Kedves Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok!
Kedves olvasóink!
Szeretettel köszöntünk mindenkit 2017 második hírlapjával.
Az elmúlt negyedév talán legjelentősebb eseménye az ezévi, jubileumi kuratóriumi ülés volt.

Számos megjelent érdeklődő előtt, ünnepélyes keretek között, beszámolók formájában tájékoztatást
kaptunk az alapítvány elmúlt időszakáról és a következő év terveiről.
A program nagyon sűrű volt ugyan, de az előadóknak sikerült az információ átadás mellett a
különböző területekről összegyűlt hallgatóság érdeklődését fenntartani.
A kuratórium és számvizsgáló bizottság tagjai, az alapítvány vezetősége, valamint a vendégek, az
ügyfelek és hozzátartozóik, állandó dolgozók és önkéntes segítők egy tartalmas és érdekes délutánt
tölthettek el a Zuglói Civil Házban!

Üdvözlettel:

Kirchner Zsuzsanna
Kuratórium tagja, szerkesztő
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Kiemelt fejlesztések 2016-ban (Kivonat az elnöki beszámolóból)
·

·
·
·
·
·
·
·

Az IT rendszer fejlesztése: számlázás és házipénztár már működik, az ezekből generálódó
könyvelés tesztelés alatt áll, a munkaszerződések kötésének IT-sítése folyamatban van
(Szaszák, Mentes, Gruiz);
Egyelőre pályázati támogatást nem sikerült szerezni rá, így csak saját erőből fejlesztünk és
elindítottunk az értékesítés megszervezését (Szaszák, Gruiz);
A rehabilitációs foglalkoztatás engedélyezett létszáma 200 fő (Gruiz, Molnár és vezetők);
Elindítottuk az Oroszlán utcai támogatott lakhatást (Magyari Timi);
Gépkocsiparkunk megújult és kibővült, így nehezen mozgó ügyfeleink is eljutnak a
programokra: 15 fős busz, 9 fős busz, 7 fős gépkocsi, 2 normál 5 fős gépkocsi
Elindult a felnőtt Ambulancia az Budai Irgalmasrendi Kórházban, a rendelő központjában
Vámos Magdi koordinál. Hamarosan lesz ünnepélyes avatás és felszentelés (Gruiz, Vámos);
Folytattuk a mentális akadálymentesítés (MAK) projektet, integráltuk a BME képzésébe is;
2016-ban 25 pályázaton 363 millió forintot nyertünk, melyből a rehabilitációs foglalkoztatás
közel 224 millió, a szociális foglalkoztatás 106 millió forint, a lakhatási szolgáltatások
kiegészítő pályázata pedig 20 millió forint volt (további részletekért lásd az 5. számú
mellékletet). A pályázati összegek mellett említenünk kell az Élelmiszerbankon keresztül
kapott élelmiszeradományt, mely becslésünk szerint 2–3 millió forintos értéket képvisel. Évek
óta pályázaton nyerjük a gépkocsik abroncsait, a szervezetfejlesztő tréningeket és még
számtalan tárgyi és kisebb adományból igekszünk fenntartani magunkat és finanszírozni a
fejlesztéseket, a sportprogramokat, az oktatást és az ingatlanokat.

