formában pályázatot adtunk be, melynek pozitív elbírálásában bízunk, és terveink szerint
2016. július 01-én elindítjuk a projekt megvalósítását.
A pályázat eredményétől függetlenül azonban jelenleg is folyik a működési folyamatok feltérképezése és
algoritmizálása, mely nagymértékben segíti a munkavégzést, és a folyamatok átláthatóságának növelésével a munkakörök átadását, valamint az új munkavállalók szervezetbe illesztését. Az elmúlt hónapok során olyan informatikai megoldást fogunk megvalósítani, mely egyben döntéstámogató és szakértői rendszer (DST) is, ezáltal egy stabil folyamatirányítást valósítunk meg, melynek eredményeként a hibázási
lehetőségek csökkennek, és redundanciák kiküszöbölésével, valamint az improduktív munkafázisok lefaragásával tovább javul a szervezeti hatékonyság, melytől azt is várjuk, hogy a közép és felső vezetők terhei csökkenjenek.
A megvalósítandó ügyviteli rendszer kiváltja a mostani ftp, valamint a Google Drive használatát, és az
alábbi területekre fog kierjedni:
‒ Általános menedzsment
‒ Munkaügyek
‒ Szakmai menedzsment
‒ Háztartás és infrastruktúra
‒ Szakmai munka dokumentálása
‒ Pályázatok
‒ Gazdasági ügyek
‒ Publikációk, disszemináció, kapcsolatok.
Ezen területek felölelik az iktatást, a munkaügyet, az önkéntesek foglalkoztatását, az ügyfeleknek nyújtott
szakmai szolgáltatásokat (adatlap-rendszer minden elemét), az ingatlanokkal és a gépjárművekkel kapcsolatos tennivalókat, a telefonflottát, a pályázatokat, a belső és külső kapcsolatokat, az adománynyilvántartást, a vezetőségi-, és munkaértekezleteket, a szabályzatok (DA szintű és intézményi), valamint
sablonok kezelését, a gazdasági és pénzügyi tevékenységet is). A kiépítendő rendszer reményeink szerint
kapcsolódni fog a külső szervezet által végzett bérszámfejtéshez és könyveléshez is, melynek eredményeként az egyes lekérdezések, kimutatások elkészítése a már rögzített adatokból sokkal egyszerűbben és
gyorsabban fog megtörténni, mivel nem lesz szükséges a külső szervezet bevonása mindehhez.
Az új informatikai rendszer kiépítése a szakterületi felelősök bevonásával valósul meg, és az átállás fokozatosan, a munkavállalók betanításával lépésről-lépésre fog megtörténni.
Mindez igen nagy feladatot fog jelenteni az Alapítvány számára, de egy korszerű, az Alapítvány érdekeit
szem előtt tartó hatékony, és kevesebb hibázási lehetőséggel járó, megbízhatóbban működő ügyviteli
megoldás születik meg és kerül alkalmazásra.

9. ábra: Az Alapítvány
tevékenységi körei
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5. A Korai Fejlesztő beszámolója a 2015. év munkájáról és a 2016-os tervek
Domonkos Ágnes
Név: A Down Alapítvány Pedagógiai Szakszolgálata, Korai Fejlesztő, Tanácsadó és Gondozó Központ
Cím: Bp. 1143 Ilka u. 26.
Telefon: 222-3208. E-mail: downkorai@freemail.hu
5.1. Személyi feltételek a Korai Fejlesztőben
‒ Domonkos Ágnes: gyógypedagógus, intézményvezető, gyakorlatvezető tanár, egyéni fejlesztés
(teljes munkaidő)
‒ Dr. Firiczné Gábor Erzsébet: gyógypedagógus, szenzomotoros terapeuta, egyéni és csoportos fejlesztés (részmunkaidő)
‒ Földvári Dóra: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, egyéni fejlesztés (teljes munkaidő)
‒ Gazda Eszter: gyógytornász, egyéni terápia (részmunkaidő)
‒ Kisné Bíró Krisztina: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, vizsgáló szakember, egyéni fejlesztés (részmunkaidő)
‒ Kövics Ágnes: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, egyéni és csoportos fejlesztés (teljes
munkaidő)
‒ Pethőné Csordás Ilona: gyógytornász, egyéni terápia (teljes munkaidő)
‒ Prácser István: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, egyéni fejlesztés (teljes munkaidő)
‒ Szabó Borbála: gyógypedagógus, csoportos fejlesztés (részmunkaidő)
‒ Sztrunga Dávid: gyógypedagógus, egyéni fejlesztés (részmunkaidő)
Összesen 7,66 álláshely került betöltésre a 2015. évben, ebből 6,33 gyógypedagógus és 1,33 gyógytornász státusz. Kissné Haffner Éva 2015 végén – legnagyobb sajnálatunkra – kivonult a korai fejlesztő
munkából. Másfél éven keresztül heti rendszerességgel ő végezte az új gyermekek vizsgálatát, állapotfelmérését. Guba Judit adminisztrátor ősszel felmondott, helyét Maliczky Tímea vette át. Rajta kívül egy
megváltozott munkaképességű adminisztrátor, Kurucz Andrea, segíti az irodai munkát. Illés László megváltozott munkaképességű takarító dolgozik még a Korai Fejlesztőben.
A kötelező szakvizsgás képzésnek 2015-ben Kisné Bíró Krisztina tett eleget. Prácser István és Kövics
Ágnes továbbtanulása folyamatban van, 2016 nyarán szerzik meg az oklevelet.
5.2. Tárgyi feltételek, működés
2015-ben már három elkészült, felújított, berendezett lakásban folyik a munka. 5 egyéni és 1 csoportos
szobában zajlanak a fejlesztések. 2 iroda, valamint egy tanári szoba/ tárgyaló áll még rendelkezésre. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumába küldött köznevelési szerződés iránti kérelem elbírálása 2015. végére
született meg, érvényessége 2016. szeptember 30-ig tart. Az ELTE Gyógypedagógiai Karának továbbra is
kiemelt gyakorló helye a Korai Fejlesztő Központ. Az őszi szemeszterben nappali tagozatos hallgatók
heti rendszerességgel végzik gyakorlatukat, a tavaszi szemeszterben 2–3 terepgyakorlatos hallgatót fogadunk, akiknek a gyakorlati idejük 6 hét. A gyógypedagógusok lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott hallgatók felkészítését, tanítását. Mindez sok plusz munkát ró rájuk.
Sok vendéget fogadunk, rendszeresen keresnek fel társintézmények hospitálási, konzultációs lehetőséget
kérve. Továbbra is folytatjuk a hagyományainkat. Gyermeknap alkalmából hajókirándulást szervezünk,
melyen kb. 120 fő vesz részt. A hajót immár 7. éve ingyen megkapjuk. Ezen kívül a Bécsi Perec és a
Bringó-Hintó is támogatja a rendezvényünket. Ezen az eseményen 2015-ben az Esély című műsor stábja
is részt vett, televíziós műsor készült. Szintén hagyománnyá vált a Karácsonyi színházi program is. A
helyszínt az RS9 színház Vallai kertje biztosítja. A műsort a Szamárfül Projekt-től kaptuk. Mérai Kata
színésznő a közösségi oldalán szervezett sütést, ebből látták vendégül a családokat, valamint egy másik
csoport tagjai saját kezűleg varrt ajándékokkal lepték meg a gyerekeket.
Több ízben szerepeltünk a médiában: Esély című műsor- MTV1 csatorna, Reflektor magazin RTL klub;
írott sajtó: Fanny magazin, Hot magazin, Story magazin.
23

5.3. Igénybevételi statisztika
2015-ben összesen, a teljes év folyamán 101 gyermeket láttunk el, abból 89 fő Down-szindrómás, 12 fő
egyéb fogyatékosság, rendellenesség miatt jár hozzánk. 84 gyerek bizottsági szakvéleménnyel került hozzánk, 17 fő integrált óvodából jár vissza a koraiba fejlesztésre. 1–3 év között: 69 gyerek, 4–6 éves: 32 fő.
nagy részük budapesti (51 fő) vagy pestmegyei (37 fő), további 13 fő vidékről jár be.

11. ábra: A korai fejlesztőben folyó munka képekben (...benned a létra c. könyvből)
5.4. A Korai fejlesztő 2016. évi tervei
‒
‒
‒
‒
‒

Belső ellenőrzések folytatása az 5 éves terv szerint az Oktatási Hivatal előírásainak megfelelően
Tanfelügyeleti rendszerben kijelölt szakalkalmazottak ellenőrzésére való felkészülés
Minősítési vizsgákra való felkészülés (2 jelentkeztetett gyógypedagógus)
Szakvizsgás képzések folytatása
Folyosó falának dekorálása, a gang növényekkel való beültetése
6. A Down Dada és a Sorstársi Segítő Szolgálatok
Steinbach Éva és Jóna Ferenc

