Kedves kuratóriumi tagok!
Szeretettel köszöntünk mindenkit 2015 utolsó negyedéves hírlevelünkkel.
Ebben a számunkban az aktuális események és projektek mellett egy
visszapillantást is szeretnénk adni az Alapítvány elmúlt esztendejéről.
Az Alapitvány ma (22 telephelyen 320 fizetett alkalmazottal és 50 körüli önkéntessel)
350 gyereket és felnőttet lát el napi szinten. Továbbá, több ezer fogyatékos embert
támogat programokkal, tanfolyamokkal, tanácsadással. Nem elhanyagolható a
szakembereknek adott támogatás sem; akkreditált tanfolyamainkon idén több mint
100 személynek adtunk ki hivatalos tanusítványt.
Mint tudjuk, manapság csak azok a civil segítő szervezetek maradnak fenn, melyek
megtanulnak keményen gazdálkodni és a források előteremtésében is kreatívak.
Alapítványunk vélhetően ezek közé tartozik.
Ha visszapillantunk 2015-re, megállapíthatjuk, hogy –- a különböző nehézségek
ellenére – számos pozitív eredményt értünk el.

Üdvözlettel:

Kirchner Zsuzsanna
Kuratórium tag, szerkesztő
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Fotótanfolyam
Elindult a MOL Gyermekgyógyító program keretein belül a tárgyfotózás, és
fotóterápiás tanfolyam.
A fotókat egyrészt a készülő 2016-os naptárunkhoz használjuk fel, másrészt pedig,
a lefotózott tárgyakat a webshopon történő értékesítéshez mutatjuk be.

A facebook oldal elérhetősége:
https://www.facebook.com/Down-Alap%C3%ADtv%C3%A1nyK%C3%A9zm%C5%B1ves-Term%C3%A9kek-1682584438694528/?fref=ts
Felelös: Sebestyén Diána
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Az Andor utcai lakóotthonról
-

-

A 2015. év lakásfelújítással kezdődött az Andor utcai kiscsoportos
lakóotthonban. A harmadik emeleti lakás két szobája újult meg. A lakók
szeretik új szobájukat, ízlésük szerint folyamatosan csinosítják, díszítik
azokat.
Tavasszal a dobogókői nyaralót takarítottuk ki, valamint a Felcsúti támogatott
lakhatási centrumban kertészkedtünk önkéntesen.
A nyáron Balatonon, Debrecenben és Tatán nyaraltak az ügyfelek, ősszel
pedig Nyíregyházán, Piliscsabán és Lentiben. 3 lakó Olaszországban
sporttáborban, két lakó Németországban “Nem adom Fel turnén” vett részt.
Új program a heti tevékenységeink között a keddi ritmushangszerfoglalkozás,
amit mindenki nagyon szeret és mindig vár!
A sportosabb lakók nagyon várják a péntek délutánokat: a Márga
Sportcentrumbeli edzéseket.

Ahol segítségre lenne szükségünk:
-

Keresünk önkénteseket, akik rendszeresen közös programokat szerveznek az
ügyfelekkel.
2016-ban szeretnénk alapfokú angol foglalkozásokat tartani (csak beszéd!)
heti egy alkalommal, ehhez keresünk egy elhivatott önkéntest.

.

A facebook oldal elérhetősége:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009216281677
Felelős vezető: Szepesi Andrea
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A Szalóki úti átmeneti és napközi otthonról
Intézményünk az utolsó negyedévben főként a termékkészítésre fordított több
odafigyelést és energiát.
Az új termékek új munkafolyamatokat is jelentenek, melyek ügyfeleink képességeit
fejlesztik. Termékeink árusítása komoly külön feladat, vásárokon kínáljuk
portékáinkat. Télen, az évszaknak megfelelően, kötőkerettel készült kötöttáru és az
adventi koszorú a legnépszerűbbek. Ezen kívül az egyszerű ékszerek is keresettek.
Èvente egyszer, a Fogyatékosok Világnapján, „Világjárók” címmel a XI. kerületi
Önkormányzat “érzékenyítést” tart a kerületi általános iskolák 4. osztályos tanulói
számára. A rendezvényen kilenc állomás közül egy volt a Down Alapítvány, ahol 10–
15 perces foglalkozást tartottunk. Az összesen 18x15 fős kisiskolás csapatot nem
volt egyszerű foglalkoztatni, hogy elkészítsenek egy kis terméket maguknak (amit
haza is vihettek). Nagy élvezettel és vidáman munkálkodtak!

