
 
A DOWN Alapítvány Napközi Otthona az Alapítvány megalakulása óta, 
1992-tıl mőködik. 

 
             Fı céljai: 

• Önálló életre felkészítés 
• Munkára nevelés 
• Fejlesztés, szinten tartás 
• Képességek, készségek 

kibontakoztatása 
• Egészséges életmód 
• Szabadidı hasznos eltöltése 
• Fakultatív programok 

 
Ellátottak köre: 

• Tanulásban akadályozott és értelmi fogyatékos fiatal és felnıtt 
személyek 

• Halmozottan sérült személyek, akiknél az értelmi sérültséghez egyéb 
sérültség is adódik 

• Autista személyek 
 
Foglalkozások, programok: 
2001-ben új épületbe költöztünk, ahol sikerült megvalósítanunk a 
kiscsoportos foglalkoztatást. A foglalkozásokat és szabadidıs programokat a 
Napközi Otthonban folyó munkavégzés határozza meg. Napköziseink 
többsége munkát végez, melyért fizetést kap. Ez jelentısen befolyásolja 
személyiségüket, valamint környezetük róluk alkotott véleményét. 

 
I. Munkavégzés 
 
Sárga csoport 
Létrehoztunk egy csoportot, melynek 
tagjai az Otthon mőködéséhez 
szükséges háttérfeladatokat végzik. İk 
azok akik, étkezések elıtt és után 
rendbe rakják a konyhát és az ebédlıt 
(asztalterítés, asztal leszedés, letörlés, 
mosogatás, felseprés, felmosás). İk 
teszik be a szennyes ruhát a mosógépbe, 
kiteregetnek, leszedik és összehajtogatják a száraz ruhákat, egyéb házi és ház 
körüli munkákat végeznek (viráglocsolás, falevél összesöprése, udvar rendbe 
tétele). 

 
Kék csoport 

A dolgozó napközisek többségét a 
betanított munkát végzık teszik ki. A 
KFT, mely szerzıdésben áll velük, 
rendszeres munkát biztosít. Ez a 
munka könnyen végezhetı, 
(alkatrészek tisztítása, válogatása, 
egyszerőbb összeszerelése) ezért azok 

a kliensek is tudják végezni, akik kevésbé ügyesek, kevésbé gyorsak, 
vagy gyengébb a finommotorikájuk, kézügyességük. 
 

Zöld csoport 
Napközi Otthonunkban már több éve 
folyik szövés. Ez idı alatt sokan nagyon 
jól megtanultak szıni, szívesen végzik 
ezt a munkát. İk a 3. munkacsoportban 
délelıttönként szınek. Termékeik 
szépek, sokféleképpen felhasználhatóak 
(terítı, zsebkendı tartó, könyvjelzı, tarisznya, stb.) 
 

II. Fejlesztı foglalkozások 
Egyéni fejlesztés 
Részletes foglalkozási terv keretében minden kliensünk részt vesz 
egyéni fejlesztésen, heti 2–4 órában. Erre általában délután, a 
fakultatív programok alatt kerül sor. Az egyéni fejlesztés fı célja az 
önállóbbá tétel, az alapvetı, hasznos ismeretek megtanítása. 
 

Egyéni foglalkoztatás 
Akik nem képesek a délelıtti munkában részt venni, azokat egyéni 
foglalkozás keretében fejlesztjük, szinten tartjuk. 
 

III. Fakultatív programok 
Délután különbözı programokat kínálunk klienseinknek, melyeken 
mindegyikük kedve szerint vehet részt. A programok változatosak, 
célunk, hogy lehetıleg mindenki megtalálja köztük a neki tetszıt. 

• Színházi próbák 
• Háromdimenziós kép készítés 
• Agyagozás 
• Gyöngyfőzés 
• Ulwilla 
• Ének, zene,  
• Festés 
• Mozgás 



 
 

További információk: 
 

Napközi Otthon vezetı: Veperdiné Scholz Mária 
Cím: 1116 Budapest, Szalóki út 53. 

Telefon/fax: 208-5622 
 

 
 

 
A DOWN Alapítvány adatai: 

 
Elnök: Dr. Gruiz Katalin 

Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 14. 
Telefon: 363-6353,  fax:273-1170 

 
Bankszámla szám: UniCredit Bank 
1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 

10918001-00000013-38730014 
Adószám: 18005282-1-42 

 
 
 

SEGÍTSEN, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 
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Cím : 1116 Budapest, Szalóki út 53. 

Telefon/fax: 208-5622 

E-mail cím: napkozi@downalap.axelero.net 

Web: www.downalapitvany.hu 
 
 
 