Elérhetőségek: http://www.downalapitvany.hu/node/800 és http://www.downalapitvany.hu/node/265
Az NBF szakmai tagozat 2014–2015-ös fő célkitűzése az volt, hogy minden olyan gyermekét világra hozó anya, akinek fejlődési rendellenességgel, vagy valamilyen ritka betegséggel születik meg a gyermeke,
megkapja azt a komplex segítséget/támogatást, amely a szülést közvetlenül követő első időszakban a legkritikusabb helyzeten segíti át őt és családját.
A Down Dada szolgálat (vezetője Steinbach Éva) mellett alapítványunknál elindult a Sorstárs Segítő
Szolgálat is (koordinátora Jóna Ferenc) amellyel így az összes korán diagnosztizálható rendellenességgel született gyermek családjának nyújtható sorstársi segítség lehetősége megteremtődött.
A 2015-ös évben összesen öt alkalommal tartottunk képzést/tréninget:
‒ Dada tréning két alkalommal, (az egyik Erdélyben) 3–3 napos;
‒ Testvér tréning – 4 napos;
‒ Sorstársi tréning két alkalommal – 4 és 1 napos.
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A Sorstársi Segítő Szolgálat 2015-ös elindulása és tevékenysége
Indulásakor a legfőbb célunk a lehető legtöbb társaság, alapítvány, egyesület elérése és beszervezése volt,
ahonnan kikerülhetnek a Sorstárs Segítők. A Sorstársi Segítő Szolgálat tevékenységei 2015-ben:
‒ Kapcsolatot kezdeményeztünk és tartunk fent a kórházak, genetikák, gyermekorvosi osztályok
munkatársaival, a VRONY területi képviselőivel, hogy az újonnan rendellenességgel született
gyermek szüleinek megadják a Szolgálat elérhetőségét, és átadják az információs anyagokat.
‒ A Down Alapítvány kiadott egy könyvecskét: "Van Segítség" címmel és egy szórólapot, mely a
Szolgálatra hívja fel a figyelmet. Megtervezett egy egyedi számozású „Sorstárs segítő igazolványt” amellyel a segítők munkájuk során az egészségügyi intézményekben igazolhatják magukat.
‒ A Sorstárs Segítők képzését akkreditáltattuk (T-05-028/2015 számon), a képzéshez részletes tananyagot, illetve tréning protokollt készítettünk. A képzésen résztvevők a zárónapon államilag elismert tanúsítványt, továbbá tanúsítványt és sorszámozott sorstárs segítő igazolványt vehettek át.
‒ A Sorstársi Segítő Szolgálat elkészült működési protokolljának alapja a Down Dada Szolgálat
régóta bevált és használt protokollja.
‒ Megindult az önkéntes sorstársi segítők beszervezése, felkészítése, képzése. Eddig 4 képzést tartottunk és összesen 80 fő vett részt a képzéseinken, tréningjeinken és kapott, vagy hamarosan kap
sorstársi segítségnyújtásra jogosító igazolványt.
‒ Képzéseinken Down-szindrómával, autizmussal, koraszületéssel, látássérültséggel, Rettszindrómával, Angelman-szindrómával, hallássérültséggel, nyitott hasfallal, Patau-szindrómával,
végtag hiánnyal, Williams-szindrómával érintett szülők vehették át tanúsítványukat és sorstárs segítő igazolványukat.
‒ Az elmúlt évben 15 alkalommal nyújtottunk sorstársi segítséget, ennek többsége telefonos segítség
volt. A segítséget igénylőknek minden esetben megadtuk a szükséges felvilágosítást, ahol a földrajzi távolság áthidalható volt, oda a regionális segítő személyesen elment.
A Down Dada Szolgálat tevékenységei 2015-ben:
‒ 70 új Down Szindrómával született gyermekről szereztünk tudomást. Ezek a nagy részével személyes kapcsolatot sikerült kialakítani a dadák segítségével.
‒ Segítségünkkel két gyermek örökbefogadása történt meg (az egyik közülük Down-szindrómás, a
másik egyéb sérüléssel él. Két nem Down gyermek nevelőszülőhöz kerülését is lehetővé tettük.
‒ Két örökbefogadásra jelentkező szülő kezdte el segítségünkkel az ügyintézést.
‒ 6 kismamával kerültünk kapcsolatba, hogy a döntésüket meghozhassák.
‒ 5 egyéb veleszületett rendellenességgel világra jött gyermek családjának segítettünk.
‒ A Down Ambulancián / fejlődésneurológián 500 esetben nyújtottunk segítséget, adtunk tanácsot.
‒ Napi szinten 10–20 telefonos és e-mail megkeresést fogadtunk és adtunk tanácsot.
A Down Dada és a Sorstársi Segítő Szolgálat 2016-os tervek
1. 2016-ra négy tréning lett tervezve (ebből két sorstársi tréning már lebonyolításra került)
2. További aktív működés, a betegszervezetek bevonásával, és minél több új tagszervezet beszervezése.
3. Folyamatos kapcsolattartás a kórházakkal, szülészetekkel a segítségre szoruló szülők megtalálása érdekében.
4. Kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Központokkal és a kórházi szociális munkával megbízott
esetmenedzserekkel.
5. A Sorstársi Segítő Szolgálat kiterjesztése minél több rendellenességre, korosztályra és földrajzilag az egész országra,
6. A sorstárs segítők létszámát 200 főre növelni a további képzésekkel. Az aktív Sorstárs Segítők
számára rendszeres szupervíziók biztosítása.
7. A Sorstárs Segítő Szolgálat folyamatos finanszírozásának megoldása.
8. A Sorstársi Segítő és a Down Dada szolgálatok médiumokban történő megjelentetése, ismertté tétele, a szakmai eredmények folyamatos publikálása.
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7. Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beszámolója a 2015-ös évről, 2016-os tervek
Veperdiné Scholz Mária
Beszámoló a 2015. évről
Az Átmeneti és Napközi Otthon továbbra is teljesítette jelentési kötelezettségét az NRSZH felé. Az ellátási szerződés keretén belül 2015-ben is támogatta intézményünk működését Budapest XI-, és XXII kerületi Önkormányzata. Részt vettünk az FSZK normatíva-kiegészítő pályázaton és folytatódott a szociális
foglalkoztatás és akkreditációs pályázati finanszírozás is. Ennek köszönhetően ügyfeleinknek, összesen
csaknem 110 embernek munkát tudtunk biztosítani, 40 főnek az intézményen belüli és közel 70 főnek az
akkreditált foglalkoztatásban. A kézműves műhelyekben permanens feladat az új termékek kidolgozása,
ennek folyományaként évről évre növekvő tendenciát mutat a termékértékesítés bevétele is. Hatékony
gazdálkodás és takarékoskodás jellemzi az otthont.
Az Átmeneti Otthon működési engedélyét a Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal
2016. december 31-ig hosszabbította meg azzal a kikötéssel, hogy amennyiben nem tudjuk az egy főre
eső 6m2-et kötelezően biztosítani legkésőbb 2015. június 30-ig, akkor ez időponttól a működés létszámstoppal folytatható. Ennek kihatása a 2015. decemberi létszám, mely 25 fő lett. Az állomány visszatornászására több próbálkozás történt, de a feladat még megoldásra vár.
Ügyfeleink életében a sport és a mozgáskultúra, sportversenyeken való részvétel fontos szerepet töltött
be. A szokásos név- és szülinapi alkalmakat, és nagyobb ünnepeket műsorral egybekötve tartottuk meg.
Programjainkat múzeum-látogatások és kirándulások gazdagították. Nyaraltatásra az alapítvány nyaralóiban került sor két csoportban. Az Átmeneti Otthonban rendszeresek voltak a tájékoztató jellegű egészségügyi előadások és az éves szűrővizsgálatok. Az étkeztetésre, ezen belül a vitaminbevitelre és a diétára
kiemelt figyelmet fordítottunk.
Önkéntesek rendszeresen részt vettek a foglalkoztatás, gondozás és karbantartás területén. Felsőfokú oktatási intézményekből is többen jöttek 2015-ben szakmai gyakorlatra.
Beruházást illetőleg egy Ariston villanybojlert, Samsung mikrohullámú sütőt, Philips micro Hifi-t vásároltunk, és befejeződött az emeleti festés. Munkatársak vonatkozásában a nyugdíjba ment, ill. külföldre
távozott foglalkoztató helyére kerültek újak, illetve egy munkaerő került felvételre szociálpedagógus
munkakörbe.
Az intézmény évi tűzrendészeti és munkavédelmi oktatásai megtörténtek.
Tervek a 2016. évre
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Költségvetésen belül gazdasági hatékonyság növelése;
A lecsökkentett férőhelyszám kompenzálására Támogatott lakhatás indítása;
A Napközi otthonos férőhelyek bővítése 15 fővel a támogatott lakhatásban élők kiszolgálására;
Humánerőforrás fejlesztése: sportos és gondozói munkahely betöltése;
Szolgáltatások minőségi javítása, új szolgáltatások, személyközpontú szolgáltatások bevezetése
irányába fejlődni és minél több átmenetis lakó felkészítése az önálló életre;
Informatikai alkalmazások tökéletesítése: a felhasználók képzése, géppark modernizálása;
Jelenlegi foglalkoztatási tevékenység fejlesztése: forgószínpad szerű foglalkoztatás, eladható termékek tervezése, készítése, termékpaletta bővítése, változtatása;
Szervezett és leosztott feladatok monitorozása: a munkatársak munkájának rendszeres ellenőrzése,
értékelése, visszajelzés adása a minőségirányítás elvei szerint,
Ügyfelek és szakemberek képzése
Termékárusítások propagálása, piacképes termékek létrehozása
Nyári táborok, nyaraltatás, rendszeres kulturális programok és kirándulások szervezése;
Anyagi keretek figyelembevételével az épület korszerűsítése: emelet festése, átalakítása.
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8. A Down Alapítvány Zágrábi Gondozóházának szakmai beszámolója 2015. évről
Kaucsicsné Zsóri Katalin
Beszámoló a 2015. évről
Egészségügy
Minden évben nagy hangsúlyt fordítunk a prevencióra. Ilyen a látás vizsgálat, a fogászati kezelések, az
orthopédiai szűrés. Fogászati kezeléstől való félelem, szorongás leküzdésében előreléptünk: Dr. Kollár
János klinikai szakpszichológus segítségével részt vettünk egy kutatásban, mely feltételezte, hogy a ritmikus hangingerlés vagy relaxációs zenével együtt alkalmazott fotoakusztikus ingerlés a beteg szorongásszintjét jelentősen csökkentheti. Ennek igazolásaként sztomatoonkológiai szűréssel összekötött fogászati
szűrővizsgálatot és fogászati státuszfelvételt ajánlottak az önkéntes jelentkező számára, ami alkati és állapoti szorongás és fogászati félelmet mérő kérdőívek kitöltése (STAI-S-C és STAI-T-C, DAS, DAQ, háttér skála) illetve fogászati témájú rajzok egészítettek ki. Ezután a jelentkezőket fény- és hang impulzusokkal illetve zenével kombinált fényimpulzusokkal stimulálták. A terápia sikeresnek bizonyult, mert
ennek következtében 3 főnek sikerült altatás-mentesen a fogászati kezelését megoldani.
Szociális szakmai munka
Szociális munka területén az év legfontosabb eseménye a Somfa utcai támogatott lakhatás létrehozása és
kialakítása volt. Mára elmondhatjuk, hogy az ügyfeleink jól érzik magukat és rutinos együttműködőként
élik a mindennapjaikat. A hivatali ügyintézés sajnos egyre nehezebb, melyet próbálunk enyhíteni a jó
személyes kapcsolat kialakításával. A hivataloktól a leveleinkre nem érkezik válasz, gondnokság alatt álló
ügyfeleink ügyei nehezen intéződnek.
Felvettük a kapcsolatot olyan iskolákkal, melyek fogyatékos gyermekek oktatásával foglalkoznak pl.
Gém utcai iskola, SOFI, ahol szülői értekezlet keretében tájékoztattuk a szülőket alapítványunk, szolgáltatási centrumaink, támogatott lakhatásaink működéséről. Ennek hatására jött létre számtalan intézménylátogatás, melyeket a szülőcsoportok kezdeményeztek.
A 2015-ös év a Gondozóház lakói számára mozgalmasan telt. Az ügyfeleink az egyes projektek során a
különböző tréning-foglalkozások, programok közepette sokat tanulhattak az önálló életről. Igyekeztünk
számukra mindig olyan lehetőségeket biztosítani, melyek hozzásegítik őket új ismeretek, élmények szerzéséhez, az eddig megszerzett tudásuk elmélyítésére, valamint új társas kapcsolatok kialakítására és régi
baráti kapcsolataik elmélyítésére.
Gyógypedagógiai munkát tekintve 2015-ben végre sikerült az adminisztrációs munka területén behoznunk az előző évek lemaradását. Folyamatosan készülnek az személyközpontú tervek és valósulnak meg
az egyéni projektek. Célunk a minél több területet érintő komplex fejlesztés megvalósítása mind a hétköznapi foglalkozások, mind a szabadidős tevékenységek során.
A "Bemutatkozó csoport" összetétele az elmúlt év során sokat változott, de az évvégére összeállt egy viszonylag állandó taglétszám, akik olyannyira sokat fejlődtek, hogy már a tavalyi évben is több „érzékenyítő programon” vehettek részt, amit remélünk, a következő évben még sikeresebben tudunk majd folytatni.
A szabadidős programok közül nagyon sok jól megszervezett programon vehettünk részt, illetve sokat mi
magunk is megvalósítottunk: ezek közül a Tabajdi Mezítlábas Parkban és Alcsúti Arborétumban tett kirándulásunkat emelném ki. Ezt a kirándulást a Kőbányai Önkormányzat által hirdetett és elnyert pályázati
összegből valósíthattuk meg egész napos aktív kikapcsolódást nyújtva 43 ügyfelünk számára (14. ábra).
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Foglalkoztatás
A megváltozott munkaképességűek (MMK) rehabilitációs foglalkoztatási pályázata gondozóházunkban
65 dolgozó foglalkoztatását tette lehetővé. Ehhez 132 fő munkavállalót léptettünk be. A magas szám hátterében a nagyfokú fluktuáció áll. Az MMK munkavállalók összetétele tekintetében a korábbi évekhez
mérten változást tapasztaltunk. Míg korábban a munkavállalók 1/3 része értelmi fogyatékos ügyfeleink
közül került ki, ma már a létszám felét teszik ki az intézményi jogviszonnyal is rendelkező munkavállalók. Ezzel kissé visszaszorult az MMK kollégáknak ház üzemelésében és működésében való alkalmazása,
emiatt nagyobb teher hárul a segítői feladatokat ellátó nem MMK munkavállalókra.
Szociális foglalkoztatás keretein belül is folyt a munka a házban, mind fejlesztő felkészítő, mind
munkarehabilitációs foglalkoztatási keretben.
A kerámia műhelyünk fejlődésnek indult, annak köszönhetően, hogy
az év közepén közel 100 fajta öntőforma érkezett hozzánk adományba, és ügyfeleinknek sikerült elsajátítani a minta festését félkész kerámiákra. Az így készült levendulás termékeink sikert arattak
a vásárlóközönség körében (12. ábra).
Új termékek bevezetésére is sor került. Fa alapú termékeink listája
bővült (tálca, jegyzetlap tartó, tolltartó). Az egyik foglalkoztatóba
létrehoztunk egy varró sarkot, ahol többek között levendulával, a
fűszerkertünkben termesztett növényekkel töltött illatzsákok készülnek. Másik újításunk, bőr és gumikarika alapból készült karkötők.
Ügyfeleink a 2015-ös év során különböző pályázatokon is részt vettek kézműves munkáikkal, melyeket
oklevéllel, különdíjjal jutalmaztak (ld. 13. ábra). Ennek nyomán megszületett az az ötlet, hogy az épületen belül létrehozunk egy úgynevezett dicsőségfalat, ahol ezeket a műveket vonultatjuk fel, így ügyfeleink, dolgozóink
egymás munkájában is tudnak gyönyörködni.
2015. évben bevezetett újítás a facebookos értékesítés amely októberében
indult útjára, és Karácsony előtt nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk.
Közel 50.000 Ft-nyi bevételt realizáltunk csak a facebookos eladásból. Az
is a segítségünkre volt, hogy ezzel párhuzamosan folyt ügyfeleink tanítása a
termékek fotózására, így az ő képeiket tudtuk felhasználni.

