Kedves Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok!
Kedves olvasóink!
Szeretettel köszöntünk mindenkit a 2016-os év negyedik hírlapjával.
Az elmúlt évben az aktuális események és projektek mellett minden kiadásban
bemutattunk egy kollegát is. Igyekeztünk egy-egy alapítványunk életére vonatkozó
fontos és érdekes szakmai témáról is bővebben beszámolni, mint
- az információk elektromos tárolása (DAKAR), valamint a dokumentumok
közös „webes“ típusú kezelése,
- a Sorstársi Segítö Szolgálat,
- a pszichológiai és a gyógypedagógiai munka, valamint
- az értelmi fogyatékosok sportja.
Ebben a számunkban a támogatott életvitellel és a támogatott lakhatással
foglalkozunk, különösen a támogató szakember szükséges kompetenciáival.
Gruiz Kata évi végi összefoglalójával, „Mi valósult meg a 2016-os terbekböl?” zárjuk
hírlapunkat és az évet.

Üdvözlettel:

Kirchner Zsuzsanna
Kuratórium tagja,
szerkesztő
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Fotó és művészetterápiáról
A Fotó és művészetterápiás alkotókör tagjai által készített fotók és a fotókkal vegyes
technikájú alkotsok nagyszabású kiállítása november 11-én került megrendezésre a Kolta
Galériában ÉLMÉNYTERÁPIA címmel.
A kiállításon mintegy 60 kép szerepelt. A megnyitón kisfilmet forgatott az M1 Esély című
magazinja és az RTL Klub aznapi híradójában programajánlóban is szerepeltünk hírként. A
Népszava nyomtatott és online felületén cikkezett a kiállításról
(http://nepszava.hu/cikk/1111476-elmenyterapia).
A fotók a következő weboldalon láthatóak: http://www.downalapitvany.hu/node/1120
Újra indult a Fotó és művészetterápia értelmi fogyatékos gyermekek és testvéreik részére
novembert 19-én a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban. (A teráp iás foglalkozás ezúttal
nem ingyenes: kedvezményes ára 2000 forint/ fő/alkalom.)
Felnőttek számára is elindult a terápia a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban december
1-én. Sajnos az első foglalkozáson kevesen jelentek meg. A Zágrábi gondozóházból nagy
gondot okoz a közlekedésre képtelenek elszállítása, ezt a jövőben valahogy meg kell oldani.

A facebook oldal elérhetősége:
https://www.facebook.com/Down-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-K%C3%A9zm%C5%B1vesTerm%C3%A9kek-1682584438694528/?fref=ts
Felelős: Sebestyén Diána
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Az Andor utcai lakóotthonról
Lassan eltelik egy újabb év…
Sok változást és élményt tudhat maga mögött a lakóotthon 2016-ban:
- munkatársaktól és lakóktól búcsúztunk és új barátokat, társakat, segítőket ismertünk meg:
Vörös Gábortól, Király Istitől, (Hőnig) Katitól és Sulyok Melindától búcsúztunk, Kotroczó
Emesét, Köteles Zsikét, Dugolity Zsoltit, (Erményi) Katit, Kovács Dettit, Varga Zsófit, Orbán
Zsuzsit és Blaha Julcsit ismertük meg.
- Az önállóság kicsinek látszó, mégis óriási lépései valósultak meg az év folyamán: egy-egy
önálló ágyazás, felmosás, bevásárlás, tömegközlekedés megfelelő használata, illetve a
napi házimunkák, feladatok önálló elvégzése.
- Nyáron Balatonaligán, Dunaújvárosban, Gyöngyösön, Debrecenben nyaraltunk.
- Az év utolsó felében sem pihenünk: rejtvényfejtő bajnokságot tartottunk az Andorban
immár 3. alkalommal. Októberben egy hosszú hétvégét töltöttünk kirándulással,
kürtőskalács készítéssel, várlátogatással Dobogókő és környékén. Színdarabokat
tekintettünk meg, most pedig közös sütéssekkel, kézműveskedéssel, adventi koszorú
készítéssel készülünk Karácsonyra.
-