Az őszi időjárás ellenére, nap, mint nap megyünk
levegőzni, sétálni.
Egy ilyen dunaparti kirándulásról mellékelünk egy
képet.

Elérhetőségek: napkozi@downalapitvany.hu
Felelős vezető: Veperdiné Scholz Mária
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szaloki@downalapitvany.hu

A Zágrábi gondozóházról
Az év talán legfontosabb és egyik legértékesebb eseménye az Il Treno-val
(étteremlánc) folyó együttműködésünk keretében szervezett próbamunka a
pizzázóban, ami már a nyílt munkaerőpiac!
A vendégmunka 2015. 09. 28–2015. 10. 02-ig tartott, 5 napon át. Minden nap három
ügyfelünk ment dolgozni, felváltva, így összesen15 ügyfelünk tudott a lehetőséggel
élni. Asztalt töröltek, leszedték a tálcákat, a vendéget az asztalhoz kísérték, stb.

A pizzázóban a műhelyeinkben készült termékeket is árusítjuk. Bevételünk az 5 nap
alatt közel 60 000 forint volt.

Az étkezde vezetésével megegyeztünk abban, hogy a törzsvendégeiknek e-mailben
jelzik, hogy melyik héten segítik a Down Alapítvány ügyfelei a munkát.
Ott és akkor a termékeink vásárlására is lehetőség lesz.
Felelős vezetö: Kaucsicsné Zsóri Katalin
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Aktuális pályázataink, projektjeink
•

Az Oroszlán utcai lakóotthon készülőben van.
Vezetőt keresünk !

•

A Márga utcai lakóotthonban a tető egyik része felújitásra kerül.

•

Érzékenyítő tréninget tartottunk az Erdőmentők Alapítvány tagjai számára.
2015. 11. 17-én került megrendezésre az Erdőmentők Alapítvány lelkes
csapata számára az Érzékenyítő tréning. Cserébe az Erdőmentők Alapítvány
vállalta ügyfeleink kalauzolását az erdőben.

•

Mentális Akadálymentesítés tervei a MÁV dolgozóiknak
A MAV a közeljövőben el szeretné kezdeni az oktatást a Mentális
Akadálymentesítés témájában az ügyfélszolgálati dolgozóinál.

•

Civil Licit Akadémia és Mentor program sikeresen lezárul.
Több megrendelés érkezett a támogató cégektől a kézműves termékekre.

•

A PwC önkéntes nap keretén belül 50 önkéntes segít intézményeinkben a
karácsonyi ünnepek előkészitésében.

•

ÈTA pályázat indul, a Mentális Akadálymentes Közlekedés folytatásaként.

•

Egy felnőtt Ambulancia működtetésének előkészítésén dolgozunk az Irgalmas
Kòrházzal való együttműködésben.

Projekt
1

Projekt
2
Projekt
4
Projekt
3
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Felnőtt Ambulancia működtetése az Irgalmas
Kòrházzal együttműködésben.
A Budai Irgalmasrendi Kórház és a Down Alapítvány együttműködése két hasonló
küldetéssel rendelkező szervezet összefogását jelenti, a sérült, fogyatékos,
egészségkárosodott emberek minél teljesebb egészségi és szociális ellátása
érdekében.
A fő cél a támogatással élő fogyatékos személyek életminőségének javítása,
személyközpontú, szakmailag jól megalapozott, jó minőségű egészségi ellátással és
szociális szolgáltatásokkal.
Az Ambulancia a fogyatékos páciensek rendelkezésére fog állni megelőzést
szolgáló általános szűrővizsgálattal, a panaszok kivizsgálásával, konkrét szakorvosi
szolgáltatásokkal, szakvélemény készítéssel, valamint fekvőbeteg ellátás
szükségessége esetén kórházi felvétellel kombinált szolgáltatással.
Mindezt számtalan szociális szolgáltatással, felkészítéssel, dokumentumok
beszerzésével, személyes irattár fenntartásával, kíséréssel, szállítással tesszük
lehetővé és gördülékennyé.
A Budai Irgalmasrendi Kórház és a Down Alapítvány, vagyis egy egészségügyi és
egy szociális szolgáltató együttműködésében megvalósuló komplex szolgáltatás
példa értékű lehet.
Az emberiességet és a szakmaiságot dinamikus és minőségi menedzsmenttel és
civil hatékonysággal szeretnénk ötvözni.

