
Talán Ön is tudja, milyen sok gondoskodásra és odafigyelésre van szüksége egy beteg gyer-
meknek, ahhoz, hogy kilábaljon a bajból. A sérült, Down-szindrómás gyerekeknek azonban
örökké szükségük van erre a fokozott figyelemre, és sokkal több erôfeszítésbe kerül mind a
család, mind a sérült oldaláról elérni azt, hogy önállóak legyenek. Mindez a család részérôl
sok lemondással, áldozatvállalással jár. Már a születés után, még ha második gyermekként
jön is a baba a világra, a család addigi életvitelét jelentôsen meg kell változtatni, és az évek
múlásával a terhelés nem csökken, inkább nô. 

A családban élô sérültek folyamatos ápolást, gondozást, odafigyelést igényelnek, de azok a
családok is kerülhetnek krízishelyzetbe, ahol a gyermek képességei elérik az iskolai követel-
mények szintjét. Nekik normális esetben gyermekkorukban az oktatási rendszer (óvoda, is-
kola), s késôbb egy értelmi fogyatékosok napközi otthona vagy rehabilitációs munkahely
megoldást jelent, de azonnal felborul az egyensúly, ha valami váratlan probléma van a csa-
ládban.  Ha a szülô megbetegszik, munkája miatt utaznia kell, vagy az állandó fizikai és
lelki többletteher miatt kimerül, akkor hirtelen megoldhatatlan problémát jelent a sérült
ember gondozása, mert nem lehet egyedül hagyni, nem lehet néhány órára a szomszédra,
idôs nagymamára, testvérre bízni! Különösen drámai a helyzet ott, ahol a szülô egyedül ne-
veli sérült gyermekét, vagy halmozottan sérült embert kell ellátni jól szervezett családi
munkamegosztással. 

A Down Alapítvány hiánypótló szolgáltatásaival a sérült gyermekeket és szüleiket segíti egy
életen át. Az Ön segítségével kiegyensúlyozott fejlôdést, életminôség javulást érhetünk el, s
ami még fontosabb: véget vethetünk a kilátástalanságnak.

Nem ok egy sérült gyermek arra, hogy mindentôl elszigetelten, szenvedésre ítélve éljünk.
Ugye Ön is egyetért velem ebben? Sok adományozó állt már eddig is ügyünk mellé, mert
tudja, hogy a folyamatos támogatás nyújtás a családoknak folyamatos kiadásokat igényel.
Kérem Önt, segítsen biztosítani a sérültek zökkenômentes ellátását és küldje el adományát a
Down Alapítványnak!

Baráti üdvözlettel,

Tisztelt Adományozó, az Ön személyi adataihoz nyilvánosan hozzáférhetô forrásból jutottunk hozzá. Adományozás esetén az Ön neve és címe bekerül a
Down Alapítvány adatbázisába. Az adatbázist kizárólag a Down Alapítvány használja, így az adat védelem alatt áll. Amennyiben nem kíván adatbázisunkban
szerepelni, kérjük, jelezze írásban. Köszönjük segítségét! A Down Alapítvány kiemelkedôen közhasznú szervezet, ez azt jelenti, hogy adományainak
150%-át leírhatja vállalkozása társasági adóalapjából vagy 30%-át személyi jövedelemadójából. Amennyiben kívánja, hogy ADÓIGAZOLÁSÁT január-
ban elküldjük, kérjük, tüntesse fel ADÓSZÁMÁT a mellékelt csekk közlemény rovatában. Kérjük, amennyiben banki átutalás útján támogat bennünket, a
közlemény rovatban tüntesse fel a csekken szereplô befizetôazonosítót, hogy tájékoztathassuk további eredményeinkrôl. Köszönjük. További információért
kérjük, hívja a 06 1 327 03 56-os telefonszámot hétfôtôl-csütörtökig 10-17 h-ig, pénteken 10-14 h-ig vagy küldjön e-mailt a down@invitel.hu címre.