Sokszor hiányzik egy ezermester a lakóotthonban, aki az apró-cseprő javításokat elvégezné:
egy leesett szekrényajtó visszacsavarozása, egy zuhanyzócső kicserélése, kép felfúrása, stb.
Terveink között szerepel a lakások kifestése is, amihez jó pár ügyes kézre és sok szép festékre
lenne szükségünk.
Várjuk ezért a vállalkozó szellemű ezermesterek és a lelkes önkéntesek, adományozók
jelentkezését az andor.otthon@downalapitvany.hu e-mail címen vagy a 20/9389404-es
telefon számon.
Képeinket és a lakóotthonban zajló eseményeket megtekinthetik és nyomon követhetik a
facebookos oldalunkon (Andor Andor Down) a következő címen:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012264841150.
Írta:Takácsné Török Borbála és Szepesi Andrea felelős vezető
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Szalóki úti Átmeneti és Napközi Otthonról
2016. második felében a Szalóki úti otthonban történtek közül most az eredményes mozgásfejlesztést szeretném kiemelni.
Medvegy Judit, sportszervező nagy tapasztalattal és türelmes, következetes munkával
megszerettette a fiatalokkal a mozgást, megértette velük, hogy a mozgás életük mindennapi
részévé kell váljon ahhoz, hogy egészségesen éljenek és koordinált mozgást alakítsanak ki.
A koordinált, szép mozgásért mindenkinek magának kell megdolgoznia.
Heti rendszerességgel kondi-edzést, hetente kétszer tenisz- és asztalitenisz edzést, valamint
játékos bocsa versenyeket tartottunk a napi munka utáni 4 órában. A zumba tánc
gyakoroltatásában Janzsó Cili ügyeskedik, a táncpróba pedig heti egy alkalmat tesz ki.
A rendszeres edzéseknek köszönhetően ügyfeleink már nemcsak az általuk korábban ismert
sportágakban mehettek versenyezni, hanem tenisz és bocsa sportágakban is. A bocsa
olasz/francia eredetű sport és ma már világon szinte mindenütt játsszák. A csont golyós
változatát a Speciális Olimpia Mozgalom keretein belül 167 országban űzik és az egyik
legkedveltebb sportág, hiszen nemtől és kortól függetlenül szabadban és teremben egyaránt
játszható. A másik változata a bőr labdás amit főleg a Paralimpiai mozgalom keretén belül
használnak főleg mozgásukban akadályozott kerekes-székes sportolók űzik. Egyszerű
szabályrendszerű, könnyen megtanulható játékos sport, melyet a Szalókisok hamar
megszerettek. A kertben egy bocsa-pályát is kialkítottunk, ott lehet gyakorolni. Ennek
köszönhetően a bocsa sportágban egy bemutatón és egy országos versenyen vettek részt a
fiatalok, teniszben pedig két országos versenyen is bemutatkozhattak.
Versenyek, melyeken részt vettünk:
VI. Rehab Kupa – atlétikai verseny, Budapest: 6 fő;
SO – Tenisz verseny, Budapest: 4 fő;
SO – Kennedy Nap, Balassagyarmat: 10 sportág kipróbálása: 8fő;
SO – Bocsa verseny, Budapest: 8 fő;
SO – Bowling verseny, Budapest: 4 fő;
SO – Asztalitenisz verseny, Diósjenő: 4 fő;
SO – Tenisz verseny, Budapest: 4 fő;
Grassroots foci verseny, Pilismarót: 3 fő.