A fotóterápiás csapat fotóiból készült a 2017-es naptár
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Néhány, kiemelt terv 2017-re (Kivonat az elnöki beszámolóból)
Az IT ügyviteli és menedzsment rendszer (DAKAR) fejlesztésének folytatása
Down Alapítvány Közös-egységes-elektronikus iratkezelési és Archiválási Rendszerét − a DAKAR-t,
már két éve fejlesztjük. 2017-ben tovább folytatjuk a meglévő irányítási rendszer működtetését és
fokozatosan fejlesztjük és terjesztjük ki újabb és újabb területekre. Eddig elkészült elemei: számlázás,
pénztárkezelés, térítési és szolgáltatási díj kezelése, könyvelés. Folyamatban van a bank és
bérszámfejtés elektronikus átvétele a banktól és a bérszámfejtőtől. Megtörtént a munkaszerződések
megkötésére kifejlesztett szakértői rendszer programozása, a működés tesztelése hamarosan
elkezdődhet. A 2017-re tervezett modulok kiterjednek az iktatásra, az önkéntesek foglalkoztatására, az
ügyfeleknek nyújtott szakmai szolgáltatásokra (adatlap-rendszer minden elemére), az ingatlanokra és
a gépjárművekkel kapcsolatos tennivalókra, a telefonflotta kezelésére, a pályázatok nyilvántartására, a
belső és külső kapcsolatokra, az adomány-nyilvántartásra, a vezetőségi-, és munkaértekezletek
dokumentálására, a szabályzatok (DA szintű és intézményi), protokollok és sablonok kezelésére, a
gazdasági és pénzügyi tevékenységre.
Tervezzük, hogy a rendszert más szervezetek számára is felkínáljuk, mivel a működési folyamatok
leképezése, algoritmizálása megoldást jelenthet a hozzánk hasonló dokumentálási feladatokkal
küszködő szervezeteknek is. Reméljük, hogy ebből hosszú távon is stabil bevételre tehetünk szert.

Új támogatott lakhatás és szolgáltató központ létrehozása Rákospalotán
Új támogatott lakhatást tervezünk indítani a XV. kerületben, a Kajár utcában megvásárolt lakóépületben.
A Szalóki férőhelygondját nem tudtuk megoldani a Kálvária-téri lakással, így azt inkább hasznosítjuk és
a bevételéből a támogatott lakhatások hiányát igyekszünk pótolni.
A XV. és XVI. kerületekben a Petőfi, a Felcsúti és az Oroszlán utcai házak 36 embernek adnak otthont.
Az ott lakók 2015-ben még a Lágymányosi vagy a Zágrábi műhelyekbe jártak dolgozni, 2016-ban
forgószínpadszerű megoldásban a 3 házban berendezett 3 műhelybe jártak "el" dolgozni. Mindkét
megoldás intenzív kísérést, szállítást igényel, ami indokolatlanul megnöveli a fenntartási költségeket és
a kísérők szükséges számát.
2017 egyik fő fejlesztése egy foglalkoztatási centrum létrehozatala a XV. kerületben. A kerületi
Önkormányzattól sikerült kedvezményes bérleti díj mellett egy nagymértékben felújítandó ingatlant
szerezni, a Bocskai és Arany János utca sarkán. A műhely működtetésére engedélykérelmet adtunk
be, és működtetési pályázaton is indultunk. Utóbbi pályázaton kb. 18–20 ember bérét fedező keretet
nyertünk (sajnos a Zágrábi keretét ennyivel csökkentették), a működési engedély kiadása is
folyamatban van. A tatarozásra szükséges összeg megszerzését elindítottuk, remélhetőleg 2017
szeptemberére elindul az új műhely, ami nem csak szociális foglalkoztató, de napközi otthon funkciót is
el fog látni.
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Egészségügyi, orvosi szolgáltatások, a felnőtt Down Ambulancia
A kisgyerekek számára működtetett Down Ambulancia stabilan működik, fejlődésneurológiával
kiegészítettük, a fejlődésneurológus mellé gyógytornászt biztosítunk. Nagy szakmai sikernek könyveljük
el azt, hogy a "Gyermekgyógyászati továbbképző szemle" egy különszámot szentelt a Downszindrómának, a Down Ambulanciának, a korai fejlesztésnek és a szakorvosi újdonságoknak.
Ugyanakkor a felnőtt szolgáltatásrendszerből napi szinten hiányoznak az empatikus és holisztikus
szemléletű orvosi-egészségügyi szolgáltatások. Mivel az orvosi ellátás helyzete országunkban
reménytelen, ügyfeleink életminősége, nem túlzás azt állítani, hogy gyakran az élete is komolyan függ
attól, hogy találunk-e, kialakítunk-e saját megoldást az egészségdondozásra, gyógyításra.
2016-ban előkészítettük a felnőtt ambulancia indulását, de magának a működésnek a megkezdése
2017-re maradt. A koncepció az, hogy egy Koordinációs irodán keresztül jönnek be a páciensek a
rendszerbe, mind szakorvosimind általános beutalóval. A koordinációs iroda neurológussal és a
pszichoterapeutával működik együtt a legszorosabban, ők minden kérdéses, nem diagnosztizált esetet
alaposan kivizsgálnak, és vagy maguk kezelik vagy más szakorvos felé irányítják.
Legnagyobb problémánk a tartós orvosi, egészségügyi, rehabilitációs ellátást igénylő valamint értelmi
fogyatékosságuk mellett pszichiátriai problémás ügyfeleink megfelelő szakgondozást nyújtó
intézményben történő elhelyezése. Gyakorlatilag nincs megbízható hely, és az árak is kemények.
Együttműködési szerződés keretében próbálunk állandó, megbízható, együttműködő partnerintézményre lelni. Az is nagy feladat, hogy a hozzátartozókkal megértessük, hogy vannak állapotok,
amiknek az ellátására nem vállalkozhatunk felelősen.