13. ábra: Mandovits László festménye
2016-os évben terveink között szerepel ügyfeleink minél több pályázaton való indítása, ahol megmutatják
tehetségüket. Kerámia műhelyeinkben új minták, motívumok bevezetése. A tavalyi évben kapott rengeteg
bőradományból pedig új ékszerek, használati és dísztárgyak készítése.
A Gondozóház állandó programjai
‒ 2015-ben állandó foglalkozásaink: ének-zene, háztartástan, tánc (vegyes, néptánc), számítógépes
tanfolyam, irodalom, illemtan, sportfoglalkozások, bemutatkozó csoport és az egyéni, illetve kiscsoportos gyógypedagógiai foglalkozások.
‒ 2015-ben önkéntes edzővel intézményünkben elkezdődtek a heti szintű kempo (harcművészet)
edzések, amelyeken minden jelentkező ügyfelünk szívesen csatlakozva vesz részt.
‒ A rendszeres elfoglaltságok mellett kirándulásokat, nyaralásokat, szervezünk és igyekszünk részt
venni, minden társadalmi megmozduláson és a társszervek rendezvényein is.
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‒ Kabai Imre kollégánk masszőrként tevékenykedik a házban. Mely elsősorban halmozottan sérült
ügyfelünknek nyújt elengedhetetlen támogatást a mindennapokban.
Felújítás, karbantartás
A felújítás folyamatos volt intézményünkben. Két pályázaton is indultunk, de sajnos nem sikerült elnyernünk a nyílászárók cseréjét így az a 2016. évre maradt.
Tervek a 2016-os évre
‒ Szociális pénzbeli ellátások felülvizsgálata, annak hiányának felismerése és igénylésének pótlása;
‒ Szociális és rehabilitációs foglalkoztatás folytatása;
‒ Új kézműves termékek készítése;
‒ Kapcsolat felvétel és bővítés gondnokokkal, gyámhivatalokkal és fogyatékos gyermekeket oktató
intézményekkel;
‒ Nyílászárók cseréjének folytatása, radiátorok fokozatos felújítása;
‒ Nyaralás és szabadidő hasznos eltöltésének bővítése.

14. ábra: Nyertes pályázatból kirándultak a Zágrábisok
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9. A Down Alapítvány lakóotthonai és támogatott lakhatásai
Magyari Tímea, a lakhatási szolgáltatások szakmai vezetője
A Down Alapítvány Lakóotthonai és Támogatott Lakhatási Szolgáltatásai 2016-ban az alábbiak:
‒ Andor Utcai Kiscsoportos Lakóotthon
‒ Csengery Utcai Kiscsoportos Lakóotthon
‒ Down Town Sarokház Lakóotthon
‒ Márga Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás
‒ Üllői Úti Támogatott Lakhatási Szolgáltatás
‒ Felcsúti Utcai Támogatott lakhatás
‒ Somfa utcai Támogatott Lakhatás
2015-ben két új Támogatott Lakhatási Szolgáltatással bővült az Alapítvány:
‒ Felcsúti Utcai Támogatott lakhatás 12 fővel működik, vezetője: Kerepeczi Szimonetta
‒ Somfa utcai Támogatott Lakhatás 7 fővel működik, vezetője: Szondi Tibor
A 2014-ben elindított új pedagógiai modellt sikeresen alkalmaztuk a 2015-ös évben.
Az ügyfelek, szakemberek, mentorok rövid és hosszú távú célok meghatározásával végzik napi szinten a
gondozásba ágyazott fejlesztést. A mentális akadálymentesítés projekt és fókusz csoportok továbbra is
támogatják az attitűdváltást. A munkacsoportok vezetői: Veisz Anna és Földvári Dóra gyógypedagógusok, Janzsó Szilvia és Tóth Petra pszichológusok, havi rendszerességgel találkoznak és adnak visszajelzést
a vezetőknek, illetve a munkatársaknak.
Az FSZK bentlakásos intézményeire kiírt pályázatán sikeresen részt vett mindhárom lakóotthon, a Márga
Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás és a Felcsúti Utcai Támogatott Lakhatási Centrum. Minden Otthon pályázott az Erzsébet programon való részvételre és minden ügyfelünk pozitív elbírálásban részesült.
Vámos Magdolna egészségügyi auditor, tartja a kapcsolatot a vezetőkkel, az egészségi állapotért és rehabilitációért felelős személyekkel. A közös együttműködés eredményeként szervezettebben és még hatékonyabban működik az egészségügyi munka, nagy hangsúlyt fektetve a prevencióra. Párhuzamosan folyik a fizikális állapot szinten tartása, javítása, melyre a tavalyi évben átadásra került sportcentrumban
van lehetőség.
Sportcentrum szolgáltatásai: Torna, gyógytorna, jóga, aerobik, fitness gépek, ergométer, erőemelés, maszszázs, spinning, pilátes, kettlebell. A sportcentrum felelőse: Mayer Nikolett, gyógytornász, jógaoktató:
Bernáth Brigitta.
2015. májusában szervezetfejlesztésen vett részt az alapítvány vezetősége és szakmai felelősei. Mérföldköveket tűztünk ki célul, melyeket sikerrel betartottunk és alkalmaztunk.
‒ Cél: Autonóm élet, integráció, inklúzió.
‒ Célunk eléréséhez szükség van a támogató szakemberek és a szolgáltatások bővítésére egy egységes keretben közös szemléletet kialakítva, közös minőségirányítással, közös szervezet felépítéssel
és közös menedzsmenttel. Ehhez fontos a közös gyakorlat kialakítása (FTP, Kliens index, szolgáltatási napló), a közös nyelv használata.
‒ Ahhoz, hogy a szakemberek hatékonyan tudjanak együttműködni, kell a nyílt, korrekt és egyenes
kommunikáció. Szükség van bizalmi viszony kialakítására, szakmai találkozók és segítői megbeszélések tartására havi szinten, valamint az IT rendszer létrehozására. Képzések szervezésére,
team munkára, rendszeres szupervízióra, csapatépítő tréningekre a lakóotthonoknak külön-külön
és együtt, továbbá kiemelendő a segítők személyiségfejlesztése és önmegfigyelése (INV).
‒ Ezek rutinná válásából következik a magas minőségű szakmai munka.
‒ 2016. évi terveink között szerepel a XV. kerület Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatási szolgáltatás
engedélyeztetése.
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9.1. Sarokház
Magyari Tímea, a lakóotthon vezetője
Fejlesztés és lakók
Az INV programhoz szorosan kapcsolódva a Mentális Akadálymentesítési Projektünkben központi helyet
foglalt el a közlekedés. Előzetes felmérést követően az ügyfelek képességeihez mérten, tűztük ki a célokat. Egyéni és csoportos tréningek után (számítógépes oktatás, útvonaltervezés, térképhasználat, stb.)
tesztutazásokon vettek részt, ügyfeleink. Tapasztalatokat dokumentáltuk, közösen kielemeztük és értékeltük. Cél a képességekhez mérten a minél önállóbb közlekedés elérése. A projektet workshoppal zártuk,
mely helyszínt az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara biztosította.
A napi rutin kialakítása sokban megkönnyíti az életet a srácaink és a mi számunkra is. Ezért készült el egy
olyan fali órarend, melyet a srácok minden hétfőn maguk alakítanak a mentoraik segítségével.
Az egészség megőrzésének, fenntartásának érdekében, előzetes felmérés alapján, az ügyfelek részt vettek
az Alapítvány, illetve Vámos Magdi egészségügyi auditor szervezésében szemészeti és ortopédiai vizsgálaton. Novák Anita és Szabó Alexandra új szemüveget kapott, gyógycipőt pedig minden ügyfelünk rendelt magának.
Az aktív sportélet továbbra is központi szerepet játszik a Sarokház életében. Ahhoz, hogy a versenyszerű
sportolás elérhetővé váljon az ügyfeleink számára elengedhetetlen az évenkénti sportorvosi vizsgálat,
mely 2015-ben is megtörtént. Minden ügyfelünk a Fogócska SE igazolt sportolója és a Magyar speciális
Olimpiai Szövetség által kiírt versenyeken veszünk részt, melyekről rendszerint érmekkel térnek haza
srácaink (lásd 15. ábra).
Versenyek, és szabadidős programok
2015.01.15
2015.01.22
2015.02.04
2015.02.24
2015.03.05
2015.03.19
2015.03.20
2015.03.22
2015.05.15–2015.05.17
2015.05.22
2015.05.26
2015.06.05–2015.06.07
2015.07.01–2015.07.05.
2015.07.27–2015.07.31.
2015.09.08
2015.09.19
2015.10.01
2015.11.29–2015.11.03.