Elérhetőségek: napkozi@downalapitvany.hu
Felelős vezető: Veperdiné Scholz Mária
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A Korai Fejlesztőről
A DOWN Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában a Down Dada szolgálat és a Bethesda
Kórházban működő Down Ambulancia munkatársaival együttműködve nyújtunk szolgáltatásokat Down-szindrómával született gyermekek és szüleik számára.
Korai fejlesztés keretében 0–5 éves korig komplex gyógypedagógiai fejlesztést és különböző
mozgásfejlesztő szolgáltatásokat nyújtunk. Tanácsadás során a gyermekek szülei kapnak
ötleteket a hétköznapi játéktevékenységekhez és gondozáshoz.
Jövőbeli célunk a családok számára szélesebb körű szolgáltatások nyújtása, pszichológiai
tanácsadás és egyéb terápiák és tanácsadás bevezetése, pl. mozgáshoz és étkezési
nehézségekhez. A Központba járó szülők családiasabb légkörben való fogadása, közös tér
kialakítása élmények és tapasztalatok megosztásához, valamint akadálymentes bejutás
biztosítása az intézménybe
A szolgáltatások bővítése elindult, egyes eszközöket már beszereztünk, de további terápiás
eszközökre lenne még szükségünk.
Az intézmény (bérházban található) közelében a parkolás nehezített, az akadálymentes
feljutáshoz egy pályázat első fordulóján már túljutottunk, ahol az akadálymentesítés mellett az
udvarban babakocsi-tároló és kerékpártároló kialakítását tervezzük a bérház
lakóközösségének bevonásával.
Az intézményben megvalósult felújítás lehetővé tette – bár kicsi tér áll rendelkezésre – hogy a
szülők kávézás vagy gyermeketetés közben kényelmesen beszélgethessenek, tapasztalatot
cseréljenek.
Szeretnénk újra rendszeressé tenni a szülőcsoportot, melyet nehezít a gyermekek
felügyeletének megoldatlansága. Szívesen fogadnánk önkénteseket, egyetemistákat, akát
idősebb testvéreket, akik a gyermekek felügyeletében szívesen részt vállalnak, hogy a szülők
zavartalanul vehessenek részt a klubfoglalkozásokon, beszélgetéseken, tréningeken..
A terápiás eszközök vásárlásán kívül, fűtés-rendszerünk felújítása várat még magára.

Elérhetőségek:
http://www.downalapitvany.hu/node/264
https://www.facebook.com/DownAlapitvanyKoraiFejlesztoKozpont/?fref=ts
Felelős vezető: Borsfay Mária Eleonóra, borsfay.maria@downalapitvany.hu
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Elkészült a 2017-es naptár
A fotókat a Down Alapítvány fotó- és művészetterápiás programjának résztvevöi készitették:
Panák Gergely, Bör Márton, Ekmesz Erzsébet, Vörösváczky Gizella, Janzsó Cecilia, Dudás Balázs,
Vígh Attila, Aranyos Dávid, Sziebert Emma, Darabos Csenge, Kövecses Judit, Dóra Hanga
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TÁMOGATOTT ÉLETVITEL, TÁMOGATOTT
LAKHATÁS - Kivonat Dr. Gruiz Katalin összeállításából
A támogatott életvitel a fogyatékos emberek normalizált és integrált életének a megvalósításán
kívül magába foglalja szakmai megoldásokat és a menedzselést, valamint a mindenki számára
használható környezet és mindenki által elérhető szolgáltatások megvalósítását. Utóbbira
csak hosszú távon számíthatunk.
A támogatott lakhatás csupán egy szelete a támogatott életvitelnek.
A „támogatott” kifejezés értelmezése a támogatott életvitel kontextusában:
-

Az önálló élet, a lakhatás, a munkavállalás, a szabadidő eltöltés, a párvkapcsolat, a
döntéshozatal szakemberek közreműködésével történik.
A támogatás egy szolgáltatás-csomag igénybevételét jelenti: melyet a mindenki máséhoz
hasonló élet vezetéséhez, szükségletei és igényei szerit választ az ügyfél.
Képességektől, felkészültségtől függő, dinamikusan változó mértékű és minőségű,
személyre szóló segítő szolgáltatást takar.
A kívánatos támogatáshoz képzett, tudatos, gyakorlatias szakemberekre van szükség,
akik partnerként tekintenek az ügyfélre.