A terv és a
megvalósulás
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Hírek az Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatásról
Az Oroszán Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás egy éve
nyitotta meg kapuit. 12 ügyfél él itt közösen, régi barátok,
szerelmes párok találták meg lakhatásukat az Oroszlánban.
Sok egyéni tehetség lakik nálunk, zenekarban játszik Ági és Ferkó,
zumba tanárnő Cili, színész mesterséget űz Marci. Külön figyelmet
fordítunk a mentor programban az egyéni igényekre, azok
megvalósítására. Az önállóság legnagyobb fokú elérésére
törekszünk az élet minden területén.

Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk olyan hazai és nemzetközi megmozdulásokban, ahol az önálló
élet megélése, támogatása van a fókuszban.
Az Önálló Életvitel Európai Napja kapcsán videó üzeneteket készítettünk, ahol bemutathatták a srácok
hogyan élik mindennapjaikat, mennyire önállóak. Üzenetünket az Európai Down-szindróma Egyesület
fogja közzétenni, hogy a Down-szindrómás emberek hangja hangosabban hallatsszon.
Legújabb projektünk a HealthyDS program, melyben az elhízás megelőzését célzó oktatóprogram
kifejlesztését segítjük, hogy ügyfeleink életminősége javuljon: mozogjanak, egészségesen
étkezzenek és csinosak legyenek.
Igyekszünk az „ökológiai lábnyomunkat” is csökkenteni, energiatakarékos izzókat használunk,
szelektíven gyűjtjük a hulladékot és komposztálunk. Élelmiszert mentünk a közeli Aldival
együttműködésben.
A szakmai munka mellett rendkívül sok felújítani való és infrastrukturális fejlesztésre van szükség,
hiszen az oroszlán otthonba úgy költöztek be lakók, hogy a felújítások egy részét a bentlakás idejére
hagytuk. Elektromos felújítás történt, villámhárító került a házra, a fűtésrendszert át kellett alakítani.
Folyik az udvar szépítése: kerti bútorok beszerzése; nyársaló és kerti sütögető kialakítása.
A földszinti foglalkoztató helyiségből szeretnénk egy kényelmes nagy nappalit kialakítani, ahol
valóban folyhat a délutáni és hétvégi élet, nyílászárókat kellicserélni, a garázshelyén pedig két
lakószoba és egy fürdő kialakítását tervezzük..
A szobák szépítése, karban tartása; a terasz szigetelése és otthonossá tétele; a zárak cseréje; első
emeleti konyha felújítása is napirenden van.
Intézményvezető: Jákfalvi Anett
jakfalvi.anett@downalapitvany.hu
Gondozói tel.:+36 20 251 3714)
oroszlannapi@gmail.com
https://www.facebook.com/oroszlanutcaitamlak/
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Hírek a Korai Fejlesztőről
Lassan már egy éve, hogy Borsfay Mária Eleonra átvette a Korai Fejlesztő vezetését. Az intézmény
rendezésén és a munka folytatásán túl elkezdte kiépíteni azt a kapcsolatrendszert, melytől szakmai és
szervezeti megerősítést várunk. Szorosabbra fűzte az együttműködést Dr. Ambrus bencével a Down
Ambulancia vezetőjével és Steinbach Évával a Dada-szolgálat vezetőjével.
Bemutattuk a Zuglói Gyermekjóléti Szolgálatnak a Dada-szolgálattal és a Down Ambulanciával közös
"integrált szolgáltatás-rendszert". Közös gondolkodás indult együttműködéséről a jóléti szolgálattal, az
egyesített bölcsődék vezetőjével, és a védőnői szolgálattal is.
Elkezdtük használni a SEED fejlődési skálát, mely a jelenleg használt vizsgáló eszköznél sokkal
alkalmasabb a gyermekek a korai életkorban történő vizsgálatára. Egy szülői közösség adományából
vesznek részt a kollégák a képzésen.
Ùjdonság az evésterápia, melyre egyre nagyobb az érdeklődés. Már más intézményekből is küldenek
hozzánk gyermekeket és a terápia híre terjedni kezdett a szülők körében.
Èva néni, Kissné Haffner Éva „...benned a létra” című könyvének bemutatója nagyon jól sikerült!.
Éva néni, több család és kolléga meghatóan és nagy szerettel emlékezett vissza az elmúlt időkre

