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Nemrég egy olyan házaspárról mesélt a munkatársam, akik elhatározták, kizárólag Down-szindrómás
gyermeket fogadnak örökbe. Emmának és Balázsnak nem volt könnyű dolga, az örökbefogadási
nyomtatványon nem is találtak olyan rovatot, ahová ezt az igényüket beírhatták volna.
Az adminisztrátorok, előadók szeme elkerekedett … aztán a megjegyzésbe írták be...
Nem értették az életvidám pár igényét.
Végül két Down-szindrómás gyermeket is örökbe fogadtak. Jonatán négy és fél éves, Mira öt hónapos.
Szüleik számára a gyerekek nemcsak nagy felelősséget, de rengeteg örömet is jelentenek: nyugodtak,
nem sírósak, mosolygósak, bújósak és nagyon vidámak együtt.
Az elhagyott Down-szindrómás gyerekek nehezen találnak örökbefogadó szülőt, de fordítva is igaz:
az örökbefogadók is nehezen találnak rájuk. Pedig a babáknak szerető családra van szükségük,
és a jószándékból, szeretetből örökbefogadó családok is boldogok velük.
A Down Alapítvány Sorstárs Segítő Szolgálata (Down Dada) 25 éve segíti az újonnan született
Down-babákat és családjukat praktikus tanáccsal, lelki támogatással, sorstársi melléállással. Az évek
folyamán születést követő tevékenységünk kibővült a Down-babát várók támogatásával, akiknél
a várandósság alatt kimutatták, hogy a magzatnak valamilyen fejlődési rendellenessége lehet.
Munkánk során többször szembesültünk azzal, hogy a sérült babák felnevelését nem vállalja
a vérszerinti család, a támogatásunk ellenére sem. Ilyenkor a gyermek sorsának egyengetésével
nyújtunk segítséget.
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Jelen levelet az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14.; E-mail: down@downalapitvany.hu; telefonszám: 06-1 327-0356;
a továbbiakban: „Adatkezelő”) küldte Önnek. Adatait az Adatkezelő az Ön hozzájárulásával kezeli, mivel korábban adományozott, és hozzájárult adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja az
Adatkezelő munkájának bemutatása. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére. Az Adatkezelő az irányadó jogszabályok alapján vesz igénybe adatfeldolgozót. A
jelen levél küldése során adatfeldolgozóként eljár a Human Dialog Kft. (kampány szervezése, címlista kezelése), valamint a Prime Rate Kft. (küldemények címzése, előállítása, postázása). Az
Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, jogában áll kérni azok helyesbítését, törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint, hogy az Adatkezelőtől az adatokat géppel
olvasható formában megkapja. Kérelmét az Adatkezelő fent írt elérhetőségein terjesztheti elő. Amennyiben nem kíván a jövőben hasonló megkereséseket kapni, vagy módosítani szeretné
adatait, kérjük, jelezze a down@downalapitvany.hu e-mail címen vagy a 06-1 327-0356-os telefonszámon (H–P: 9-12 óra), vagy a 1580 Budapest, Pf. 97. címre küldött levélben. A kérelmet az
Adatkezelő legkésőbb egy hónapon belül teljesíti. Jogellenes adatkezelés esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu). Ha banki utalással
adományoz, kérjük, mindig tüntesse fel a neve melletti befizetőazonosítót (közleményben). Köszönjük!
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Mi hiszünk abban, hogy minden gyereknek joga van hozzá – és minden szempontból a legjobb – ha
családban nő fel. Ezért lassan 20 éve dolgozunk azon, hogy a gyerekről lemondó vérszerinti szülők
helyett új családot találjunk a kórházban hagyott babáknak. Ma már több mint 30 ilyen baba talált
szerető családra az Alapítvány segítségével.
Az örökbefogadás egy összetett folyamat, melynek előkészítő része a leendő szülők felkészítése
a Down-baba érkezésére. Hiszen az örökbefogadással járó hivatalos kötelezettségeken kívül el kell
igazodnia a Down-szindrómával kapcsolatos ismeretek, a korai fejlesztési, az orvosi szűrési és
kezelési lehetőségek között.
Adományozói segítséggel tovább építhetjük azt a hálót, amely biztosan elér minden egyes
Down-szindrómás babát, és szerető családot talál nekik. Most, hogy az EMMI-től hivatalosan is
megkaptuk nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységünk engedélyét, a következő feladatunk
a támogató-felkészítő csoportok megszervezése. Így biztosan össze tudjuk majd kötni azokat, akik
lemondanak Down-szindrómás gyermekükről azokkal, akik készek akár sérült babát is örökbefogadni.
...mert családban a legjobb felnőni, és meghitt körben ünnepelni.
Boldog és békés ünnepeket kívánok, szeretettel:
dr. Gruiz Katalin
elnök

U.i.:
Hiszünk benne, hogy minden Down-babának családban a legjobb. Kérem, ha teheti, adományozzon
a Down Alapítványnak online átutalással a csekken feltüntetett bankszámlaszámra, a közleményben
befizetőazonsítója feltüntetésével!

2020. augusztus 14-én az EMMI hivatalosan is nyilvántartásba
vette a Down Alapítványt, mint a nyílt örökbefogadást segítő
szervezetet. Így most már nemcsak más szervezeteken keresztül
végezhetjük ezt a tevékenységünket, hanem saját jogon is.
Küldetésünk, hogy minden gyermek szerető családban nőhessen
fel akkor is, ha valamilyen fejlődési rendellenességgel született.
Ennek érdekében sokoldalú segítséget kínálunk. Sorstársi
támogatást biztosítunk a sérült, fogyatékos gyermekek szüleinek,
hogy megküzdhessenek a kezdeti nehézségekkel, el tudják
fogadni és szeretetben felnevelni azt a kisbabát, akit kaptak. De
ha erre nem képesek, akkor abban segítünk, hogy ezt a feladatot
átvegye tőlük egy elhivatott másik család.

Segítse Ön is a Down Alapítvány örökbefogadási tevékenységét:
az Ön támogatásával minden értelmi fogyatékos kisbaba szerető családban nőhet fel!

→ 10 000 Ft-os támogatással egy-egy örökbefogadásra felkészítő tanfolyam megszervezéséhez,
→ 5 000 Ft-os támogatással pedig egy Down-Dada hétköznapi segítő munkájának költségéhez járulhat hozzá.
IMPRESSZUM ■ Kiadó: Down Alapítvány Felelős kiadó: Dr. Gruiz Katalin ■ Lapalapító: Down Alapítvány ■ Példányszám: 32 000
Nyomdai előállítás: Prime Rate Kft. ■ Szerkesztőbizottság: Dr. Gruiz Katalin ■ Kiadó és szerkesztőség címe: 1145 Budapest, Amerikai út 14.
Telefon: 06–1 327–0356 (H–P: 9–12h-ig)
Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

Számlaszámunk: Unicredit Bank 10918001–00000013–38730148
Adószám: 18005282–1–42 ■ email: down@downalapitvany.hu
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További információk →
www.downalapitvany.hu
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