A jó támogató szakember kompetenciái:
a. Szakmai kompetenciák
-

Képzett, tapasztalt, tudatos;
Jól ismeri az ügyfelet, annak egészségi, képzettségi, szocializációs állapotát, jellemzőit
és dokumentációját, a kockázatokat;
Magáévá teszi a fejlesztési „projekt” célkitűzéseit és személyre igazítja a fejlesztési
feladatokat;
A fejlesztést a napi gondozásba, foglalkoztatásba ágyazza, és a nagyobb lélegzetű
célokat lebontja napi, heti lépésekre;
Ismeri és gyakorlott az interaktív pedagógiai és támogató (pl. coaching) technikákban,
képes és hajlandó azokat a gyakorlatban alkalmazni;
Ismeri a háztartás-vezetés, gazdálkodás, ügyintézés módjait;
Türelmes, képes az ügyfelet motiválni, csak annyit segít, amennyit muszáj, viszont bátorít,
felhatalmaz és elvár;
Támogatja az ügyfél szociális hálójának és biztonságának kiépítését;
Folyamatosan képzi magát.

b. Emberi, etikai kompetenciák
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Az ügyfelet egyenrangú félnek, önálló indivíduumnak tekinti;
Elvárásai vannak az ügyféllel szemben;
Az ügyféllel nem rivalizál;
Az ügyfelet tiszteli és szolgálja;
Az ügyfél gyengeségeivel nem él vissza.
2016 4.szám

Mi ne, illetve milyen ne legyen a támogató szakember?
-
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Ne legyen jótevő, jó szülő, jóisten, ne értékelje túl magát és a segítségét;
Ne szövetkezzen a segített személlyel, maradjon objektív;
Ne élje bele magát túlzottan a támogatott személy helyzetébe;
Ne becsülje le a támogatott személy problémáját;
Ne segítsen akkor is, ha az ügyfélnek arra nincs szüksége;
Ne túlozza el a szükséges segítség mértékét;
Kerülje a túlféltést, ne legyen kockázatkerülő;
Ne a támogatás állandósítása legyen a célja;
Ne takarékoskodjék a kreatív ötletekkel;
Ne kész megoldásokat adjon, hanem vezessen rá a megoldásokra;
Nem kell bizonyítania, hogy ő az okosabb;
Saját érdekei ne kerüljenek az ügyfél érdekei elé;
Ha bizonytalan, félelmei vannak, forduljon segítségért;
Ne vállalja túl magát, ne játssza a hős, az áldozat szerepét;
Saját bajával ne terhelje ügyfelét;
Saját elképzelését sorolja az ügyfél elgondolása mögé;
Indulatait, agresszióját ne az ügyfélen vezesse le;
Nem lehet csak ösztönös, tudatosságra, önismeretre van szükség;
Ne hanyagolja el ügyfelét;
Ne erőltesse ügyfelére saját gondolkodásmódját, szokásait, vallását;
Szakmai ambíciói céljára vagy anyagi célokra ne használja ügyfelét.

