10 éves a Down Alapítvány hírlevele:
köszönjük!

alatt?
Mi lett Bandiból az elm últ 10 év
Nézze meg hírlevelü nkben!
Tíz éve írtunk először róla, tíz éve segítenek bennünket.
Önök nélkül valószínűleg a felét sem értük volna el annak,
ahol ma tartunk. Köszönjük!

Kedves Adományozó!
Tíz évvel ezelőtt, amikor először írtam Önnek, nem gondoltam, hogy egy felhívás ilyen
sokat segíthet Alapítványunknak. Hála azonban az összefogásnak és kitartó támogatóinknak, számos ügyben előreléptünk.
Az Alapítvány fejlődése egyben a Down-szindrómás gyermekek, köztük Bandi
fejlődését, önállósodását is jelenti. Talán emlékszik még rá első levelünkből?
Fő célkitűzésünk továbbra is az, hogy minden Down-szindrómás gyermek családban nőhessen
fel, és a lehető legnagyobb önállóságra tegyen szert. Nem csak a gyermeknek és a szülőknek jó,
ha egy sérült fiatal a önállóbbá válik, de a társadalomnak is ez a legkedvezőbb.
Persze az önálló életvezetésig hosszú útat kell bejárni! Első lépés, hogy a
gyermek mielőbb bekerüljön a Korai Fejlesztőbe, és az ott kapott fejlesztés
eredményeképpen beiratkozhasson az általános iskolába. Az iskolát követően
szakmát tanuljon, majd munkát és fizetést kapjon egy védett vagy külső munkahelyen.
Erre alapozva azután szakemberek segítségével megteremtheti otthonát, például a Saját
Lakás, Saját Élet programunkon keresztül. Az élet dolgai között pedig könnyen érthető
kiadványaink és mentora segítségével igazodhat el.
Mióta legelőször írtam Önnek, félig felnőtt egy olyan generáció, melynek − hála
az Ön és mások támogatásának − minden életszakaszban szakmai támogatást,
szolgáltatásokat nyújthattunk. A hírlevélben most arról írunk, mi történt velünk az
elmúlt 10 évben.
Hálásan köszönjük az Ön kitartó támogatását, amely nélkül nem boldogulnánk.
Szívélyes üdvözlettel:
dr. Gruiz Katalin
elnök
Tisztelt Olvasó! Amennyiben a továbbiakban nem szeretné megkapni hírleveleinket, kérjük, jelezze írásban a down@downalapitvany.hu címen, vagy hívja a 06–1 327–
0356-os telefonszámot hétfőtől péntekig 9–12h-ig. Köszönjük segítségét! Kérjük, amennyiben banki átutalás útján támogat bennünket, a közlemény rovatban tüntesse fel a
csekken szereplő befizetőazonosítót, hogy tájékoztathassuk további eredményeinkről. Köszönjük. További információért, kérjük, hívja a fenti telefonszámot.

ŐS Z INTÉ N A DOW N -S Z INDRÓ M Á RÓ L
MI LETT BANDIKÁVAL?
Talán emlékeznek még, Bandika születését szülei már nagyon várták − elképzelték babaszagát, tipegő lábait, egy valóságos földi paradicsomra emlékeztető gyerekszobát alakítottak ki számára a lakásban. Amikor azonban világra jött, szülei mégis nélküle mentek haza: a kisfiú Down-szindrómával
született, és a szülők ezt nem tudták feldolgozni. Nem volt a közelben Down Dada, aki segítsen és elmondja, hogy van megoldás: Bandi nem szorul majd 24 órás gondozásra egész életében, mint azt akkor hitték. Az akkoriban ott dolgozó orvos sem biztatta őket: jobb, ha a kórházban hagyják − mondta − majd lesz egy másik gyerekük...
Nem tudjuk, lett-e másik gyermekük, feldolgozták-e a traumát, mindenesetre Bandinak szerencséje
volt, és egy munkatársunk örökbe fogadta, nála új otthonra talált. Új anyukája mindent megtett azért,
hogy önálló legyen. Ez olyan jól sikerült, hogy ma már, mint minden más csemete, Bandi is gyakran
csintalankodik. Olyan kis „rosszaság” tud lenni, hogy néha a család éppen ezért Bandika helyett egyszerűen Banditának hívja! Az eleven kiskamasz ma már speciális általános iskolába jár, és reméljük,
utána szakmát tanul majd.