Cirkusz
Ergométeres verseny Győrben
Ergométeres verseny a Pető intézetbe
Farsangi mulatság a Márgában
SOTE ritka betegségek kiállítása
Down Világnapi részvétel
Down Világnap keretein belül Bábszínházi látogatás
Pesti színház, Dzsungel könyve előadás
Special Art Művészeti fesztivál
Érzékenyítő Sportnap a TF-en
Lázár lovas park látogatás
Erőemelő verseny Abádszalók
BALATON ALIGA Árnyas Park
Sokoró-Lovas tábor
Márga utcai ergométeres házibajnokság
Édes Napok édességfesztivál a Budai Várban
G'n'S koncert a Gödöllői kastélyparkban. Felléptek: Juhary Péter, Szabó Alexandra, Juhász Tamás és Janzsó Cili felléptek
Balatonőszöd, Erzsébet program

Munka
A Sarokház Lakóotthonból 10 fő rehabilitációs foglalkoztatásban vesz részt, 1 fő külső munkahelyen dolgozik, 1 fő nem vesz részt foglalkoztatásban. Az év utolsó negyedében Szabó Alexandra felszolgálási
ismeretek tanfolyamon vett részt. 2016-tól a NemAdomFel Café Bárban dolgozik.
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15. ábra: Aratnak a Petőfisek a versenyeken
Munkatársak
2015-ben a Támogatott lakhatást segítők képzésén részt vett, a Sarokház mind az 5 szakképzett segítő
munkatársa. Rajtuk kívül 5 megváltozott munkaképességű munkatárs segíti a munkánkat, kiknek a feladatai közé tartozik a takarítás, kísérés, karbantartás.
Felújítások
A Petőfi utcai ház külső falszigetelése, festése, ereszcsatorna felújítása, nyílászárók karbantartása pácolással, festéssel, a Bástya Millenium Kft. felajánlásából és kivitelezésével jött létre. Ezúttal is köszönjük!
Wágner Vilmos, Novák Anita, Magyari Zita szobái és a közlekedő folyosók kifestésre kerültek.

16. ábra:

Ilyen volt

Ilyen lett a Petőfi Sarokház

2016-os tervek
‒ Képzések, tréningek fókuszcsoportok folytatása a következő évben is;
‒ Légkondicionáló felszerelése az első emeletre és a tetőtérbe;
‒ Lakószobák frissítése;
‒ Sportversenyeken való részvétel, háziversenyek szervezése;
‒ Pályázatokon való részvétel;
‒ Kerti bútor készítése;
‒ Az Oroszlán utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás megnyitásával, egy olyan rendszer kiépítése
a cél, hogy a három szolgáltatás (Felcsúti TL., Sarokház LO., Oroszlán TL.) forgó rendszerben
biztosítsa a változatos munkát és foglalkoztatást.
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9.2. Andor utcai lakóotthonok
Szepesi Andrea
A lakók
2015 nyarán egy lakó költözött át a Szalóki utcai Átmeneti Otthonba, valamint november végén költözött
haza egy lakónk. Az ő helyükre hamar beköltöztek és gyorsan beilleszkedtek az új lakók. Ügyfeleink
napközben a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban, illetve a Szalóki utcai Átmeneti és Napközi Otthon
Foglalkoztatójában dolgoznak. Sasvári Henrietta heti két alkalommal a Márga utcai Sportcentrumban
dolgozik május óta masszőrként. Heni nagyon élvezi a felelősségteljes munkát.
A februári és a novemberi harmadik emeleti felújítás után néhány lakónk költözött a lakások között, illetve azokon belül. Ezáltal, az ő szükségleteiket, képességeiket, de legelőszöris a szociális kapcsolataikat
figyelembe véve sikerült olyan lakóközösségeket kialakítani a lakásokban, amelyekben közel hasonló
támogatási igényű ügyfelek élnek. Ez mindenkinek hasznos, hisz így azt a segítő támogatást kapják meg
kollégáinktól, amire nekik kifejezetten szükségük van, és az önállóságuk is egyre jobban fejlődik.
Munkájuk mellett lakóink rendszeresen sportolnak szervezetten és egyénileg is, versenyekre járnak. Kirándulásokat, nyaralásokat szervezünk, színházba, moziba, operába járunk. Mindemellett Polgár Krisztina
érzékenyítő tréningeken vesz részt, illetve hasonló rendezvényen képviseli a fogyatékkal élőket. Bakró
Zsuzsanna és Bődi András a Nem Adom Fel alapítvánnyal rendszeresen turnézik kül- és belföldön.
A Felcsúti úti támogatott lakhatási centrum lakóival több közös programon vettünk részt, mint a tavaszi
kertészkedés vagy a közös balatonaligai nyaralás.
Lakóink számos nyári táborban vettek részt: Erzsébet-program, balatonaligai és dobogókői nyaralás, Nem
Adom Fel tábor, Csillagpont, balatoni sátorozás.
Munkatársak
2015-ben 3 kilépő és 2 belépő kollégánk volt, illetve az akkreditált foglalkoztatási pályázatnak köszönhetően foglalkoztattunk adminisztrátort és takarítót az év első felében, a második felében szociális segítőt.
Munkatársaink rendszeresen részt vesznek esetmegbeszéléseken, fókuszcsoportokon, INV tréningen, valamint az Alapítvány által szervezett tréningeken. Az új munkatársak számot adtak tudásukról az Alapítványt érintő kérdésekkel kapcsolatban.
2015-ben frissítettük és naprakésszé tettük az FTP szerveren az ügyfél-dokumentációt, melyet azóta is
folyamatosan frissítünk.
Fejlesztés
A sport (bowling, kosárlabda, úszás, kerékpározása, gyógytorna, kondi), a mozgás aktív része ügyfeleink
életének, mely által mozgásfejlesztés is történik.
A Felnőtt Élet Tréning a mentális felkészültséget célozza meg. A pszichológiai támogatás mellett gyógypedagógiai fejlesztésben is részesülnek. A kézműves foglalkozások rendszeresek, lakóink egyik kedvenc
házon belüli elfoglaltsága a sütemények elkészítése és a konyhában való tevékenykedés.
Bár a nyári táborok elsődleges célja a szórakozás, mindamellett a fejlesztés is domináns szerephez jut a
mozgás, közösségi programok és csapatszellem kialakítása terén.
A MAK projekt keretein belül fejlesztettük lakóinkat igen nagy eredménnyel. A projekt végére a lakóink
fele önállóan közlekedett a lakóotthon és munkahelyük között; a többiek is jelentős fejlődésen mentek
keresztül a közlekedés, különösen a tömegközlekedési készségeik terén, pl. állva utazás, önálló fel- és
leszállás, kulturált viselkedés a tömegközlekedési eszközökön.
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Az önállóság fejlesztését megcélozva, gondos felkészítés után lakóink egy része lakáskulcsot kapott, amelyet megfelelően használnak.
A CH pályázat keretében az első és a harmadik emeleti lakásokban légkondicionálót szereltettünk fel,
hogy a nyári melegek a panelben elviselhetőbbek legyenek.
2015. évi szabadidős programok
Programok:
‒ MAK Konferencia
‒ Nem Adom Fel koncert
‒ Mikulásrendezvény
‒ Mozi, színház
‒ Sportversenyek

Táborok:
‒ Tavasszal Dobogókő
‒ Nyáron Balatonaliga, Tata,
Debrecen és Balatonszárszó,
‒ Ősszel Nyíregyháza, Piliscsaba és Lenti
(Erzsébet program)
‒ Olaszországi sporttábor a jó sportolóknak.

Felújítások 2015-ben
Az idei év legnagyobb beruházása a harmadik emeleti lakás két szobájának teljes felújítása, nyílászárók
cseréjével együtt. A helyiségek új padozatot kaptak, a szobákat újra festettük, így otthonosabbá, a lakók
igényeit jobban kiszolgálják azok. A lakásokban a kábeltévé vezetékei kerültek áthúzásra és a rendszer
felújításra került, így már minden szobában van kábeltévé csatlakozás.
2016. évi tervek
‒ Az egészségmegőrzés, a rendszeres orvosi vizsgálatok és a sport támogatása otthonunk alapelvei
közé tartozik. Ennek megfelelően 2016-ban is nagy hangsúlyt fektetünk rájuk.
‒ Felnőtt élet tréning folytatása a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban és a Lakóotthonban
‒ Szabadidős programok: nyaralás, külsős és alapítványi rendezvények, sportesemények, kulturális
programokon való részvétel
‒ Önkéntesek koordinálása, és új önkéntesek bevonása
‒ Gyakornokok bevonása a lakóotthon életébe
‒ A többi projekttel való aktívabb kommunikációra való törekvés, közös programok. Folytatjuk a
Felcsúti úti támogatott lakhatási centrummal kialakított jó kapcsolatot (közös nyaralás, kertészkedés), illetve a kéthavonta megrendezésre kerülő rejtvényfejtő bajnokság keretében várjuk a többi
projekt csapatait a lakóotthonba.
‒ Munkatársak továbbképzése, szakmai képzéseken, tréningeken való részvétel (INV tréning,
szociál- és gyógypedagógusok havi szakmai találkozója)

