
Az emberléptékű és családias lakóotthonokban 
a sérültek és értelmi fogyatékosok is teljes életet 
élhetnek, nem úgy, mint a nagy állami intézetekben. 
Kisebb közösségekben élve a lakóközösség részévé 
válhatnak.

Egy sérült gyermek iskolába még járhat, amíg 
tanköteles korú, azonban akkor is állandó felügyeletet 
igényelne, amikor idősebb lesz. Fontos, hogy legyenek 
rendszeres elfoglaltságai, munkája. A lakóotthonból 
könnyebben járhat dolgozni is.

Sajnos a lakóotthonak tervezett ingatlanból  
a fémtolvajok mindent elloptak.

Sokkal többe kerül majd a lakóotthon létrehozása, de 
nem adjuk fel. Tudjuk, hogy támogatóink segítségével 
minden tervünket megvalósíthatjuk!

Kérem, segítsen, legyen Ön az egyik támogató  
a 2 000-ből! Előre is köszönjük!

a lakóotthon?
Miért jó

Számlaszám: 10800007-56240003
Adószám: 18005282-1-42

www.downalapitvany.hu

Támogatásával most elkezdhetjük a 
munkálatokat, kérem, adományozzon 
a lakóotthon felújítására. 

Kérjük, legyen  
Ön az egyik, aki segít!

Egy meglévő épületből 
szeretnénk lakóotthont 
létesíteni! 
Kérjük, segítsen Ön is!!

 2 500 forint
 × 2 000 adományozó 
 =  lakóotthon felújítása

Cső és fémtolvajok 
fosztották ki a leendő 
lakóotthon épületét!

vízcsapokat,

Képen látszik, hogy a tolvajok eltávolították  
a nagy értékű gázkazánokat,

radiátorokat és mindenfajta fémcsövet 
kitéptek a falból.



a számok tükrében
Lakóotthonok

sikeresek

Intézet
92%

több mint 15 000 fő

130 fő

41 fő

41%

kb. 300 000 Ft

80–90%

5 millió Ft/fő

Az állam majdnem teljes egészében 
fedezi, mégsincs látszatja, nem 
hatékony, állami modell.

8%

1 200 fő

10 fő

10 fő

100%

150 000 Ft

45–52%

2–3 millió Ft/fő

Térítési díj, a sérült személy munkával keresett saját 
jövedelme, és az alapítvány által gyűjtött adományok. 

Hatékony gazdálkodás, családi modell.

Lakóotthon
Felnőtt, nem családban  

élő sérült személyek lakóhelye

Felnőtt, nem családban  
élő sérült személyek lakóhelye

Együtt élők száma átlagban

Egy nappali helyiségben élők száma

Szakképzett ápolószemélyzet  
az intézményekben

Bentlakásos ellátás költsége  
(hó/fő)

Az állami támogatás aránya
a költségből

Egy férőhely kialakítása

Egyéb források

A lakóotthon a segített önálló élet színtere.  
A Down Alapítvány alternatív ellátórendszerének 
részeként eddig három eltérő lakóotthon típust 
hozott létre: három lakást panelházban, egy 
nagyméretű polgári lakást és egy családi házat. 
Ezek a lakástípusok nagyjából lefedik  
a magyarországi lehetőségeket és igényeket.

A lakásválasztást személyre szabottan kell 
megoldani aszerint, hogy a sérült ember milyen 
közegből jött, milyen családi hagyományokkal és 
saját tapasztalatokkal rendelkezik. Aki sosem élt 
családi házban, általában nem élvezi a fűnyírást 
és a ház körüli munkákat. A fordítottja is igaz 
lehet: rosszul érzi magát valaki egy panelba zárva, 
ha mindig kertes házban lakott. A lakás típusát 
a jövőtervező csapat segítségével maga sérült 
személy dönti el.

Lakóotthonainkban élő sérült emberek nagy része 
szakmát szerzett, mindenki dolgozik, képesekké 
váltak önállóan mozogni a világban, döntéseket 
hozni, ügyet intzéni, nyolcan élettársi kapcsolatban 
élnek, közülük két pár önálló albérletbe költözést 
tervez.

Eddigi lakóotthonaink 

Mi mennyibe kerül? 
Intézet és lakóotthon összehasonítása