Földvári Dóri a szakvizsga képzés keretében, csoporttársaival fotózást szervezett. Annak megmutatása volt a célja, hogy a Down szindrómás gyerekek elsősorban szüleikre, testvéreikre hasonlítanak.
Nagyon jó képek születtek, melyeket a Zuglói Civil ház fog kiállítani 3 hétre az év második felében. A
képek a Kuratóriumi ülésen is láthatóak voltak.
Az amerikai Ford pályázatán nyertünk támogatást a
szokásos gyermeknaphoz, melyet idén is a Margitszigeten rendeztünk meg. A hajókázáson és az azt
követő rendezvényen aszentendrei és az egyik budapesti Ford kirendeltség dolgozói is részt vettek családjukkal. Ők szervezték a programokat, mi az
'érzékenyítésről' gondoskodtunk. Alapítványunk Andor
lakóotthonából Emese finom tortát sütött nekünk.
A Korai Fejlesztőnek keresünk egy megfelelőbb
ingatlant, mert itt a parkolás és az emeletre feljutás nehezített. Folyamatosan nő a gyereklétszám, így
az alapterületet is kezdjük kinőni. A kerületi polgármesternek irtunk mar ez ügyben.
Intézményvezető:
Borsfay Mária Eleonóra,borsfay.maria@downalapitvany.hu, +3620-530-3661
http://www.downalapitvany.hu/node/264
https://www.facebook.com/DownAlapitvanyKoraiFejlesztoKozpont/?fref=ts
http://downkorai.hu/galeria/
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Hírek a Felcsúti Utcai Támogatott Lakhatásról

2017. második negyedévében fő tevékenységünk a kert előkészítése volt az ültetésre, vetésre.
Áprilisban el is kezdtük a kert felásását, és a korai vetőmagok elültetését. Rendbe tettük a
teraszunkat, hogy délutánonként munka után legyen hol pihenni. A teljességhez szükségünk lenne
még a terasz burkolására, ebben nagyon szívesen fogadunk segítséget. Megérkeztek a kerti
bútoraink. Ezeket ügyfeleink már le is lakkozták és birtokba vették.
A 25 éves jubileumra mi is készültünk egy nyílt nappal egybekötött grillpartival, mely május 19-én
került megrendezésre. Ezen a Somfás és az Andoros ügyfeleink is részt vettek.

Mindennapjainkról itt láthattok videókat:
https://www.facebook.com/felcsutilakootthon.downalapitvany