2016 4.szám

Bemutatjuk Kaucsics Katit
Kaucsicsné Zsóri Katalin 2013. januárja óta dolgozik az Alapítványban. Kezdetben a
központban irodavezető volt majd az elmúlt 3 és fél évben a II. számú Gondozóház
vezetőjeként tevékenykedik. (A Gondozóház Átmeneti Otthon részében 30 fő, a Nappali
Otthonban 60 fő részére van férőhely. 18–20 fő állandó munkatárs és 35 megváltozott
munkaképességű illetve „külsős“ látja el a napi feladatokat.)
Változatos szakmai életút vezette Katit jelenlegi tevékenységéhez.
Korábban a kereskedelemben és az épitőiparban dolgozott, ezt követően az oktatás
területén vállalt munkát, mint vállalkozó. Később, gyakorló szakemberként a Szent István
Egyetem Egészségügyi Karán, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem MA
Andragógia szakán szerzett diplomát.
A szakmai képesítés, a sokrétű munkatapasztalat valamint Kati dinamikus személyisége és
pragmatikus hozzáállása kiváló alapot jelent a mai napig az alapitványi munkához.
KZs:
Hogyan is kerültél a Down Alapitványhoz?
Mi késztetett arra, hogy az értelmi fogyatékos emberekkel foglalkozzál?
KK:
Annak idején Békéscsabáról (illetve Angliából, ahol 3,5 évet éltem) Budapestre felköltözve
állást kerestem a “szociális levelező listán” keresztül. A szociális munka szinte minden
területe érdekelt már akkor is. Gyógypedagógiai asszisztensi és szociális munkás
végzettségemet egyaránt gyakorlati területen szerettem volna kamatoztatni. Nagyon
megtetszett a nyitott szellem és az innovativ munkastílus, ami az alapítványi munkát jellemzi.
KZs:
Hogyan ítéled meg a Gondozóház jelenlegi helyzetét?
Miben látod a legnagyobb kihívásokat és milyen sikerekről tudsz beszámolni?
KK:
A szakképzett munkaerő hiánya jelenti a legnagyobb kihívást. Különböző módokon keressük
a megfelelő szakembereket. Felnőttképzésben tanári tevékenységem során is próbálom a
jövő kollegáit “toborozni”.
Ami igazán pozitív, az a vezetőséggel, kollegákkal való egyre struktúráltabb együttműködés.
Ez fontos alapja a minőségi munkának.
Jó kapcsolatot tudtunk kialakitani az önkormányzattal is, és egyre több munkahellyel
kerülünk partneri viszonyba, azzal a céllal, hogy ügyfeleinknek megmutassuk a nyilt
munkaerőpiaci munkahelyen történő munkavégzés menetét, lehetőségét, körülményeit. Ez
azt jelenti, hogy előzetes egyeztetés és felkészítés után ügyfeleink kisebb csoportja munkát
végezhet egy partnervállalkozásnál; így a pizzázóban pizzakészítést és kiszolgálást, a
sörgyárban, üvegcímkézést vagy az élelmiszerbankban élelmiszercsomagolást, címkézés
munkákat.
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Különféle felnőttképzési projektjeink (mint például az informatikai oktatás, a mentális
akadálymentesítési programunk, háztartástan, illemtan és az önálló élet tréningek) valamint
a műhelyekben végzett egyre színvonalasabb munka pozítivan hatnak az önálló életre való
felkészítésre. Ügyfeleink egyre felkészültebbek lesznek arra, hogy kisebb segítséggel
önállóan álljanak a lábukon.

KZs:
Itt az év vége. Ez mindannyiunkat visszapillantásra késztet és a következő időszak
tervezésére is.
Ha három kivánságod lenne, mi lenne a magánéletedre vonatkozóan és mit kivánnál a
Gondozóháznak illetve az Alapitványnak?
KK:
A karácsonyt szeretném a családommal együtt a készülő új lakásunkban tölteni. (Kati és
férje 27 éves házasok, idén ünnepelték 26 éves Lilla lányuk lagziját. 17 éves Marci fiuk még
otthon lakik velük.)
A gondozóházban az ablakcsere az egyik legfontosabb tennivaló! Ès nagyon szeretném,
hogy lehetőséget kapjak arra, hogy csapatom kiváló munkáját anyagilag is elismerhessem.
Az alapitványnak kívánom, hogy a dolgozók szoros együttműködése tovább erősödjön.
Meggyőződésem, hogy nemcsak a saját területünk érdekeit kell képviselni, hanem az
Alapitvány egészét. Csak így tud a szervezet fejlődni és a jövőben is eredményesen
működni. Örömömre szolgál, hogy az Alapítványban sokan osztják ezt a véleményt.
Nagyon köszönöm a kellemes beszélgetést.

KZs
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Mi valósult meg a 2016-os tervekből?
Az új információtechnológiai (IT) rendszer fejlesztése
Lassabban haladunk, mint ahogy szerettük volna, de haladunk. Az idénre kitűzött munkaügyi szegmens
elkészült és a programozási hibák nagy része is kijavításra került, de bevezetése még várat magára.
Pedig milyen jó lett volna most az összes be- és átsorolás, meg a minimálbéremelkedés miatti
módosításokhoz már az új eszközt használni, de a munka- és bérügyi változások olyan terhet rónak az
alapítvány vezetőire, hogy nem maradt energiánk az új IT eszköz megtanulására.