17. ábra: Vendégségben a Felcsútisoknál

Andorosok nyaralása Balatonaligán rossz időben
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9.3. Csengery Lakóotthon beszámolója és tervei
Kovács Ferenc, Csengery lakóotthon vezető
A Csengery Lakóotthon célja továbbra is az, segítse az itt élő embereket abban, hogy a lehető legnagyobb
önállóságot érjék el az élet minden területén. Munkánk eredményét bizonyítja, hogy az elmúlt évben is
önálló életet kezdett egy fiatalember tőlünk, albérletbe költözött, így folytatva életét.
A Lakóotthon egész évben teljes létszámmal működött és minden lakónk dolgozott. 6 fő alapítványon
belül intézményen belüli illetve akkreditált foglalkoztatásban, 3 fő pedig külső integrált munkahelyen.
A lakók és a Csengery munkatársai tartják rendben, gondozzák a Dobogókői nyaralót, és szervezik az
alapítványi és a külsős vendégek foglalását, fogadását, készítik elő a házat a vendégek fogadására.
Munka, szabadidő, sport
Továbbra is az a törekvésünk, hogy a külső munkavállalás irányába ösztönözzük lakóinkat, mert tapasztalataink szerint az nagyban segíti az önállósodásukat. Munkán kívül természetesen nagy hangsúlyt fordítunk az egészségre és a szórakozásra is.
Rendszeres megelőző vizsgálatokon (tüdőszűrés, laborvizsgálat, szemészet, mozgásszervi, urológiai, stb.)
vettek részt, ebben a mentorok segítik a lakókat. Törekedtünk a változatos-egészséges táplálkozásra, a
káros szenvedélyek csökkentésére.
Több sportágban foci, kerékpár, atlétika, kosárlabda, bowling otthon vannak lakóink és rendszeresen jó
eredményeket értek el. A szabadidős programok terén szerencsések vagyunk, mivel a lakóotthon a belvárosban van, így rengeteg program könnyen elérhető. Ösztönözzük is a lakókat arra, hogy önállóan szervezzék a szabadidős és kulturális életüket, de természetesen közös programok is vannak, így például:
‒ Veszprémi állatkert meglátogatása;
‒ Erzsébet tábor Kisújszálláson;
‒ Benedek Árpád 50. születésnapjának megünneplése Budakeszin a Nem Adom Fel alapítvánnyal
közösen.
A legaktívabb sportolók részt vehettek az olaszországi tengerparti sporttáborban a Park Gallanti kempingben, ahol számtalan sportágban próbálhatták ki magukat a résztvevők.
Két lakónk 7 napos németországi turnén volt a Nem Adom Fel Alapítvány szervezésében.
Fejlesztések
A jó gazdálkodásnak köszönhetően tavaly is tudtunk fejlesztést végezni:
‒ A szobákban a parketták felcsiszolása, lakkozása;
‒ Az előszoba – nappali – konyha festése;
‒ Új ruhásszekrények készíttetése a szobákba.
A társasházban a gázvezetékek teljes cseréje is megtörtént augusztus-szeptember hónapban, a gázhiánynyal járó kellemetlenségeket is sikeresen megoldottuk.
Dobogókőn a téli ónoseső katasztrófa által tönkretett kerítést is sikerült kicserélni. Nagy segítség volt a
munkánkban, hogy áprilisban sikerült a dobogókői nyaralóba egy MMK-s munkavállalót alkalmaznunk
házgondnoki feladatra és szeptembertől saját gyógypedagógusa van a Lakóotthonnak heti 10 órában.
Év végére kissé megcsappant a dolgozói létszám, de így is tudjuk biztosítani a lakók színvonalas ellátását.
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2016. évi tervek
‒ Munkánkat 2016. évben is a fent leírt alapelvek szerint szeretnénk folytatni. Legfontosabb feladtunk a lakók maximális támogatása az önállóságban, az önálló döntéshozatalban minden területen.
‒ Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségre és a sportra, mert sajnos néhány ügyfélnek jelentős súlytöbblete van – így 2016-ban rendszeresen fogunk járni a Márga Sportcentrumba.
‒ A képzés területén is szeretnénk előbbre lépni, ösztönözni ügyfeleinket képzettségek megszerzésére.
‒ Közös nyaralást tervezünk az Erzsébet tábor keretében – sikeres pályázat esetén.
‒ Szeretnénk a munkavállalói létszámot mielőbb az optimálisra emelni és a munkatársak képzését,
az INV tréningsorozaton való részvételét továbbra is folytatni.
‒ Dobogókőn szeretnénk egy jelentősebb felújítást megvalósítani a terasz tető felújítással, burkolással, lépcsőfelújítással.

9.4. Márga támogatott lakhatás
Érczy Emese, Márga támogatott lakhatás vezetője
Idős és idősödő ügyfeleink egészségi állapotának megőrzésére nagy hangsúlyt fektetünk. Összegyűjtöttük
az idősgondozással kapcsolatos tapasztalatainkat, ehhez kapcsolódóan Vámos Magdolna az Alapítvány
egészségfelelős vezetője elkészítette az Egészségügyi Szakmai Útmutatót "A down alapítvány otthonaiban élő időskorú értelmi fogyatékos emberek segítése és támogatása".
Ügyfeleink
Az életkor, a mentális, fizikális és képesség béli különbözőségek miatt a programokat, szabadidő eltöltését úgy alakítjuk ki közösen, hogy mindenki megtalálja a számára értékes lehetőségeket.
Napközben az idősebb, és a már kevésbé aktív lakóink a Rehabilitációs és Sportcentrum személyi és tárgyi feltételei adta lehetőségeit kihasználva, gyógytorna, masszázs és kondicionáló torna szolgáltatásokban
részesülnek. A kert adottságait kihasználva konyhakerti növényeket termesztenek az ügyfeleink. A Raklapbútorokból készült pihenő rész kialakítása, ad lehetőséget a kertben történő közös vacsorák, beszélgetések és a pihenés eltöltésére.
Sajnálatos esemény árnyékolta be az otthon életét, Farkas Gizella
(Gizmó), hosszas betegség után 59. évében elhunyt. A gyász feldolgozásában az alapítvány pszichológusai nyújtottak segítséget.
Henesz András a komplex szükségletfelmérés és a támogatott lakhatás
felkészítés után költözött a Márga utcába.
Munka
Ügyfeleink közül 9 fő dolgozik, munka rehabilitációs, fejlesztő felkészítő, akkreditált foglalkoztatásban, és 3 fő nyugdíjas ügyfelünk van.
Szabadidő, társadalmi életben való részvétel, fejlesztések
Ügyfeleink minden héten az Alapítvány pszichológusa irányításával meseterápián és zeneterápián vesznek részt. Az év közben igyekszünk minél több eseményen részt venni, legyen az sport, vagy kulturális
élményt nyújtó program.
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Minden héten egyszer a kosárlabda szerelmesei edzésre járnak a Bárczi Gusztáv Általános Iskola
be. Havonta egy alkalommal az Alapítvány ügyfeleinek, táncmulatságnak ad otthont a Sportcentrum.
nuárban Győrben ergométer versenyen és családi Sportnapon
voltak Százhalombattán (19. ábra).
Februárban farsangi buli volt a Sportcentrumban, melyen minden
Lakóotthon és Támogatott lakhatás ügyfelei részt vettek. Színházban is jártunk ebben a hónapban, ami mindig nagyon nagy
élményt jelent a srácoknak.
Márciusban, a Down Világnap alkalmából közös szimpátia sétán
voltunk, bowling versenyen vettek részt: Berényi Hajnalka,
Dobrovolszky Noémi, Vörös Miklós és Varga Péter, a hónap
végén pedig Mozgásélmény napon voltak Keszthelyen.

19. ábra: Ergométer verseny

Nem csak a srácok járnak különféle programokra, hanem hozzánk is érkeznek kedves látogatók. Áprilisban GE Global munkatársai, előzetes igények felmérése alapján ajándékokat adtak át, kisebb buli keretében. Kamara zenészek leptek meg minket kis műsorukkal, ami a munkatársaknak is feltöltődést jelentett.
A leigazolt sportolóinknak elengedhetetlen a sportorvosi vizsgálat, így ebben a hónapban, erre is sor került.
Májusban Érzékenyítő Sportnapon vettünk részt a TF-n, júniusban önkéntes festő csapat, az Art Forward
és a The Carbonfools zenekar tagjai kreatív festéssel tették még színesebbé a kertünket.
Júniusban a Zágrábi Gondozóház lakóival Révfülöpön táboroztak a srácok. Minden évben igénybe veszszük az Alapítvány nyaralóját Balatonaligán. Októberben az Erzsébet program keretein belül minden ügyféllel eljutottunk Balatonőszödre is.
December elsején a zene világnapja alkalmából Group and Swing közösen lépett fel a Nem Adom Fel
együttessel, mely eseményen minden lakónk részt vett.
Decemberben mikulás buli volt, a karácsonyi ünnepség közösen a hozzátartozókkal és gondnokokkal zajlott, a szilveszteri partyt a sportcentrumban tartottuk.

20. ábra: A kerítésfal metamorfózisa

Saját készítésű raklapbútor a Márga kertjében

Munkatársak
2015-ben 1fő esetfelelős, 1fő egészségügyi felelős és 4 fő kísérő támogatást biztosító személy munkatársunk volt. Részmunkaidőben megváltozott munkaképességű munkatársak is segítik a munkánkat, kik a
gondozói, adminisztrációs és kísérő munkakörben dolgoznak. Az Alapítvány képzésein minden munkatársunk részt vett, az ügyfeleink professzionális fejlesztésének érdekében.
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Felújítások
A Márga Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás részt vett a X. kerületi Önkormányzat által kiírt Védett
Építészeti Értékek pályázatán, 2.500.000 Ft támogatást nyert el. Ezt az összeget az Óhegy utcai kerítés
átépítésére, mely ebben az évben megvalósult, és a tető ugyanezen oldal szakaszának a felújítására használjuk fel 2016-os évben. Még ebben az évben a Mol Zöldövezeti pályázatán 400.000 Ft-ot nyertünk,
melyet a kert szépítésére, otthonosabbá tételére tudunk fordítani. Négy ügyfelünk lakószobáinak, festése
önkéntesek közreműködésével valósult meg.

21. ábra:

Ilyen volt..

Ilyen lett a kerítésünk a Márgában

A Márga támogatott lakhatás 2016-os tervei
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

INV projekt folytatása;
Két fürdőszoba átalakítása;
Konyha és az előszoba egybe nyitása, festése;
Garázs felújítása;
Óhegy utca felöli járda felújítása;
Tető felújítása;
Közös társalkodó rész kialakítása;
Kert rendezése;
Pályázat beadása a Védett Építészeti Értékek Megőrzésére.
9.5. Felcsúti utcai támogatott lakhatás
Kerepeczi Szimonetta

A tavalyi év márciusában beköltöztek ügyfeleink a házba. Április közepére mindenki megérkezett. 12
ügyfelünknek került kialakításra lakóhely, sajnos haláleset miatt csak 11-en költöztek be. Befejeződött a
lakószobák kialakítása, ügyfeleink is elkezdték „belakni” szobájukat és a közös tereket. Befejeződött a
műhely kialakítása, itt ügyfeleink bőr tárgyakat készítenek napközben. Megkezdtük tavasszal a kert előkészítését a zöldségek termesztésére. Ebben ügyfeleink nagy szerepet vállaltak, a munkálatokban lelkesen
részt vettek. Ültettünk cukkinit, spenótot, répát, céklát, káposztát, brokkolit, karalábét, uborkát, paradicsomot, paprikát. Fűszernövényeket, epret. Amiből lehetett abból elraktunk télire.
Kialakításra került a kerti grillező, egy kis füves terület és elkészült a járda a veteményes kertben. Kicseréltük a műhely vasajtaját egy műanyag bejárati ajtóra és beépítésre került egy ablak is. Beszereztük a téli
fűtéshez szükséges kályhát és kályhacsövet. Elkészült a kihúzhatós ebédlő asztal, melyhez mindenki le
tud ülni egyszerre. Konyhaszekrényt csináltattunk és felszereltettük a korlátot a lépcsőházban. Megtörtént
az épület érintésvédelmi felülvizsgálata valamint az éves kéményseprés.
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Lakók
11 fő költözött be március és április hónapban. (Abai Erzsébet, Abai Attila, Bakos Csaba, Hegedűs Gábor
Bence, Ignácz Katalin, Juhász László, Kravecz Zsuzsanna, Makula Richárd, Marek Veronika, Víg Attila,
Vörösvárcki Gizella) Továbbra is részt vesznek az önálló élet tréningen. Mindenki berendezte a szobáját,
beszerzésre kerültek a sötétítő függönyök, ágytakarók, díszpárnák, falvédők. Ezek beszerzésében, elhelyezésében mindenki aktívan rész vállalt. Márciustól-októberig hét közben itthon készült az ebéd. Ennek
megtervezésében, az alapanyagok beszerzésében, az étel elkészítésében szintén részt vesznek ügyfeleink.
Májusban kezdtek ügyfeleink a műhelyben dolgozni, minden hétköznap délelőtt egy foglalkoztató segítségével bőr tárgyakat készítenek. Ketten továbbra is bejárnak a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumba
dolgozni. (Abai Attila, Abai Erzsébet) Hetente egy alkalommal járnak bowlingozni és heti egy alkalommal tornázni járnak a Márga utcai Sportcentrumba.
A beköltözéskor megüresedett helyre érkezett próba lakhatásra Lehel Márta május hónapban. Másfél hónap itt tartózkodás után mégsem a mi intézményünket választották. Augusztusban érkezett hozzánk Krekó
Katalin Balassagyarmatról, aki a próba lakhatás után végleg be is költözött intézményünkbe. Kis csapatunkba viszonylag hamar beilleszkedett. Szeptemberben ügyfeleink a Balatonon voltak nyaralni egy hétre.
Sajnálatos módon október végén elhunyt Juhász László lakónk, az ő elvesztése megviselte mind az ügyfeleket, mind az itt dolgozókat. Az így megüresedett helyre költözött be Tárász Manon. Beilleszkedése
zökkenőmentesen zajlott. December végére az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik.
Munkatársak
Jelenleg az alábbi munkatársakkal működik a ház:
‒ 4 fő segítő-gondozó
‒ 1 egészségügyi munkatárs
‒ 1 fő adminisztrátor
‒ 1 fő takarító
‒ 1 fő foglalkoztató
‒ fő karbantartó-kertész
‒ 1 fő kézbesítő
A Felcsúti utcai támogatott lakhatás 2016. évi tervei
‒
‒
‒
‒
‒

