
Így bővíthetjük a Dada hálózatot!

1. Az összegyűlt tudás, a protokollok általánosítása. 
2. Az újonnan bevont érintett szülők tréningjei, a 

sorstársi segítség alapjainak, etikájának tanulása, 
tanítása.

3. Az orvosok és egészségügyi szakdolgozók 
képzése, tréningjei.

4. Kiadványok készítése szülőknek és szakembereknek.
5. Egy központi közvetítő szolgálat elindítása és 

működtetetése.
6. Kapcsolatok felkutatatása és ápolása a potenciálisan 

érintetteket kezelő egészségügyi, oktatási és szociális 
szolgáltatásokkal.

Down Alapítvány Hírlevele 2014/2.

Minden sérült babának
legyen Dadája!

Célunk most a Dada Szolgálat elérhetővé tétele minden korán 
felismerhető veleszületett rendellenességgel világra jött újszülött 
és családja számára. Ugye Ön is segít?

Minden, a születéskor tudható, látható rendellenességgel világra jött 
baba szüleinek nagy segítséget jelentene a sorstársi melléállás a Down-
szindrómával születettek számára már rendelkezésre álló szolgálathoz 
hasonlóan. Új programunk keretében a Dada Szolgálatba bevont, kiképzett 
sorstárs szülők felkutatják és megosztják tapasztalatukat azokkal, akik nem 
tudnak hová fordulni, aki tanácstalanok, és a jövőt sötéten látják.

A program a Down Alapítvány összegyűlt tudását használja fel. A kiterjesztési munka több ágon fut:



2000 forinttal egy információs csomag eljuttatását,
5000 forinttal egy Dada családlátogatását,
10 000 forinttal egy nélkülöző sérült gyermek kórházi 
gyógyulását segítheti adományával!

Számlaszám: 10800007–56240003
www.downalapitvany.hu • Adószám: 18005282–1–42 Köszönjük!

Kérjük, támogassa Ön is 
a DADA Szolgálat bővítését!
Ahhoz, hogy egy sérült gyermek jól fejlődhessen, 
szükség van a megfelelő orvosi ellátásra, a minél korábbi 
szakszerű fejlesztésre és a szociális segítségre, a sorstársi 
melléállásra, amely a gyermek elfogadásához és a család 
talpra állásához szükséges. Mindezeket ellátja a Down 
Ambulancia és az ebbe integrált Down Dada Szolgálat.

Katika császármetszéssel született. A férjemmel kíméletlenül 
közölték, hogy sérült gyermekünk született. Én csak később 
tudtam meg a férjemtől, amikor megengedték, hogy telefo-
non beszéljünk.
 
A gyermekorvos csak üzengetett, tőle nem sok segítséget kap-
tam. A szülészorvosom viszont nagyon készséges és embersé-
ges volt, többször az ágyam mellé ült, úgy beszélgettünk. Én 
is szívesen beszélgettem vele, egy idő után megállapodtunk 
abban, hogy Katika ugyanúgy Isten teremtménye, mint bár-
melyik másik gyermekünk.
 
Sokat gondolkoztam azóta is, hogy mi segített, és mi bántott 
akkoriban, és az egyik legfontosabb dolognak a közlés módját 

Így léptem be a szeretet iskolájába
tartom. Azt, hogy ki, hogyan és milyen körülmények kö-
zött közli a szülővel, hogy sérült gyermeke született. Ne-
kem legfontosabb a család, a barátok, a sorstársak és az or-
vosok mellém állása volt akkoriban. Folyton azt éreztem, 
hogy a szenvedésnek ezt a mélységét nem tudnám elvisel-
ni társak és barátok, sorstársak nélkül. Szerető, meleg csa-
ládunk is sokat segített, Katika testvérei és a rokonok.

De a legtöbbet maga Katika segített, ezért nagyon fontos, 
hogy higgyünk a kis jövevényben, az ő szeretetében. Ka-
tika békés, harmonikus belső világa átsegített a nehézsé-
geken, megálljt parancsolt rohanó, elsekélyesedett, érzel-
mileg kiégett, másra nem � gyelő világunkban. Ő segített, 
hogy ki tudjak építeni magamban egy másik világot, ami 
belső harmónián, ragaszkodó, meleg szereteten alapul.
 
A sérült gyermek elfogadásán, szeretetén kívül a követke-
ző legfontosabb dolog az információ: hogy tudjuk, mit és 
hogyan kell velük tenni, hogy kell őket fejleszteni, mit le-
het elérni. 
 
Katika most 10 éves, Ő a család szíve. Több szempontból 
is. Egyrészt összetartja a családot. De a szíve miatt is. Az 
orvosok szerint nem műthető. Mégis mindannyian örü-
lünk minden vele töltött percnek, és reméljük, hogy még 
sokáig lehet körünkben. Hisz még sokat kell tanulnunk 
tőle a szeretet iskolájában.

2013-ban szolgáltatásainkat
• a Korai Fejlesztőben 150 fő,
• a Down Ambulancián 160 fő, 
• Átmeneti Otthonainkban 90 fő vette igénybe.

• Kisgyermekes tréningjeiken 18 család,
• Dada-képzésünkön 12 család,
• tanácsadásunkon 400 fő vett részt.

• 150 családnak nyújtottunk segítséget 
ügyintézésben.

Olvassa el Katika édesanyjának vallomását!
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