Munkaügyek
Az IT fejlesztés kapcsán felszínre jött munkaügyi problémák és a fent panaszolt törvényi változások a
teljes munkaügyi rendszerünk felülvizsgálatát követelte. Olyan alapvető jogi alapok tisztázására lett
szükség, melyek eddig a szokásjog alapján elműködtek, – bár nem elég tudatosan és konzekvensen.
Például, hogy ki van a közalkalmazotti (Kjt), és ki a munka törvénykönyve (Mt) alapján foglalkoztatva,
vagy hogy a rehabilitációs és a szociális foglalkoztatás jellegzetességei hogyan hozhatóak összhangba
az Mt vagy a Kjt előírásaival és a szociális szolgáltatások szakmai követelményeivel. Mindez jogi
ellentmondásoktól terhes, mégis megoldást kell találnunk, így rengeteg kreativitásra van szükség.
Úgyhogy új munkaügyi szabályzatot készítettünk, új sablonokat, és mind a 400 dolgozó számára
számtalan munkaszerződés-módosítást és besorolást kellett készítenünk a rohamléptekben módosuló
bérek és pótlékok miatt. Belefáradtunk. Minden vezető belefáradt és még nincs vége......

Minimálbér-emelés
Tulajdonképpen örömteli hír lenne, hogy van minimálbéremelés, meg garantált bérminimum emelkedés,
de ha minderre nincs fedezet és a kormány csak a vállát vonogatja, mert se elképzelése, se terve, se
akarata nincs a megoldásra. Oldják meg a szociális szolgáltatók, ahogy akarják! Egyelőre nincs
kompenzáció a költségvetésben, nem nő a normatíva, sem a rehabilitációs foglalkoztatás támogatása.
Pedig ezek a szolgáltatások és a foglalkoztatás már eddig is forráshiányosak voltak: hozzá kellett
pályázni, gyűjteni, koldulni, hogy működtethetőek legyenek.
A civil szervezetek, az érdekvédő és ernyőszervezetek közösen próbálnak fellépni kompenzációért,
hiszen nem szeretnénk elveszíteni megváltozott munkaképességű dolgozóinkat, és szeretnénk mindenkit a felemelt béreken foglalkoztatni. Reméljük, hogy sikerrel járunk, történik valami csoda és
megtarthatjuk eredményeinket. Kérek minden munkatársat, hogy segítsen ebben, minden fórumon
tegyen említést a civilek által átvállalt állami feladatok finanszírozásának anomáliájáról és a
kompenzáció fontosságáról. Előzetes becsléseink alapján nálunk 2017-ben legalább 70 millió Ft plusz
költséget jelent a minimálbér és garantált bérminimum megemelése. Az összeg nagyságának
érzékeltetésére számítást végeztem: ha a szolgáltatások térítési díjából akarnánk ezt a hiányt fedezni,
akkor minden ügyfelünknek átlagban 30 000 forinttal több térítési díjat kéne fizetnie havonta.