A ház további szépítése, otthonossá tétele
A kertben a tavaszi munkák elvégzése
A terasz burkolása
Kerti bútorok és sporteszközök beszerzése
Közös programok az alapítvány más tagintézményeinek lakóival

Lakókkal kapcsolatos tervek
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Foglalkoztatás szélesebb körben történő megszervezése
Egyéni fejlesztésekre nagyobb hangsúly fektetése
Egészségmegőrzés, rendszeres orvosi vizsgálatokon történő részvétel
Szabadidős programok szervezése, külsős helyszínen is
Önkéntesek bevonása
Önálló életre felkészítő tréning folytatása

Munkatársakra vonatkozó tervek
‒ Megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatása;
‒ Munkatársak továbbképzése, szakmai képzéseken, tréningeken való részvétel,
‒ INV projecten történő teljes körű részvétel.
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9.6. Üllői úti és a Somfa közi támogatott lakhatás
Szondi Tibor
2014-ben a Down Alapítvány szolgáltatási köre az Üllői úti Támogatott Lakhatással bővült többek
között, ahova 3 fő költözhetett be az előzetes felkészítés és komplex vizsgálat lefolytatása után. Ez a
X. kerületben, egy polgári környezetben lévő, társasházi lakás, két önálló lakószobával. Egy lakóváltozás után 3 hölgy él az Üllői úti lakásban.
2015. októberében egy újabb szolgáltatás a Somfa közi Támogatott Lakhatás nyitotta meg kapuját
7 lakó számára, akik szintén részt vettek előzetes felkészítésen és komplex vizsgálaton. Ez egy lakótelepi házban lévő négy lakószobával rendelkező lakás, szintén a X. kerületben.
Mindkét lakás pár perces sétára van a Zágrábi utcai Gondozóházhoz, ahol mind a tízen dolgoznak
napközben, akkreditált foglalkoztatás keretében.
Ügyfeleink
Mindkét lakhatásban nagy hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, az egészséges táplálkozásra,
melyet az egészségügyi felelős, Vámos Magdolna rendszeres tanácsai is segítenek. Ehhez kapcsolódik
a rendszeres sportélet, a Márga utcai Sportcentrumban illetve többen leigazolt versenyzői a Fogócska
SE csapatának is, s van, aki jeltáncol is a lakók közül.
E mellett rendszeresen vesznek részt más tagintézmények általi szervezett programokon, bulikon, kirándulásokon, illetve érzékenyítő tréningen is többen.
Munkatársaink
Három gondozó és egy esetfelelős, intézményvezető viszi együtt a két támogatott lakhatást, s két gondozó maga is megváltozott munkaképességű. E mellett egy önkéntes is segíti a munkánkat. Mindenki
részese az INV projektnek, s a mentori rendszer is működik, illetve heti rendszerességgel esetmegbeszéléseket tartunk.

2016-os tervek a Somfa közi és az Üllői úti támogatott lakhatásban
‒ Képzések, tréningek folytatása, s újak találása mind a munkatársak, mind az ügyfelek részére;
‒ Az ügyfelek önállóságának segítése pl. Lakáskulcs használat, önálló közlekedés, vásárlás, hétvégi közös főzés támogatása;
‒ Az ügyfelek egészségügyi állapotának felmérése, éves szűrővizsgálatok, különféle kezelések;
‒ Rendszeres sportolás, sportorvosi vizsgálatok;
‒ Minél több szabadidős program pl.: külsős és alapítványi rendezvények, sportesemények, közös nyaralások, utazások, kirándulások, kulturális programokon való részvétel;
‒ Új önkéntesek bevonása, kutyás terápia;
‒ A többi projekttel való aktívabb együttműködés;
‒ A számítógéppark bővítése.
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10. Rehabilitációs és Sportcentrum
Mayer Nikoletta
2015-ben az utolsó simításokat is elvégeztük, elkészült a aerobic teremben a sportpadló, beüzemeltük a
recepciós pultot és büfét. Sajnos a Sportcentrum működése még veszteséges, 2015-ben mintegy 4,5 milliós veszteséget halmoztunk fel.
A 2015. évben a Sportcentrumban hétköznapokon már 12 órás nyitva tartással zajlik az aktív sportélet. A
munkatársaink órarend alapján dolgoznak, ezzel is támogatva, hogy az ügyfelek mindennapjaiban rendszerbe építve, rendszeresen kapjon helyet a testmozgás. A kondi teremben erősítő, állóképességi edzések
zajlanak, míg az aerobik terem ad helyet a csoportos és egyéni gyógytornának. A Sportcentrumba az Alapítvány minden intézményéből járnak át az ügyfelek sportolni, illetve testi, lelki feltöltődésüket is támogatva masszázsra. A szolgáltatásaink azonban nem csak az ügyfeleink részére, hanem a külső vendégkör
számára is elérhetőek. Apróbb lépésekkel sikerült külső vendégkört is kiépíteni: augusztus hónapban aláírásra került a szerződés az AYCM Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasággal az All You Can
Move Sportpass kártya elfogadására. Októberben terembérleti szerződést kötöttünk a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesületével, akik heti 6 alkalommal bérlik az aerobik termet jóga órák tartására,
melyeket gyógytornász/jógaoktató munkatársunk tart. November hónapban újabb szerződést kötöttünk az
aerobik terem bérlésére külső sportedzővel csoportos órák tartására. Szalagavató időszakban alkalomszerűen diákok is bérelték az aerobik termek, kihasználva annak tükrös mivoltából adódó előnyeit.
Mindeközben a kondi teremben edzők száma is fokozatosan fejlődött. Fiatalok és idősek együtt, közösen
edzenek, tréningeznek. Az Alapítvány munkatársai térítésmentesen jöhetnek edzeni a Sportcentrumba és
gondoltunk a kollégák családtagjaira is, akik igen kedvezményesen tudnak havi korlátlan bérletet váltani.
A Sportcentrum szolgáltatásai biztosítása mellett helyet ad nagyobb eseményeknek, rendezvényeknek,
tanfolyamoknak, vezetőségi üléseknek, tárgyalásoknak. Annak érdekében, hogy a Márga utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás lakóinak mindennapjait a Sportcentrumban zajló élet a legkevésbé zavarja,
kialakításra került a videotelefonos rendszerrel összekötött elektromos kapu. A büfé is elnyerte végső
arculatát, a szükséges hatósági engedélyek után elkezdte működését.
Július hónapban Alapítványunk számára a LadyFit Sportklub Kft. adományként felajánlotta minden gépüket, berendezésüket. Az olasz Technogym gyár komplett EasyLine köredzésekre alkalmas gépsorán
kívül számos egyéb eszközt pl.: zenei berendezéseket, tároló szekrényeket kaptunk. Ugyanettől a hónaptól kezdve minden hónapban táncos mulatságnak ad helyet a Sportcentrum, ahol az ügyfeleinken kívül
más szerveztek, Alapítványok ügyfelei is részt vesznek. A bulik minden hónapban nagy sikerrel zajlanak,
helyet adva a felhőtlen szórakozásnak és ismerkedésnek.
Munkatársaink
A Sportcentrumban 2 munkatárson kívül 16 megváltozott munkaképességű kolléga dolgozik, 3masszőr, 2
recepciós, 1 szertáros, 1 takarító, 1 büfés, a többiek segítő munkakörökben dolgoznak. Az Andor utcai
Lakóotthonok egyik ügyfele végzett masszőr, így heti két alkalommal a Sportcentrumban dolgozik és
segíti az ügyfelek egészségi állapotának fenntartását, javítását. A Sportcentrumban is fontos, hogy munkatársaink ugyanazon elvek alapján foglalkozzanak az ügyfelekkel, mint az Alapítvány más intézményeiben, ezért kollégáink részt vesznek az INV projekthez kapcsolódó képzéseken.
Sportélet
Leigazolt sportolóinkkal számtalan versenyen vettünk részt a Magyar Speciális Olimpia Szövetség illetve
egyéb szervezetek, alapítványok, egyesületek szervezésében.
A Sportcentrum adta háttér kiváló lehetőséget biztosít sportolóink versenyekre történő felkészítésében.
Első saját szervezésű, jelentős eseményünk a május 22-én megrendezett Érzékenyítő Sportnap volt a
Testnevelési Egyetemen, az Egyetemmel közös együttműködésben.
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Második kiemelkedő esemény a Sportcentrum életében a szeptember 8-án megrendezett Első Ergométer
Házibajnokság volt. A versenyt támogatásokból hoztuk létre. A rendezvényre a budapesti csapatokon
kívül több vidéki egyesület is nevezett, így végül 56 versenyző mérhette össze erejét a nagy napon.
Az alapítvány sportolói közül egy kisebb csapat szeptemberben, Olaszországban volt sporttáborban.
Minden szerdán bowling edzés van az Acapulco Bowling és Rendezvényközpontban, illetve minden csütörtökön kosár edzés a Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában.
Versenyeink
‒ Januárban egyéni bowling verseny volt Szolnokon, ergométer verseny Győrben, a hónap végén
pedig Családi Sportnap volt Százhalombattán, melyre az Alapítvány sportedző munkatársai szerveztek egy 60 perces mozgásélmény programot.
‒ Februárban ergométer verseny volt a Pető Intézetben illetve több alkalommal tartottunk nyílt napot a Sportcentrumban egyesületek számára.
‒ Márciusban csapat bowling verseny volt Budapesten az Acapulco Bowling Centerben, és mozgásélmény napon vettünk részt Keszthelyen.
‒ Áprilisban kerékpár verseny volt Tiszakécskén, mozgásélmény nap Nagykőrösön, és részt vettünk
az I bike Budapest felvonuláson, melynek célja, hogy népszerű és elfogadott legyen a biciklis közlekedés Budapesten.
‒ Májusban saját szervezésben, a Testnevelési Egyetemmel együttműködve Érzékenyítő Sportnap
volt az Egyetemen, illetve az érdi labdarúgó versenyen vettünk részt.
‒ Júniusban Országos Atlétika versenyen indultunk Veszprémben.
‒ Októberben atlétika versenyen voltunk Tapolcán, a CSEFOSZ szervezésben sport napon Szigetszentmiklóson, labdarúgó versenyen Győrben, bowling versenyen a kőbányai Acapulco Bowling
és Rendezvényközpontban.
‒ Novemberben labdarúgó torna volt Pilismaróton.
‒ December hónapban FMSZ Labdarúgó Mikulás Kupa volt Száron.
2016. év tervei
‒ A mérlegünk javítása egyre nagyobb bevétel elérésével: az eddigi 4,5 millió forráshiány lecsökkentése 3,5 millióra, 1,5 millió forint saját bevétellel.
‒ A versenyrendszerben történő továbbra is aktív részvétel;
‒ Külső vendégkör bővítése a Sportcentrum valamennyi szolgáltatásának igénybevételére;
‒ Edzők, Egyesületek megkeresése az aerobik terem bérlésére;
‒ Kisebb beruházások elvégzése, pl.: súlyzóállványok, labdatartó állványok beszerzése stb., melyek
a működést javítják;
‒ INV projekt folytatása;
‒ Óhegy utca felöli járda felújítása, a járda alatti épületrész szigetelése;
‒ Második Ergométer Házi Bajnokság megszervezése.
A képeken a Sportcentrum recepciós pultja és előcsarnoka látható, egy ergométer versenyről készült kép
után pedig az új büfé konyharésze, valamint a nagy tükrös táncterem látható, melyek mind 2015-ben
nyerték el végleges formájukat.