Gruiz Katalin
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Korai Fejlesztő – 2015. december
December 12-én külső helyszínen Karácsonyi rendezvényt szerveztünk.
Ez alkalomból színházi előadással vártuk a gyerekeket és családjaikat.
Mérai Katalin színésznő jóvoltából már harmadik éve külső segítők süteményeket
sütnek a gyerekek részére. A „kanálkák” az ország egész területéről küldik a házilag
sütött édességeket, melyet a rendezvény előtti napon közösen csomagolunk az Ilka
utcában. Rajtuk kívül „varrótündérek” teszik még színesebbé a Karácsonyt. Szintén
támogató külsősök varrnak ajándékokat, melyeket a 12-i rendezvényen kapnak meg
a gyerekek. A rengeteg kézzel készített játék közül maguk választhatják ki a
gyerekek a számukra legkedvesebbet. A hazavihető ajándékokon kívül a Korai
Fejlesztő számára készségfejlesztő játékokat is varrnak a „varrótündérek”, melyek az
eszközparkunkat színesítik, és rendszeresen minden gyerek számára elérhetőek
lesznek a fejlesztő foglalkozásokon.
A rendezvénynek három éve az RS9 Színház Vallai kertje ad otthont, a színháztermet Lábán Katalin színházigazgató jóvoltából vehetjük igénybe a ünnepségre.
A napot egy színházi előadás tette még emlékezetesebbé. Bognár Anna színésznő
társulata, a Szamárfül Projekt adta elő „A brémai muzsikusok” című előadását, mely
interaktív darab, a gyerekek is becsatlakoztak az esemény alakulásába.
Az eseményről előzetesen cikk jelent meg a Fanny magazin karácsonyi számában is,
melyben Mérai Katalin mesél a már hagyománnyá vált rendezvény előkészületeiről, a
Korai Fejlesztő támogatásáról.
A rendezvény az idén is egy eseményekben gazdag, emlékezetes nap lett a
családok és a gyerekek számára.

Felelős vezető: Domonkos Agnes
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Bemutatjuk

Miklós Jávor Lászlót

Már amikor először találkoztam Lászlóval, a Felügyelőbizottság tagjával, kiváncsi
voltam, hogy vajon ő milyen úton került az Alapitványhoz.
MJL: Volt kollégámon keresztül kerültem kapcsolatba a Down Alapítvánnyal.
Megragadott a gondozók odaadó munkája.
A foglalkoztatásokon történt látogatásaim során eldöntöttem, hogy – lehetőségem
szerint – igyekszem az Alapítványt tevékenységemmel és anyagilag is segiteni.
A „véletlen” úgy hozta, hogy egy hely megürült a felügyelö bizottságban. Örömmel
elvállaltam a feladatot.
Laci egy sok tanulással és utazással teli munkás-életre tekint vissza.
Németországban elektromérnöki, majd közgazdászi diplomát, Magyarországon
mérnöktanári oklevelet szerzett. Magyarországon kívül, 5 évig Németországban, 10
évig Törökországban is dolgozott.
Több nyelven nevelkedett gyerekei is – a ma 33 éves fia és 35 éves lányavisszatértek illetve visszatérnek jövő évben Magyarországra.
MJL: Feleségem súlyos betegsége után megözvegyültem.
Ma nyugdíjasként kertészkedem, unokáimmal foglalkozom.
Örülök annak, hogy az Alapítvány felügyelő bizottságának tagjaként segíthetek.
KZ: Hogyan látod az Alapítvány jövőjét?
MJL: Dr. Gruiz Katalin példamutató szakértelemmel és összetartó erővel vezeti az
Alapítványt.
A jövőben, a jogi és anyagi keretek mellett, sok függ majd attól, hogy a Katalin mellett
felnövő vezetőség hogyan tud megbírkózni az egyre növekvő feladatokkal.

Kirchner Zsuzsanna
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Juhász Gyula: Karácsony felé
…”Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.”...

Az adventi koszorú az Alapítvány műhelyében, a fénykép pedig a fotótanfolyamon készült.

Kellemes Ünnepeket Kivánunk!
Kérjük rendszeresen kattintson honlapunkra
http://www.downalapitvany.hu

Szívesen fogadjuk adója 1%-át: Adószámunk:18005282-1-42
10

2015. év, 4.szám