DVR szám: 0731978

Dr. Gruiz Katalin
elnök

Minden mindennel összefügg!
Down-szindrómások komplex egészségügyi ellátása

Altatásos fogászat
A Down Alapítvány 10 évvel ezelôtt egyedülálló módon beindította súlyosan sérült embereket is ellátó al-
tatásos fogászatát, mivel a sérült emberek közül sokan nem képesek együttmûködni a fogorvossal. Ez a
fogászati rendelés a fogak állandó rendben tartására, fogtömésre, fogpótlásra szakosodott, nem csak
gyorssegélyre, feldagadt, fájdalmas fogak kihúzására. A nemrég megszüntetett Szabolcs utcai kórház
adott helyet ennek a különleges fogászatnak, amelyet altatógéppel is felszereltünk azok számára,
akik ébren nem tudták volna elviselni a beavatkozásokat. Itt évi 250 altatást és legalább 500 keze-
lést végeztünk. Sokba került, hiszen, az OEB nem támogatja a fogyatékosok altatásos kezelését.
Mivel a Down szindrómás embereknek ugyanúgy szükségük van fogászati ellátásra, mint akár
Önnek vagy nekem, most helyre kell állítanunk a rendelôt. 

Down Ambulancia
Az ambulancia a szülôk gondjait enyhíti specifikus szûrôvizsgálati programmal és or-
vosi ellátás biztosításával, mivel a Down-szindróma általában több komoly egészségi
problémával is jár. A megelôzô és gyógyító célú, 14 különféle szakrendelést az Alapít-
vánnyal közösen a Bethesda Gyermekkórház mûködteti, a Rókus Kórház, a Tûzoltó
utcai Gyermekklinika és a XIV. kerületi Szakrendelô bevonásával. Ezúton is szeret-
nénk megköszönni az ebben a programban együttmûködôk segítségét!

A Down Alapítvány hírlevele: 2007/5    • Számlaszám: Citibank 10800007-56240003

Adószám: 18005282-1-42

Jegyzet

Adószám: 18005282-1-42

KÖSZÖNETÜNK jeléül 
mellékelünk egy jegyzet-
füzetet, mely segít fejben 
tartani tennivalóit.

Kedves Barátunk!
Kérjük Önt, hogy továbbra is támogasson 
bennünket adományával, hogy összes hiánypótló 
szolgáltatásunkat mûködtetni tudjuk! 

Az Ön segítségére van szükségünk, és akkor megvalósul, hogy

• minden Down-szindrómás gyermek szülôje segítséget 
kap a baba neveléséhez,

• minden Down-szindrómás baba lehetôséget kap a korai
fejlesztésre

• minden sérült gyermek és felnôtt, akire nem tudnak 
vigyázni, vagy krízishelyzetben van, igénybe veheti 
valamelyik Átmeneti Otthonunkat,

• minden Down-szindrómás gyermek vagy felnôtt teljes 
ellátást, gondozást és fejlesztést kap Átmeneti Otthonunk-
ban tartózkodása idején

Adományával hosszú távon fenntarthatjuk a sérültek 
életminôségét javító hiánypótló szolgáltatásainkat!

!



Mi az elsô perctôl ott vagyunk!
Down Dada szülôi szolgálat

A Down Dada szolgálat Down-gyermeket nevelô, Dadá-
nak kiképzett szülôkbôl létrehozott országos hálózat,
melynek tagjai az új szülôk segítségére sietnek, amikor
Down szindrómás gyermek születik. Ha kell, már a
gyermek születése elôtt is tudnak segíteni. A tanfolya-
mokon és tréningeken felkészített dadák sorstársi segít-
sége máris érezteti hatását. A Dadák által felkarolt
családok sokkal jobb eséllyel indulnak megváltozott
életük megoldása felé. A Dadák a megerôsítô és eset-
megbeszélô tréningeken újra és újra találkoznak egy-
mással, és szakemberek segítségével összegezhetik
munkájuk eredményét, és megoldást kereshetnek a

problémákra. 2004-tôl a Dadák a képzésrôl bizonyítványt, és hamarosan
igazolványt is kapnak.