22. ábra: A Márga Rehabilitációs és Sportcentrum 2015-ös fejlesztései: a recepció, a büfé és a tükörterem
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Mellékletek
1. Melléklet: A Down Alapítvány szervezeti ábrája (lásd 26-27. oldal)
2. Melléklet: Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2015
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3. Melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai – 2015
Intézmény, szolgáltatás, projekt,
program, akció, kiadvány
Korai fejlesztés
Korai gyógypedagógiai tanácsadás
Down Ambulancia
Korai neurohabilitáció
Tanácsadás az Ambulancián, genetikán
Down-Dada szolgálat
Sorstársi Segítő Szolgálat
Általános tanácsadás (minden intézmény)
Probléma feldolgozó és életstratégia tréningek
Kommunikációs tréning testvéreknek
Sorstárs segítő – akkreditált képzés
Átmeneti otthon Zágrábi és Szalóki
Napközi otthonok Zágrábi/ Szalóki/Lágymányosi
Lakóotthon: Andor / Csengery / Petőfi/
Támlak: Márga / Felcsúti / Üllői / Somfa
Szociális foglakoztatás (MR)
Szociális foglakoztatás (FF)
Rehabilitációs foglalkoztatás
Támogatott foglalkoztatás: munkaerő-piaci szolgáltatások és munkahely keresés, kísérés
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés
Munkapszichológiai felmérés, tanácsadás
Pályaorientáció, munkára felkészítés
Felnőttképzés / számítógépes ismeretek
Munka betanítás: konyhai /kézműves / irodai
Munka betanítás: szociális / kézműves / irodai
Akkreditált felnőttképzés: szakmai
Akkreditált felnőttképzés: mentális akadálymentesítés / érzékenyítés
Akkred. f.képzés: munkavállalói kompetenciák
Főiskolai, egyetemi gyakorlóhely
Középiskolások közösségi szolgálata
Rehabilitációs szolgáltatások
Szociális segítés, kísérés, ügyintézés
Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport programok
Nyaralások, nyaralók működtetése
Szállítás
Önkéntes-program
Mentális akadálymentesítés ügyfeleknek
Mentális akadálymentesítés szakembereknek
Mentális akadálymentesítés szolgáltatóknak
Mentális akadálymentesítés, egyetemes tervezés
KÉR (könnyen érthető) kiadványok (IT is)
Szakmai kiadványok, könyvek és IT anyagok
Ismertetők, szórólapok, információs füzetek
Hírlevél (6/év, 15–20 000-es példányszám)
Internetes anyagok, filmek, weboldalak

Célcsoport
Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült kisgyermek 0–6 éves
Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermek szülei
Down szindrómás gyermekek 0–18 éves korig
Sérült, fogyatékos, mozgásában visszamaradt gyermek 0–3 éves
Új szülők, akiknek sérült, fogyatékos gyermeke született
Szülő, család, akiknek gyermeke Down-szindrómával született
Veleszületett rendellenességgel született gyermek szüleinek
Tanácsért, segítségért jelentkező családok és fogyatékos emberek
Kisgyermekes családok, szülőpárok
Fogyatékos gyerek testvérei
Sorstársi segítőknek
Krízishelyzetben lévő családok és fogyatékos emberek
Családban élő fogyatékos személyek napközbeni foglalkoztatása
Önálló életre törekvő, közösséget kedvelő értelmi sérült felnőttek
Nagyfokú önállóságot elért, közösséget kedvelő értelmi sérültek
Intézményi jogviszony mellett munka jellegű foglalkoztatás
Intézményi jogviszony mellett munkaszerződéssel végzett munka
Megváltozott munkaképességű munkavállalók
Minden megváltozott munkaképességű munkavállaló
Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek
Megváltozott munkaképességű és értelmi fogyatékos személyek
Értelmi fogyatékos fiatalok, megváltozott munkaképességűek
Szociális gondozók, segítők, fogyatékos ügyfelek
Értelmi fogyatékos munkavállalók
Megváltozott munkaképességű munkavállalók
Szociális területen dolgozó szakembereknek (30 pont)
Érzékenyítést igénylő piaci szolgáltatók, cégek alkalmazottai
Képzetlen munkanélküliek 480 órás képzése
Egyetemi, főiskolai hallgatók: gyp., szoc. munkás, andragógus, stb
Középiskolás diákok
Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Fogyatékos, egészségkárosodott személyek
Aki önkéntes munkát szeretne végezni fogyatékos emberekkel
Fogyatékos ügyfelek felkészítése önálló ügyintézésre, szolgáltatások igénybevételére
Szociális segítők, hozzátartozók felkészítése a támogatásra
Szolgáltatók, hivatalok ügyintézői: mentálisan akadálymentes ügyintézés, szolgáltatás biztosítása
Nagyközönség, döntéshozók, jogalkotók
Értelmi fogyatékos és demens személyek
Szociális munkások, gyógypedagógusok, önkéntesek
Fogyatékos gyermeket nevelő családok, szakemberek
Nagyközönség, Alapítvány támogatói
Fogyatékos személyek, szakemberek, nagyközönség
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4. Melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai és a felelős vezetők – 2015
Intézmény, projekt, program, szolgáltatás
Korai fejlesztés és tanácsadás
Down Ambulancia
Korai neurohabilitáció
Tanácsadás az Ambulancián
Dada szolgálat
Sorstárs Segítő Szolgálat
Általános tanácsadás
Átmeneti otthon Zágrábi
Átmeneti otthon Szalóki
Napközi otthon Zágrábi
Napközi otthon Szalóki
Napközi otthon Lágymányosi
Lakóotthon Andor
Lakóotthon Csengery
Lakóotthon Petőfi
Márga támogatott lakhatás
Felcsúti támogatott lakhatás
Támogatott lakhatás, Üllői út és Somfa köz
Foglalkoztatás (FF+MR) Zágrábi
Foglalkoztatás (FF+MR) Szalóki
Foglalkoztatás (FF+MR) Lágymányosi
Támogatott foglalkoztatás
Rehabilitációs foglalkoztatás
Sportprogramok, versenyek
Egyetemi gyakorlóhely
Felnőttképzés
Közös szalmai szolgáltatások
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés
Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás
Egészségi állapot felmérés és fenntartás
Rehabilitációs szolgáltatások
Szociális segítés, kísérés, ügyintézés
Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport
Szállítás
Közös admin., gazdasági, működési, HR, PR
Központi iroda, közös adminisztráció
Gazdasági
Bér, munkaügy
Könyvelés
Minőségirányítás
Ingatlanok
IT fejlesztések, rendszergazda
Kiadói tevékenység, papír/IT, hírlevél, filmek
Nyaraltatás, nyaralók működtetése
Önkéntes-program

Kapacitás
fő/év
90
200
100
100
50
50
150
30
30
60
30
25
15
9
12
12
12
3
50
20
15
50
180
100
30
100

Vezető / felelős
Domonkos Ágnes
Dr. Ambrus Bence
Dr. Felkai Mária
Steinbach Éva
Steinbach Éva
Jóna Ferenc
Központ és Intézmények
Kaucsicsné Zsóri Katalin
Veperdiné Scholz Mária
Kaucsicsné Zsóri Katalin
Veperdiné Scholz Mária
Veperdiné Scholz Mária
Szepesi Andrea
Kovács Ferenc
Magyari Tímea
Érczy Emese
Kerepeczi Szimonetta
Szondi Tibor
Kaucsicsné Zsóri Katalin
Veperdiné Scholz Mária
Veperdiné Scholz Mária
Dely Géza
Gruiz Katalin, Molnár Eszter
Mayer Nikoletta
Intézményvezetők
Gruiz Katalin

200
60
250
200
100
150
200

Veisz Anna és gyógypedagógusok
Janzsó Szilvia
Vámos Magdolna és egészségfelelősök
Gyógytorna, gyógymasszázs, 6 fő
Szociális munkások, ügyintézők
intézményi munkatársak
Kövécs Marianna / Murányi Sándor

500
500
350
500
500
25
500
1000
250
60

Gruiz Katalin
Mentes Éva
Dulcz Adrienn / Gruiz / Mentes
Genáhl Lászlóné / Mentes Éva
Szaszák Tibor / Gruiz Katalin
Helyi felelősök és központi iroda
Szaszák Tibor / Gruiz Katalin / Papp Róbert
Gruiz Katalin
Központi iroda / Kovács Ferenc
Intézményvezetők /központi iroda
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5. Melléklet: Az Alapítvány nyertes pályázatai: 2013–2015

2013

Pályázati cél/cím

Social Impact
FSzK 41292/7
FSzK 41292/8
FSzK 41292/9
FSzK 41292/10
FSzK 41292/11
EU Life Long Learning
AMSZ-2013 (TF9)
XIV. Ker. Zuglói Önkorm.
NCSSZI
MVM – Magyar Vill. Művek
MVM PAKS
MAVIR
Szerencsejáték
FSZK 41321
HANKOOK Tire Mo. Kft.
FSZK 41322
REHAB-13MUTE-TTF-0094
REHAB-14

Szervezetfejlesztés
Normatíva kiegészítés
Normatíva kiegészítés
Normatíva kiegészítés
Normatíva kiegészítés
Normatíva kiegészítés
INV pedagógiai modell
Alternatív munkaerő-piaci szolg
Korai habilitáció/Down Dada
Testvértábor
Támogatott lakhatás
Márga támlak és sportcentrum
Alapszabályi célok, otthonok
Támogatott lakhatás
Támogatott ügyintézés
12 db téli gumiabroncs
Szülősegítő szolgáltatások tám.
Munkahely-teremtési támogatás
Rehab 2014 pályázat

Összesen 2013

Projektidőszak

HI

Felelős

2013.02–2013.12..
2012.12–2013.04
2012.12–2013.04.
2012.12–2013.04.
2012.12–2013.04.
2012.12–2013.04.
2013.01.–2015.01.
2013.04.–2014.03.
2013.08–2013.08.
2013.05–2014.02.
2013.10–2014.10.
2013.10–2013.12.
2013.10–2014.10.
2013.09–2014.09.
2013.09–2014.04.
2013.10–2014.10.
2013.01–2014.04.
2013.10–2014.09.