Intézményvezetö: Kerepeczi Szimonetta, +36 20 938 8730
kerepeczi.szimonetta@downalapitvany.hu
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Hírek a Központi irodából
A központi iroda nem csak az alapítványi adminisztráció legfelső és összefogó helyszíne de mindazok
a fejlesztések, projektek, programok, melyek összalapítványi szintet érintenek és kifele is
meghirdetésre kerülnek itt koordinálódnak. Ilyen a Dada és a Sorstárs segítő program, az orvosi
szolgáltatások, a nyaralók és nyaralások, a pályázatok és azok megvalósítása, a publikációk
megjelentetése és kiadói tevékenység.
A fotóterápiás foglalkozásokhoz két helyről kapunk támogatást:
· E.ON - Az értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek fotográfián alapuló művészetterápiája,
környezetvédelmi nevelése:700 000 Ft
· MMA - Integrált, vizuálművészeti nevelése és fotóterápiája 300 000.
Mivel a fototerápia, egyáltalán a fotózás az elmúlt években bizonyította hatékonyságát, alapítványunk
egyik fő terápiás eszközévé vált, mind gyereke, mind felnőttek számára. A rendszeres
klubfoglalkozások után jelenleg a táborokra készülünk, július 3–5 között a felnőttek, 5–8 között a
gyerekek számára, Balatonaligán, az Alapítvány nyaralójában.
https://www.facebook.com/fotoesmuveszetterapia/
Beadott pályázataink:
· Rehabilitációs foglalkoztatás és szociális foglalkoztatás: Szalóki, Zágrábi, Oroszlán
· CH pályázatok, sajnos az Átmeneti otthonokat kizárták, a többiek még versenyben vannak.
· MOL Gyermekgyógyító program 3 táborra, és az azt megelőző előkészítő foglalkozásokra.
· ÉTA, kiállítás szervezése, kiállításokhoz szükséges eszközök megvásárlására
· FSZK kisgyerekes tréningek
· MVM és Szerencsejáték Alap: ingatlanok felújítása.
Szépül a koordinációs központ a Budai Irgalmasoknál: 8 új nagyméretű keretezett képpel és rengeteg
saját készítésű dekorációval egészítjük ki a berendezést.
Készülnek a katalógusok a Down Alapítvány kézművesei által készített termékekről és a cégeknek
kínált érzékenyítő tréningekről. Elkészült az alapítvány 2 új molinója a 25 éves jubileumra. (lásd hirlap
utolsó oldala).
Felelős: Sebestyén Diána, sebestyendina.downalapitvany@gmail.com, +36 20-463-1062 és
Szabó Ágota, szabo.agota@downalapitvany.hu, +36 20 3513914
Kiss Gyuláné Zsuzsa (1966. 07. 01. – 2017. 02. 16.)
Zsuzsa 2013. márciusában gondozóként kezdte meg munkáját a Csengery
utcai Lakóotthonban. Céltudatos, rendszerető szigorú és humoros
személyiség volt. Szigoránál csak szeretete volt nagyobb.
A „Hello Kitty” és a ”Helló van...” kifejezések már szállóigék az otthonban
előbbi egy kedves köszönési forma, míg utóbbi a figyelj arra, amit csinálsz,
jelentéssel bír. Nincs nap, hogy valamelyik lakó ne említené őt egy kedves
történet vagy egy szituáció kapcsán.
Hosszan tartó súlyos betegség utáni halála nagy űrt hagyott mindenkiben.
Ezzel az idézettel búcsúznak tőle: a lakók, kolléganői és főnöke:
„Küzdöttel, de már nem lehet, most átölel a fény és a szeretet”.
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Bemutatjuk Sacit, Weeber Tibornét
"Sosem szerethetsz túlságosan." Kentenich József