Pályázatok
A foglalkoztatási pályázatokat megnyertük, teljesítettük is, a szociális kiegészítő pályázatokon is
sikeresen szerepeltünk, de az IT fejlesztéssel (GINOP) és a szociális szolgáltatások fejlesztésével
kapcsolatos (FSZK) pályázataink még nem kerületek elbírálásra, gyanítható, hogy forráshiány miatt.
Sikeres volt a kőbányai műemléki pályázatunk, így a tavalyival együtt összesen 5 millió forintot nyertünk
a Márga tetőfelújítására. Sikerült komolyabb támogatást szereznünk az MVM-től és a MAVIR-tól,
továbbá a Tatai Környezetvédelmi Kft-től és a Generáli biztosítótól.
Pro bono szervezetfejlesztés a GE-vel, közös programjaink a Decathlonnal, adománygyűjtés az
Élelmiszerbankkal, a kisebb-nagyobb tárgyi adományok cégektől, valamint a hírlevelünkön keresztüli
adományozás, mind hozzájárultak szolgáltatásaink megtartásához, ügyfeleink jólétéhez, értelmes és
érdekes programjaihoz. Ezúton is köszönet mindenkinek!
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Új szolgáltatások
Új támogatott lakhatás indult az 'Oroszlán-barlangban', már teljes a kitöltöttség, mindenki
beköltözött, bár még van tennivaló a házban. A kerületben egy további házat vásároltunk,
melynek rendbehozatala és a beköltözés jövő évre várható. Emiatt is egyre sürgetőbb egy
foglalkoztatási központ létrehozatala a kerületben. Ezügyben tettünk is lépéseket: felvettük a
kapcsolatot az önkormányzattal; nem zárkóztak el egy önkormányzati helyiség biztosításától.
Egészségügyi Koordinációs Központ az Irgalmas-rendi Kórházban
Megvalósulni látszik a felnőtt Down-szakrendelés az Irgalmas-rendi Kórházban, illetve a
koordinációs központ a Rendházban, Kozma Atya személyes segítsége révén. Még sok
minden nem világos a működtetés körül, de az biztos, hogy van három helyiségünk, amibe
már be is rendezkedtünk és a fődadánk és az egészségügyi koordinátorunk odaköltözött,
onnan irányítják a projektjüket. Az OEP-nél sikerült finanszírozást szerezni neurológiai és
pszichoterápiás szakrendelésekre, ezek adják majd a Felnőtt Ambulancia gerincét.
Az Átmeneti Otthonok megszüntetésének terve
Kormányunk eldöntötte, hogy nincs szükség Átmeneti Otthonokra, 2023-ig meg kell őket
szüntetni. Amíg se elképzelés, se konkrét jogi megfogalmazás nincs, addig nehéz elindulnunk,
de az biztos, hogy folyamatosan résen kell lennünk, hogy időben kitalálhassuk, hogy mi legyen
a mi válaszunk erre a – szokás szerint – íróasztal mellől kitalált lépésre.
Új vezetők a Korai fejlesztő Központ élén
A korábbi vezető felmondása és a köznevelési intézményekre vonatkozó jogi követelmények
időközbeni megváltozása miatt a Korai Fejlesztőnk Főigazgatósági pozícióba kényszerült, így
élére egy főigazgató kell. Erre a pozícióra nem volt könnyű megfelelő munkatársat találni, de
most már van egy főigazgatónk, meg egy igazgatónk. Igyekszem megtalálni mindenkinek a
megfelelő szerepkört és hasznosítani az ilyenformán itt koncentrálódott tudást.
Egyéb megvalósulás alatt álló projektek
‒
‒

‒
‒
‒
‒
‒
‒

A XV. kerületben megvásárolt házban támogatott lakhatás létrehozása.
A Szalóki átmeneti otthon férőhelyszámának megtartása a Kálvária-téri lakásban
támogatott lakhatás kialakításával. A lakás rendbehozatala megtörtént, a hivatalos
ügyek intézése, engedélyeztetés még várat magára.
Szolgáltató Centrum létrehozásához ingatlan bérlése a XV. kerületben: kiválasztás
most folyik, rendbehozatal, műhelyek kialakítása, beköltözés jövőre.
Kinizsi utcai lakás félkész, víz, gáz, fűtés elkészült, a többi 2017-re maradt.
Ilka utcai lakások átalakítása megtörtént: a három lakás egybenyitása, várószoba
kialakítása megtörtént.
Márga tetőcsere megtörtént.
Andor villanyszerelés kivitelezés alatt, festés még hátra van.
Akkreditál felnőttoktatási szervezetként működünk, cél: tudásnövelés és takarékosság.

Végre megvan az on-line adományozási lehetőség:
http://adomany.downalapitvany.hu

Gruiz Katalin
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Kellemes Ünnepeket Kivánunk!

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

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk csak egy csepp
a tengerben. Anélkül a csepp nélkül azonban
sekélyebb volna a tenger.”
Teréz Anya
Jövőre
Jöv re 25 évesek leszü
leszünk. Ötleteket várunk a
programokhoz!
Kérjük rendszeresen kattintson honlapunkra
http://www.downalapitvany.hu
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