2013
2013.05.
2013.05.
2013.05.
2013.05.
2013.05.

SZT
MT
MT
KF
VSM
MS

2014.04
2014.01.
2014.03.
2014.10.
2013.12.
2014.10.
2014.09.
2014.05.
2014.10.
2014.05.
2015.03.
2014.03.

DG
GK/SÉ
GK/SÉ
GK
GK
GK
GK
GK
KZSK, VJ
GK/SÉ/DA
GK
GK

168 000 2013.01–2013.12.

308 234

2014

Pályázati cél/cím

FSZK – CH2014 Márga
FSZK – CH2014 Andor
FSZK – CH2014 Csengery
FSZK – CH2014 Petőfi
FSZK – CH2014 Szalóki
FSZK – CH2014 Zágrábi
Civil licit
FSZK-FOF 2014
FSZK-SZÜLŐ 2014
NIOK 13600 – Adhatvonal
Magyar Fejlesztési Bank
X. Kerületi Önkormányzat
MAVIR Zrt.
Rehab 15
MVM Zrt.
Adjuk össze
UniCredit Bank Zrt.

Bentlakásos normatíva kieg.
Bentlakásos normatíva kieg.
Bentlakásos normatíva kieg.
Bentlakásos normatíva kieg.
Bentlakásos normatíva kieg.
Bentlakásos normatíva kieg.
Civilliciten részvétel
Működési/szakmai program
Testvértréning
Részvétel
2 kisbusz és egy személygk.
Mo. legszebb konyhakertje
Építkezés, tatarozás
MMK rehab. foglalkoztatás
DS emberek önálló életvitele
Korai Fejlesztő támogatása
Egészségfejlesztő program

Összesen 2014

Nyert
összeg
ingyenes
3 354
2 683,
1 488,
5 240
5 659
8 300
21 596
420
370
15 000
10 000
5 500
28 000
6 916
275
1 196
32 537

Nyert
összeg
1 054
1 337
528
1 174
1 862
2 244
200
3 600
800
nyert
12 000
plakett, okl.
2 500
200 880
1 000
700
250

Projektidőszak
2014.09–2015.04.
2014.09–2015.04.
2014.09–2015.04.
2014.09–2015.04.
2014.09–2015.04.
2014.09–2015.04.
2014.10–2015.03.
2014.10.–2015.05.
2014.10–2015.06.
2014–
2014.09–2015.06
2014.06–2014.10.
2015.01–2015.06.
2015.01–2015.12.
2014.11– 2015.11.
2014.11- 2015.04.
2015

HI

Felelős

2015.05. ÉE/MT/MÉ
2015.05. BP/MT/MÉ
2015.05. KF/MT/MÉ
2015.05.
MT/MÉ
2015.05. VSM/MÉ
2015.05. KZsK/MÉ
2015
GK
2015.06.
GK
2015.07.
GK
GK, FZS
2015.06.
GK
KZsK
2015.06.
GK
2015.02. GK/MÉ/ME
2015.12.
GK
2015.05.
GK/SD
2015.05.
GK

230 129
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Nyert
összeg

2015

Pályázati cél/cím

Holdkő alapítvány

informatikai eszközök

NRSZH REHAB-15-TTF0305

Munkahely teremtési támogatás

NRSZH SZF/000952/09

Szoc. foglalk. tám. - Zágrábi

57 362 2015.01.-2015.12. 2016.02. GK, KZSK

NRSZH SZF/000911/09

Szoc. foglalk. tám. - Szalóki

35 032 2015.01.-2015.12. 2016.02.

Értéksziget webáruház

Az Ön ügye mindannyiunk ügye

50

2015.05.

2015.05. KZSK, KA

Kőbányai Önkormányzat

Civil szervezetek támogatása

90

2015.08.

2016.01.

KZSK, VI

Élelmiszerbank Egyesület

TESCO

2015.

folyam.

GHA

NCSSZI

Testvértréning

FSZK CH2015/76

Szalóki normatíva kieg.

2 828 2015.07.-2016.02. 2016.03.

VSM, MÉ

FSZK CH2015/71

Petőfi normatíva kieg.

2 108 2015.07.-2016.02. 2016.03.

MT, MÉ

FSZK CH2015/69

Márga normatíva kieg.

2 108 2015.07.-2016.02. 2016.03.

ÉE, MÉ

FSZK CH2015/70

Felcsúti normatíva kieg.

1 508 2015.07.-2016.02. 2016.03.

KSZ, MÉ

FSZK CH2015/72

Zágrábi normatíva kieg.

3 428 2015.07.-2016.02. 2016.03. KZSK, MÉ

FSZK CH2015/73

Andor normatíva kieg.

2 571 2015.07.-2016.02. 2016.03.

SZA, MÉ

FSZK CH2015/74

Csengery normatíva kieg.

874 2015.07.-2016.02. 2016.03.

KF, MÉ

FSZK 2015/34

Testvértréning

954 2015.09.-2016.06. 2016.07.

GK, SÉ

HANKOOK Tire

Abroncsadományozási Program

Új Európa Alapítvány

MOL Gyermekgyógyító Progr.

1 464 2015.10.-2016.07. 2016.08.

GK

Szerencsejáték Kft.

Fejlesztés

5 000 2015.07.-2016.01. 2016.01.

GK

dm Kft.

Adomány

Semmelweis Garancia

Tanúsító védjegy

ÉTA

MAK közlekedés

400 2015.08.-2015.11. 2015.12.

GK, SD

Adjuk össze

Dada szolgálat Online adomány

700 2015.07.-2015.10.

-

GK, SD

Kőbányai Önkorm.

Védett Építészeti Értékek

2016.12.

JD, ÉE

KÖSZ program 2015

Közösségi szolg. támogatására

98 2016.03.-2016.11. 2016.12. MT, KZSK

Nemzeti Betegfórum

Nyomdai anyagok elkészítésére

99

Adjuk össze

Támlak bútor, online adomány

Nemzeti Hulladékgazd.

Hozz ki többet kevesebből

Összesen 2015

1 szám.gép

Projektidőszak

HI

Felelős

2015. április

-

KZSK

203 840 2015.01.-2015.12. 2016.01.

élelmiszer

800 2015.09.-2016.05. 2016.06.

12 abroncs 2015.05.-2015.07.

tisztítószer

2015.07.

védjegy 2015.10.-2017.10.

2 500

2015.-2016.

2015.12.

-

GK

GK, VSM

GK, SÉ

KZSK, KM

-

GK

-

GK

2015.12.

GK

500 2015.12.-2016.03

-

SD, GK

első hely 2015.11.-2016.04.

-

SZD, SZB

324 314

49

6. Melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei – 2015
Program / Projekt
Andor Lakóotthonok
Átmeneti és Napközi Otthon
Balatoni nyaraló
Csengery Lakóotthon
Dobogókői nyaraló
Down-Dada szolgálat
Felcsúti támogatott lakhatás
Foglalkoztatási Centrum
Kajár utcai leendő támlak
Kálvária leendő támlak
Kinizsi leendő SALSA lakás
Korai Fejlesztő
Központi Iroda
Márga Lakóotthon
Repeta bisztró
Sarokház Lakóotthon
Somfa közi támlak
Sorstársi Segítő Szolgálat
Szociális albérlet
Üllői támogatott lakhatás
Zágrábi gondozóház (bérelt)

Ingatlan címe
1119 Budapest, Andor u. 6. I/5, II/12, III/16.
1116 Budapest, Szalóki u. 53.
8171 Balatonaliga, Mathiász ltp. 9.
1067 Budapest, Csengery u. 64.
2099 Dobogókő, Napsugár u. 11.
1143 Budapest, Ilka utca 26. III/ 6.
1162 Budapest, Felcsúti u. 65.
1111 Budapest, Lágymányosi u. 15.
1151 Budapest, Kajár utca 2.
1089 Budapest, Kálvária tér 8. III/7.
1092 Budapest, Kinizsi u. 27. II/12.
1143 Budapest, Ilka u. 26. III/4, III/5, III/6.
1145 Budapest, Amerikai út 14.
1103 Budapest, Márga u. 28. fsz. 2.
1149 Budapest, Egressy út 108/c
1152 Budapest, Petőfi u. 27.
1107 Somfa köz 12.
1145 Budapest, Amerikai út 14.
1143 Budapest, Ilka u. 26. II/7. és II. 6.
1101 Budapest, Üllői út 124/a fszt. 9.
1107 Budapest, Zágrábi u. 13.

Elérhetőség
telefon: 1-208-0900
telefon: 1-208-5622
telefon: 1-363-6353
telefon: 1-707-9128
telefon: 1-707-9128
telefon: 1-222-3208
mobil: 20-351-3642
telefon: 1-787-4743
www.downalapitvany.hu
telefon: 1-208-5622
www.downalapitvany.hu
telefon: 1-222-3208
telefon: 1-363-6353
mobil: 20-222-5524
https://hu-hu.facebook.com/repetabisztro
telefon: 1-306-3658
mobil: 20-404-6079
telefon: 1-363-6353
telefon: 1-222-3208
mobil: 20-404-5774
telefon: 1-260-7758

7. Melléklet: Down Alapítvány akkreditált felnőttképzési tevékenysége: tanfolyamok 2015-ben
Tanfolyam címe

Kiknek szól

Akkreditált-e?

Szociális integráció szociális segítőknek

Szociális szakembereknek

akkreditált

Támogatott lakhatást segítők képzése

Szociális szakembereknek

akkreditált

Alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, szolgáltató centrumok irányítása

Szociális szakembereknek

akkreditált

Innovatív szociális szolgáltatások

Szociális szakembereknek

akkreditált

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiac
Megváltozott munkaképességű szeméhelyzetének javítása, munkavállalói képességek fejlesztése lyeknek

akkreditált

Mentális Akadálymentesítés

Szociális szakembereknek

akkreditált

Testvértréning

Érintett családoknak

Szülőtréning – a felnőttkor küszöbén

Érintett szülőknek

Hallgatói gyakorlat és kutató munka a Korai Fejlesztőben

Gyógypedagógus hallgatóknak

Korai habilitációs (kisgyerekes) tréning

Érintett szülőknek

Down Dada tréning új dadáknak

Szülőknek, szakembereknek

akkreditált

Sorstársi Segítő képzés

Szülőknek, szakembereknek

akkreditált

felsőfokú képzés része
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8. Melléklet: Down Alapítvány Kiadó 2015-ös kiadványai
Kiadvány címe

Szerzői

Down baba született

Gruiz Katalin

Van segítség

Gruiz Katalin

Áron könyve – olvasógyakorlatok lassan tanuló gyerekeknek Mohainé Dániel Ágnes
Gyalogos közlekedés

Gruiz Katalin és Sebestyén Diána

Közlekedés illemtana

Sebestyén Diána és Gruiz Katalin

Közlekedés szórólapok 6x

Gruiz Katalin és Sebestyén Diána

Hírlevél 6x

Gruiz Katalin és Göttler Anna

Kuratóriumi hírlevél

Kirchner Zsuzsa

Sorstársi Segítségnyújtás – szórólap

Gruiz Katalin és Jóna Ferenc

2016. évi falinaptár

Sebestyén Diána és Gruiz Katalin

ISBN
978-963-08-9618-4
978-963-12-0821-4

Füzetkék könnyen érthető közlekedéshez

Mentálisan akadálymentes közlekedés szórólapok
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