Weeber Tiborné, Kaszap Sarolta, 3 éve tagja az alapitvány kuratóriumának..
A Weeber házaspár 10, azaz tíz; hét vér szerinti és három Down-szindromás befogadott gyereket
nevel. A nagyok közül már hárman házasok, öt unoka is van.
Kicsit félve nyúltam a telefonhoz, hogy felkérjem a hírlapi bemutkozásra, mert arra gondoltam, hogy
nem lesz egyszerü sok elfoglaltsága mellett időpontot egyeztetnünk. De Saci még aznap este küldött
információkat, kicseréltük a skype-elérhetőségeinket és ripsz-ropsz egyeztettünk.
Saci tizenöt éves volt, amikor a férjét megismerte, 18, amikor összeházasodtak, és húsz, amikor az
első gyerekét megszülte. Hat év alatt öt gyermekük született, valamivel később még kettő. Munka
mellett egészségügyi szakképesítést szerzett, később gyermekgondozói diplomát, esélyegyenlőségi
referens, és gyógypedagógiai asszisztens lett, majd Down-szindrómás gyermeket nevelő szülőket
támogató „Down-dada”.
S: Férjemmel mindketten nagycsaládból jövünk, és a testvéreink is több gyermeket nevelnek, így az
én életemben ez mindig magától értetődő volt. Nem vagyunk egy „csodabogár család“, mi csak kicsit
többen vagyunk…
Zs: Mindenesetre, sokak számára különösnek tűnik, hogy hét egészséges vérszerinti gyereketek után
még további gyermekeket fogadtatok be. Méghozzá sérült gyerekeket, közűlük is olyan súlyos állapotú
gyerekekt, akikről nem csak a szülei, de az orvosok is lemondtak. Mi késztetett benneteket erre a
felelősségteljes vállalkozásra?
S: A baráti körünkben is voltak, akik hasonló módon fogadtak a családjukba gyerekeket. Nem is
tudom pontosan meghatározni az időpontot, amikor úgy döntöttem, hogy nevelőszülő leszek – ezt az
élet így hozta.
Ahhoz, hogy valaki nevelőszülő lehessen, egy négyszáz órás tanfolyamon kell részt venni, melynek
során teszteket, pszichológiai vizsgálatokat végeznek vele, hogy kiderüljön, alkalmas-e a feladatra. A
tanfolyamon végzettek adatai bekerülnek a rendszerbe, és ha egy családból valamilyen oknál fogva ki
kell emelni egy gyermeket, akkor megnézik, ki tudná vállalni.
A mi esetünk kissé eltért a megszokottól. Ismerőseink kapcsolatban álltak egy olyan szervezettel,
melynek tagjai krízishelyzetbe került szülőknek próbáltak segíteni. Egyszer felhívta őket egy fiatal
házaspár, hogy a még pocakban lévő babájukról kiderült, valami gond van a szívével, ez elég
tipikusan a Down-szindrómára utal. Miután elvégezték a magzatvíz vizsgálatot, megállapították, hogy
nem csak Down-szindrómás, de valóban szívbeteg a baba. A fiatal házaspár nem vállalta a
fogyatékosággal születendő gyermeket. Elkezdtek érdeklődni, milyen megoldást lehetne még találni,
és így jutottak el ehhez a szervezethez. Ismerőseink felvették velünk a kapcsolatot, mert tudták, mi
vállalnánk Downos gyermeket. Rögtön igent mondtunk, igy Máté a mi babánk lett.
A másik gyermek a Down Alapítványon keresztül került hozzánk. Egy vidéken élő ismerősünk Downbabákkal foglalkozó egyesület megszervezésén gondolkodott. A helyi kórházban felfigyelt egy
kislányra, akit szülei az állapota miatt nem vittek haza. Mivel neki tudomása volt arról, hogy Mátét
befogadtuk, tőlünk kért tanácsot. Megbeszéltük a részleteket,majd váratlanul feltette a kérdést, hogy
esetleg mi befogadnánk-e a kislány? Így került hozzánk.
A harmadik baba, a ma már tízenhat hónapos Julcsika pedig tavaly áprilisban került a családba.
Édesanyja megszülte, aztán eltűnt. A kislány súlyos, nem műthető szívproblémákkal született, rövid
életet jósoltak neki az orvosok, ezért senki nem merte vállalni, egy intézet vette őt gondozásba.
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Miután tudomásunkra jutott, a Máltai Szeretetszolgálat nevelőszülős tanácsadója segített abban, hogy
hozzánk kerülhessen.
A késztetésem alapja a vallásom és az életbe vetett hitem. Mindenkinek jár a szeretet. Saját
gyerekeim is rengeteget tanulnak ebből a helyzetből. Az így szerzett tapasztalatok nyitottságra,
elfogadó hozzáállásra és bizalomra tanították őket.
Zs: Minden szülő, de a Down-szindrómás gyerekek szülei különös szorongással gondolnak arra, hogy
mi lesz akkor, ha ők saját maguk már nem tudnak gondoskodni gyermekükről. Te hogyan látod ezt a
kérdést?
S: Már most sokat gondolkodunk erről a témáról. Szerencsés helyzetben vagyunk mi, mivel a már
felnőtt gyerekeink nagyon jó kapcsolatban vannak a kicsikkel, és biztos vagyok benne, hogy sosem
fogják magukra hagyni őket. Az egyik nagyfiam például azon gondolkodik milyen vállalkozásba fogjon,
ahol később a Downos tesói is dolgozhatnak. Kicsi koruk óta főzni, mosni, takarítani, közlekedni,
vásárolni tanitom őket – nagyon támogatom a “segített önálló életet”.

