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A Down Dada szolgálat története
A Down Dada szolgálatot 1996-ban indította útjára Gruiz Katalin, olyan szülıtársakkal, akikben élesen élt annak emléke, hogy Down-szindrómás gyermekük születése
utáni embert próbáló helyzetben mennyire vágytak sorstárakkal való találkozásra. A
kiküldött felhívásra több mint száz, együttmőködési szándékról biztosító válasz érkezett. A kezdetben spontán mőködı segítı szolgálat az évek során szervezett, egységes mőködési protokollal rendelkezı, képzéssel, esetmegbeszélésekkel, internetes
fórummal, az országot lefedı regionális hálózattal rendelkezı sorstársi segítı szolgálattá fejlıdött.
A Down Dada szolgálat célja
A szolgálat célja, hogy segítse a családot a Down-baba születése miatti trauma feldolgozásában. Miután a szülészeten az orvos tájékoztatja a szülıket, hogy nagy valószínőséggel Down szindrómás gyermekük született, a Dada-házaspár felkeresi az
„új” szülıpárt, hogy hiteles információt és lelki támogatást nyújtson. A Down Dada
olyan kérdésekre is tud válaszolni, amelyekre csak az tud, aki maga is átélte ezeket a
súlyos napokat. A segítség mérhetı eredménnyel jár, felgyorsítja, a Down-gyermek
elfogadását és a családok megnyugvását.
A Down Dada szolgálat felépítése, mőködése
A Down Dada szolgálatot a Down Alapítvány és a vezetı dadák irányítják. Az Alapítvány szervezi a képzéseket és tréningeket és készíti a központi szóróanyagokat,
kiadványokat. A központ elsısorban a regionális dada-központokkal tartja a kapcsolatot, a regionális központok pedig a helyi dadákkal. Ezek helyi ismereteket is győjtenek és továbbítanak. A regionális központ körül új dadák és kisgyerekes családok
tömörülnek.
A Down Dada és a hivatásos szakemberek
A Down Dada nem helyettesíti a szakemberek, az orvos, a gyógypedagógus, a családsegítı tevékenységét, hanem kiegészíti azt. Megkönnyíti a szülész- és a gyermekorvos dolgát, hiszen a közlés után átveszi a lelki terhek egy részét, saját sorsával bizonyítva, hogy fogyatékos gyermekkel is lehet teljes és boldog életet élni.
A Down Dada szolgálat protokollja
A Down Dada elérhetıségét az új szülınek a gyermek megszületését követıen a lehetı legkorábban meg kellene kapnia. Ehhez a szülészeteken ott kell legyen, és az új
szülınek meg is kell kapnia a Dada elérhetıségét is tartalmazó szóróanyagokat.
A gyors segítség alapfeltétele az is, hogy a szülészeten megmondják a szülıknek az
igazságot. Azzal, hogy késlekednek a „megmondással”, vagy nem tesznek eleget
eme kötelezettségüknek, hátráltatják a segítségnyújtást. A „megmondás” módja sem
közömbös: az etikus és emberi megmondási módjáról szól a „Hogyan mondjuk meg”
c. kiadvány, melyet szintén a Dada juttat el a kórházakba.
A Dada a közlendık tartalmára vonatkozó segítséggel is szolgálhat. Az orvosok
nagy része nem tájékozott a Down-szindrómával kapcsolatban, nem ismerik a korai
fejlesztési lehetıségeket, az elmúlt 20 évben elért eredményeket és a mai gyakorlatot. Még mindig gyakran tanácsolják, és segédkezet is nyújtanak az újszülött „kór-

házban hagyásához”. A beteg gyermek elhagyása nem csak a gyermek számára végzetes, de általában a szülıket is egy életen át nyomasztja.
Ideális esetben tehát a Dada és a szülı közötti elsı találkozás már a kórházban megtörténik, ezzel gyakran megelızhetı a krízishelyzet kialakulása. Az együttmőködı
kórházon (szülészorvos, szülésznı, gyermekorvos, kórházi pszichológus, védını)
keresztül tud az új szülı kapcsolatba kerülni a Down Dada szolgálattal, hiszen a Dadák csak az új szülı kérésére, az ı beleegyezésével jelenhetnek meg és segíthetnek.
A Down Dada szolgálat nagyobb gyermekkel hozzájuk forduló családokon is segít,
sıt az is elıfordul, hogy terhesség idején keresi meg a Dadát a leendı szülı a diagnózis birtokában. A Down Dada szolgálat kapcsolatrendszerét kihasználva esetenként kórházban hagyott Down-szindrómás csecsemık örökbefogadásában is közremőködik.
Kapcsolódó kiadványok
A Dada munkáját segítik a központi és a helyi kiadványok, könyvek, a Dada-hálózaton keresztül elérhetı naprakész információk. A „Hogyan mondjuk meg”, „Downbaba született” címő könyvek, a Down-szindrómáról, a Down Alapítványról, a
Down Ambulanciáról, a Korai Fejlesztı Központról, az országos és helyi Dadaszolgálatról szóló szórólapok, jogszabályok győjteménye és a baba fejlesztéséhez
szükséges gyakorlati anyagok, címlisták, internetes oldalak, fórumok. Ezek a Down
Alapítvány 1145 Budapest, Amerikai út 14. szám alatti irodájában is megkaphatóak.
Képzések, bizonyítvány
A Down Alapítvány évente legalább egyszer Dada-képzést tart új Dadák számára,
továbbképzést és esetmegbeszélı tréningeket a gyakorló Dadáknak. Bizonyítványt
ad ki a tanfolyam résztvevıinek és igazolványt a gyakoroló Dadák számára.
Eredmények
A Down Dada szolgálat mőködésének köszönhetıen egyre több új szülı jut megfelelı információhoz és sorstársi segítséghez a baba születése utáni kritikus napokban.
Az azonnali segítség, egy segítı közösséghez tartozás érzése megkönnyíti a szembenézést a rokonokkal, a lakóhelyi közösséggel és megválaszolni azt a millió kérdést,
ami ilyenkor felmerül a szülıkben: miért történt ez a gyermekemmel, miért történt ez
velem, hogyan fogunk élni egy Down- szindrómás gyerekkel, milyen gyerek, milyen
felnıtt lesz belıle, tud-e majd járni, beszélni, olvasni, önállóan élni, dolgozni, mi
lesz vele, ha mi már nem leszünk, és így tovább.
Hasonlóan fontos eredmény az, hogy miközben a Dadák segítenek az új szülıknek,
saját maguk is továbblépnek és eljutnak gyermekük tökéletes elfogadásához, sorsuk
tudatos irányításához. Az egyik Gánton rendezett Dada-tréningen hallhattuk
dadáskodó szülıktıl, hogy az ı életük a Down szindrómás gyermekük születésével
jobbá, teljesebbé vált, személyiségük olyan fejlıdésen ment keresztül, melyre nem
került volna sor a kezdetben „tragédiának” hitt esemény nélkül. Down gyermeke
születését a gyakorló Dadák legtöbbje, élete pozitív fordulataként értékelte.
A Dadák köré tömörült szülıkbıl szülıklub, egyesület, alapítvány, egyéb segítı
csoportok fejlıdtek az ország különbözı pontjain.

