Szerintünk ez nem így van, és reményeink szerint
ezzel Ön is egyetért.

Igaza van:

gyönyörű kézműves termékek elkészítését tanulták meg az Otthonban.
Nyakláncokat fűznek, szőnyegeket szőnek, emellett takarítanak, a gondozókkal és
a gyógypedagógusokkal együtt fenntartják az Otthon életét.

Most ismét Öntől kérek segítséget. kérem fordítson!

Tudnivalók
A nyilatkozatot tegye olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyira haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.
Fontos!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a borítékon az Ön nevét, lakcímét és
az adóazonosító jelét pontosan feltünteti. Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy,
hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!
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A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a borítékon az Ön nevét, lakcímét és
az adóazonosító jelét pontosan feltünteti. Zárja le és írja alá a kisborítékot a hátoldalon úgy,
hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson!

42

Tudnivalók
A nyilatkozatot tegye olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak
annyira haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

1

A kedvezményezett neve: Down Alapítvány

42

A kedvezményezett neve: Down Alapítvány

1

18 0 05282

Hiszen ha nem hinne abban, hogy Kati és társai többre is képesek, nem küldte volna el
támogatását nekünk korábban.

18 0 05282
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A kedvezményezett adószáma

Segítsen továbbra is,
ha teheti!

A kedvezményezett adószáma

Otthon a legtöbb, amit tehetett, hogy levitte
a szemetet, a család szerint ez volt a maximum,
amire képes.

Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó egy százalékáról

Tudja, miért szeret Kati az Átmeneti Otthonban
lenni? Mert itt kiegyensúlyozott a légkör, új dolgokat
lehet tanulni, és mindenki olyan kedves vele!

Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó egy százalékáról

Állandóság az Átmeneti Otthonban?
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Rendelkező nyilatkozat
a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma
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A kedvezményezett neve: Down Alapítvány
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Az Átmeneti Otthon türelmes és jól képzett munkatársai – köszönhetően az Ön
adományának is –, biztosítják azt a kiegyensúlyozott légkört, amelyben a sérült emberek
számára minden nap elérhetők a foglalkozások, az értelmes elfoglaltság, az étel,
a kiegyensúlyozott környezet és a munka.
Állandóan.
Most éppen a húsvéti ünnepre készül nagy lelkesedéssel a csapat. Biztos vagyok
abban, hogy a Down–szindrómás emberek fejlődéséhez szükség van a családias légkör
megteremtésére, a fejlesztő pedagógusok odaadó munkájára, a gondozók türelmére és az
Ön támogatására is ahhoz, hogy ne legyenek teljesen kiszolgáltatottak és a családjukra
utaltak örökké. Az Ön támogatása az Otthon finanszírozásának egyik fontos forrása.
Számos dolog, például az étkezések, a fűtés, a gyógytorna és az áldozatkész segítők
munkája, mind-mind része azoknak a mindennapi kiadásoknak, amelyeket nekünk
többféle forrásból 2009-ben is elő kell teremtenünk.
Köszönöm előre is, ha húsvétkor is szorít valamennyi támogatást a Down Alapítványnak.
Kérem, támogatásával erősítsen meg ebben a nehéz gazdasági helyzetben, hogy mellettünk
áll! Bármilyen összeggel is járuljon hozzá az állandóság fenntartásához az Otthonban, mi
örülni fogunk neki!
Bízva együttérzésében,
dr. Gruiz Katalin
elnök

Az állandóságot az Átmeneti Otthonban
csak az Ön segítségével tudjuk fenntartani!
A szakszerű ellátás több millió forintba kerül, tehát
bármilyen támogatást kapunk Öntől, az segít a Downszindrómás emberek életkörülményeinek javításában. Egy
sérült ember egynapi étkezése és ellátása 2 500 forintba,
egy foglalkozásvezető egynapi bére 5000 forintba kerül,
a gyógytornász heti bére 20 000 forint. Jó érzés volna
tudni, hogy Ön ismét mellettünk áll, ahogy 2008-ban is
tette.
A Down-szindrómás gyermekek is felnőnek egyszer,
is
ezért nekik is meg kell tanulniuk öltözni, mosakodni,
adó jának 1%-ával
st
o
M
dolgozni. Ha az Átmeneti Otthonban vagy más Downsegíthet nekünk!
szindrómásokat fejlesztő intézményben nem foglalkoznak
a sérültekkel kicsi koruktól kezdve, felnőttként
magatehetetlen árvákká válhatnak, mert sajnos a szülők sem élnek örökké!
A gondozóknak nap mint nap kihívásokkal kell szembenézniük: nemcsak az értelmi
akadályozottságból fakadó, hanem fizikai és lelki problémákat is kezelniük kell.
Minden új dologra meg kell tanítani őket, vagy a lelküket kell ápolni sérelmeik és
balsikereik miatt. Noha alapvetően nagyon barátságos emberek, mégis naponta akad
megoldani való probléma. Minden Otthon-lakó szeretné érezni a gondozók figyelmét,
hiszen most már ez az ő otthonuk is, amelyet Önnel együtt építettünk.