Z: Sok jó egészséget kivánok az egész Weeber családnak és nagyon köszönöm hogy bepillanthatunk
szeretetben különösen gazdag életetekbe.
Megjegyzés: Mátéról, Saciék elsö Down-babájáról készült egy két részes (2x28 perc)TV film.
Nagyon ajánlom a megtekintését: HYPERLINK "http://nava.hu/id/111046/" http://nava.hu/id/111046/;
HYPERLINK "http://nava.hu/id/138192/" http://nava.hu/id/138192/

Kirchner Zsuzsa
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Ünnepi programajánlat
Dátum

Helyszín

2017.04.01.

Budapest, Dunapart

2017.04.11.

Premier Kultcafé

2017.04.22.

Kőbányai Széchenyi István MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola

2017.04.23.

Margitsziget

2017.05.19.

Felcsúti Lakóotthon

2017.05.23.

Zuglói Civilház

2017.06.01.

Margitsziget

2017.07.01.

Kopaszi gát

2017.07.05.

Csengery Lakóotthon

2017.07.06.

Szalóki Átmeneti és Napköziotthon

2017.08.28.

Zuglói Civilház

2017.09.01.

Somfa Lakóotthon

2017.09.01.

Andor Lakóotthon környéke

2017.09.14.

Oroszlán Lakóotthon

2017.09.15.

Zágrábi Átmeneti és Napköziotthon

egyeztetés alatt

Sportcentrum

egyeztetés alatt

Szervezés alatt

egyeztetés alatt

Szervezés alatt

egyeztetés alatt

Budai Irgalmasrendi Kórház

Egyeztetés alatt

Bocskai GFoglalakoztataási Centrum
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Cím, téma
Nemzetközi evezősnap és ergométer verseny
a Petőfi utcai Lakóotthon szervezésében
Könyvbemutató: Kissné Haffner Éva:
"...benned a létra".
Motoros és érzékenyítő családi nap,
Intézmény és család kapcsolatának építése a
Zágrábi utcai Átmeneti és Napköziotthonban
Dunai hajósnap a Petőfi utcai Lakóotthon
szervezésében
Kerti grillparty, nyitott nap a Felcsúti utcai
Lakóotthonban
Ünnepi nyilvános kuratóriumi ülés,
könyvbemutató és termékbemutató, büfé
A Korai Fejlesztő szervezésében hajózás, közös
program a Ford munkatársaival,
gyerekprogramok a szigeten
Családi piknik az Andor utcai Lakóotthon
szervezésében
Nyílt nap a Csengery Lakóotthonban
Sportnap különböző állomásokkal a Szalóki
utcai Átmeneti és Napköziotthonban
Fotó kiállítás megnyitója a Korai Fejlesztő
szervezésében
Szomszédolás – "Nyílt nap" a Somfa úti
Lakóotthon szervezésében
Zorall koncert – pontosítás alatt az Andor
utcai Lakóotthon szervezésében
Ünnepi Nyitott Ház az Oroszlán utcai
Lakóotthon szervezésében
Családi nap, Intézmény és család
kapcsolatának építése a Zágrábi utcai
Átmeneti és Napköziotthonban
GE érzékenyítő nap a Sportcentrum
szervezésében
Decathlon érzékenyítő nap a Sportcentrum
szervezésében
Jubileumi ergométerverseny a Sportcentrum
szervezésében
Felszentelés és ünnepélyes inditó a Down
Kordinációs Központ
A foglalkoztató ünnepélyes megnyitója
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Kérjük, hogy ismerősei körében toborozzon adományozókat és támogatókat, akik a Down
Alapítványnak ajánlják fel adójuk 1%-át! Adószámunk: 18005282-1-42
On-line adományozási lehetőség: http://adomany.downalapitvany.hu
Kérjük rendszeresen kattintson honlapunkra: http://www.downalapitvany.hu
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