Gruiz Katalin, elnök

Mérföldkövek,
amelyeket együtt
léptünk át!
KORAI FEJLESZTŐ
Az elmúlt 10 évben 2 lakással tudtuk bővíteni a Korai
Fejlesztő alapterületét. A lakásokat az adományozott
összegek segítségével felújítottuk és egybenyitottuk.
Eszközöket és játékokat vásároltunk. A továbbra is ingyenes, gyógypedagógiai és mozgásfejlesztő szakemberekkel működő Korai Fejlesztőnk ma már 110 gyereket lát el.
Ez pontosan a 10 évvel ezelőtti szám háromszorosa.

DOWN DADA SZOLGÁLAT
A sorstársi segítőszolgálat munkáját Budapestről az egész országra kiterjesztettük. Ma már sok helyen vannak a kórházakkal/szülészetekkel együttműködő,
kiképzett Down Dadák, akik saját sorsuk
alapján tudják segíteni az új szülőket lelki mellékállással és praktikus tanácsokkal a jogi és nevelési kérdésekben. Hála adományozóinknak, sok új informatív kiadványt is megjelentettünk.

„Bandika szülei nem az
egyedüliek, akik nem tudták
elfogadni azt, hog y a gyermekü
k
más. Sok szülő, akinek gyerme
ke sérülten
születik, ugyanígy fogadja a hírt
. Nem tudják elképzelni az életüket egy fog yatéko
s gyermekkel. Úgy látják, az egyetlen megoldás az,
ha a babát a kórházban hag yják, és nélküle foly tatj
ák az életüket. Valójában azonban az elhagyás is nag
y traumát okoz, amely
általában egy életen át kiheve
rhetetlen. Mi azért
küzdünk, hog y minden Down-b
aba családban nőhessen fel, hiszen hosszú távon min
denkinek ez a leg jobb.
Alapítványunk ehhez nyújt seg
ítséget minden szülőnek és gyermeknek. Ehhez ma
már komoly támogatást kapnak a sorstársaktól és
az Alapítvány tól is.”

FOGLALKOZTATÁS
Akkreditált rehabilitációs foglalkoztatási programunk keretében ma már 150 értelmi sérült ember
dolgozik külső vagy védett munkahelyeken. Bőrműves és szövő szakképzéseinket 2009-ben konyhai kisegítő és kertész szakképzésekkel egészítettük ki. Foglalkoztatási centrumot, látványműhelyt
működtetünk, valamint boltot, webshop-ot hoztunk létre a kézműves termékek értékesítésére.

SAJÁT ÉLET, SAJÁT LAKÁS PROGRAM

INFRASTRUKTÚRA

Számos lakást tudtunk megvásárolni és felújítani, például a Kálvária téren, Üllői úton, Somfa közben. Ezekben a lakásokban kezdhetik el a Downszindrómás és más értelmi sérült emberek az önálló
életüket mentorok támogatásával. Önállóan járnak
dolgozni, és vezetik a háztartásukat, kezelik a pénzüket, fizetik számláikat. Büszkék vagyunk rájuk!

Az elmúlt évek alatt sérült klienseink szállítását jobban meg tudtuk szervezni, mert hála az adományozói forrásoknak, bővíthettük gépkocsiparkunkat is. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk
az informatikai fejlesztésekre és a számítástechnikai oktatásra
is, hiszen így biztosított, hogy minden érintett informálódhat
a tevékenységünkről. Mindezt kiegészítve minőségbiztosítási
rendszerrel törekszünk arra, hogy minden intézményünkben
egyenletesen jó minőségű szolgáltatást nyújtsunk.

Együtt többet tehetünk
a Down-szindrómás és az értelmi sérült gyerekek jövőjéért!
Kérjük, támogassa
→ 7000 forinttal további felújítási munkákat az Átmeneti Otthonokban és lakásokban,
→ 5000 forinttal a Korai Fejlesztőben egy-egy fejlesztési óra munkáját, vagy
→ 2000 forinttal további hasznos kiadványok nyomtatását, terjesztését!
Telefonhívásával is az Alapítványt segíti,
ha mobiljáról felhívja a ADHAT vonalunkat:
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Köszönjü k!
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Adományozzon akár online →
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Korai_fejlesztes__esely_az_onallo_felnott_eletre

Számlaszám: 10800007–56240003
Adószám: 18005282–1–42 ■ www.downalapitvany.hu