A szülôk a baba születése utáni elsô nehéz hónapokban a Down Dada szolgálat tagjaitól, a Dadáktól in-
formációkat és lelki segítséget kapnak. Ilyenkor az új szülôre szinte rászakad egy komplex probléma,
mellyel soha nem találkozott, elôfordul, hogy nem is hallott errôl a problémáról. Az új szülôknek, az
egész családnak fel kell dolgoznia a Down-szindrómás gyermek születését, új, a korábbitól eltérô élet-ter-
vet kell kidolgoznia. Ezt nagyon kevesen tudják segítség nélkül megvalósítani. A Dada segítség hihetetlen
lelki erôt ad az új szülôknek ahhoz, hogy felneveljék Down babájukat. Az országos szolgálat ma már túl
van elsô 7 évén és célja az, hogy egy jól szervezett, egységesen mûködô, a kórházak által is elfogadott or-
szágos sorstársi segítô szolgálattá váljon.

Ha senki sincs, aki vigyázna rá…
Egy otthonos Átmeneti Otthon 

Minden szülô szeretné biztonságban tudni gyermekét. Különö-
sen így van ez egy sérült gyermek esetében, akitôl nehezebb el-
várni, hogy egyedül is tudjon vigyázni magára. Az Átmeneti
Otthonban olyan értelmi fogyatékos gyermek vagy felnôtt he-
lyezhetô el, akinek a családjában nem biztosított az érintett sze-
mély ellátása, a család krízishelyzetbe került, vagy a fogyatékos
személy egyedül maradt. A Down Alapítvány két 30 fôs krízis-
otthont mûködtet, egyet Budán, egyet Pesten. A budai vendég-
ház 15 éve non-stop mûködik, a pesti idén nyitotta meg kapuit. 

Az Átmeneti Otthonokba a szülôk bármikor hozhatják értelmi
fogyatékos és/vagy halmozottan sérült gyermeküket, néhány

napra, néhány hétre, amíg betegségük, ügyes-bajos dolguk vagy regenerálódásuk
megkívánja. A befogadott sérültek 1–2 naptól akár 1–2 évig is tartózkodhatnak a krízisotthonban, korha-

tár nincs, a legfiatalabb gondozottunk 6 hónapos volt, a legidôsebb 64 éves. Van, aki több éve kisebb-nagyobb
rendszerességgel igénybe veszi a szolgáltatást, és van, aki már két éve vár intézeti vagy lakóotthoni elhelyezésére.
Az Átmeneti Otthont rendszeresen igénybevevôk szerencsés helyzetben vannak, mert ôk ismerôs helyre kerülnek
komoly családi krízisek esetén, nem sínylik meg annyira szüleik elvesztését, mint azok, akik egy amúgy is kusza
helyzetben ismeretlen helyre kerülnek.

A tanulás lehetôsége mindenkinek jár
Napközi Otthon és Látványmûhely

Az Alapítvány napközi otthonai a napközbeni foglalkoztatások, szinten
tartó oktatás és önálló életre felkészítés színterei. A családban nevelkedett
értelmi fogyatékos fiatal felnôtteknél már az iskolai oktatás során el kell
kezdeni az önálló életre felkészítést és a pályaorientációt. Kísérleti cso-
portunk 10 osztályos általános iskola után 2x2 éves szakképzésben vesz
részt integrált osztályként. Új programunkban, a megvalósítás alatt álló
Látványmûhelyben 20–30 sérült embert fogunk foglalkoztatni. A helység
már megvan, de fel kell újítani és bebútorozni. Gépeket, eszközöket kell
vennünk, hogy ott is lehetôség legyen a tanításra, a munkára olyan
vonzó körülmények között, mely a sérülteket közelrôl nem ismerô ér-
deklôdôket is meggyôzi a képzett sérült ember képességeirôl, ügyességé-
rôl, alkalmasságáról. 

A programmal azt is el sze-
retnénk érni, hogy intéz-
ményen kívül is köny-
nyebben tudjanak mun-
kát szerezni az értelmi
fogyatékos emberek. 
A foglalkoztatás célja
kettôs: a rehabilitáció,
és az, hogy a sérülte-
ket felkészítsük a ké-

sôbbi életre, az esetleges intézményen
kívüli munkára. Jelenleg minimális a sérültek munka-
lehetôsége, az állami támogatás nem mindenkinek el-
érhetô és a munkahelyek sem mindig befogadók.

nnKedves Down Alapítvány!

Amikor kimondták a válást, és én egyedül marad-

tam Down-szindrómás, szívbeteg gyerekemmel,

úgy éreztem, nem tudok megbirkózni ezzel a fe-

ladattal, idegösszeroppanást kaptam. Állami in-

tézetbe kellett adnom Misit, de a betegségem és a

végleges intézeti elhelyezés ügyintézésének el -

húzódása miatt Misi a Down Alapítvány

Átmeneti Otthonába került. Hála Istennek, mert

ott szépen fejlődött, jól érezte magát, közben én is

rendbejöttem, már nem éreztem a sorsunkat olyan

reménytelennek, úgyhogy fél év elteltével haza-

vittem Misit. Azóta is hihetetlenül jó érzés, hogy

ha bármi bajom esne, van hova vinni a gye-

rekemet, olyanokhoz , akikben megbízom, 

és ahol jól bánnak vele!
Tisztelettel :  H. I.nn

A DOWN ALAPÍTVÁNY ÚJRA BEMUTATKOZIK!
KÖSZÖNJÜK EDDIGI TÁMOGATÁSÁT,

MELYNEK SEGÍTSÉGÉVEL
HIHETETLEN NAGY FEJLÔDÉSEN 

MENTÜNK KERESZTÜL!

CÉLUNK az, hogy a Down-szindrómával született gyermekek is családban nôhessenek fel!
Oktatási-fejlesztési, egészségügyi és szociális szolgáltatásainkkal javítjuk az életminôségüket.

Tudja, hogy milyen kiterjedt 
hálózattal és szolgáltatásokkal
segítjük ma már a 
Down-szindrómás és 
más értelmi sérült
embereket?

• Alakulás éve:  1991
• Ellátottak száma:  1000 fô/év
• Intézmények száma:  11
• Folyamatban lévô fejlesztési projektek száma:  3

Megalapozzuk a jövôt
Korai Fejlesztô és Tanácsadó Központ

Ez az a hely, ahol a baba a mamával vagy a papával együtt vehet részt
a fejlesztésben. Együtt dolgoznak a gyógypedagógusokkal a gyermek
elsô három évében, amikor még sokkal könnyebben fejleszthetôk a ké-
pességeik, mint a késôbbiekben. Ez az idôszak meghatározó abból a
szempontból, hogy a gyermeknek késôbb milyen képességei, készségei
fejlôdhetnek tovább. Korai fejlesztés nélkül nincs esélyük, hogy az is-
kolarendszerben tanuljanak, harmonikusan beilleszkedjenek a csa-
ládba, késôbb nagyobb közösségekbe is. 

Az intézmény idén lesz 4 éves! Vezetôje az ország egyik legelkötelezet-
tebb gyógypedagógusa, Kiss Tiborné, aki mellett már egy fiatalabb
szakember-generáció is felnôtt. A szolgáltatásokhoz a kisgyermekek
korai gyógypedagógiai és pszichológiai fejlesztésén kívül gyógypedagó-
giai tanácsadás és szülôklub is tartozik. Ezzel az intézménnyel a sajátos
nevelési igénnyel bíró Down-szindrómás csecsemôk és kisgyermekek
családban nevelését segítjük. A komplex programhoz tartozik az egyéni
fejlesztés, a csoportos foglalkozás és a szülôi összejövetelek. 
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