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óm ás
Együtt 12 D own-szindrthont!
fiata lnak teremtü nk ot

Nincs nap, hogy Kata ne kérdezné meg,
mikor költözhet. Hogy hová? Az új Kajár utcai
lakóotthonba, amely 12 Down-szindrómás fiatalnak
biztosít majd lehetőséget az önálló életre.
Mutatjuk, hogyan.

Nincs nap, hogy Kata ne kérdezné meg, mikor költözhet. Hogy hová? Az új Kajár
utcai lakóotthonba, amely 12 Down-szindrómás fiatalnak biztosít majd lehetőséget az
önálló életre. Hónapokig nem adhattunk választ Kata kérdésére, de most már tudjuk: a
második oltása után. Kata ezt a napot várja a legjobban.
... és értjük, hogy miért. Ki ne szeretne saját otthont, saját teret, ahol úgy
alakíthatja a dolgait, ahogyan ő szeretné?
A támogatott lakhatás éppen erre az önállósodási igényre kínál megoldást. A
programban különböző hátterű Down-szindrómás és más értelmi sérült fiatalok
készülhetnek fel a számukra új életformára, majd vághatnak bele az önálló életbe
személyes mentor és támogató szakemberek segítségével.
A most elkészülő otthont 2019-ben kezdtük átépíteni; sok-sok akadályt legyőzve idén
költözhetnek majd be a lakók. Öten az Átmeneti Otthonból kapnak itt végleges otthont,
köztük van olyan, akinek senkije sincs, van, akinek idősek a szülei. A további hét lakó
családból érkezik, közülük hárman már be is költözhettek.
A lakóotthon azonban nem lehet teljes bútorok és kert nélkül. Szükség lesz minden
segítő kézre és nagyvonalú adományozóra az utolsó simítások elvégzéséhez,
hiszen az építkezés során nem egy váratlan kiadásunk volt, többek között egy csőtörés
javítása, amelynek során több százezer forintos kár keletkezett.
Idén az Önnel 2019-ben együtt elkezdett munkát be tudjuk fejezni, és már
nagyon várom Katával együtt, hogy mind a tizenkét lakó beköltözhessen!
Üdvözlettel:
dr. Gruiz Katalin
elnök

UI.: Együtt befejezhetjük a Kajár utcai lakóotthont, amely 12 Down-szindrómás kliensünknek
ad majd lehetőséget az önálló és így teljes életre.

Jelen hírlevelet az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapitvány (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 tovabbítja 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 cimzése, 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 irt 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).
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Kata nagy napja
Kata még 3 éves sem volt, amikor édesanyja meghalt.
Hatan voltak testvérek, egyikük, aki már felnőtt
volt, vállalta nevelését, később nevelőszülőkhöz
került, majd bentlakásos iskolába, tanulmányait is itt
folytatta. Az általános iskola elvégzése után szakmát
tanult, és az iskola után is az intézetben maradt egy
darabig, dolgozni is ott kezdett mint udvaros és
takarító. 2015-ben került Alapítványunk Átmeneti
Otthonába arra az időre, amíg gondnoka végleges
helyet nem talál számára.
Kata nyitott, barátságos, szeret közösségben élni, de
vágyik az önállóságra, ezért tanácsoltuk neki, hogy
segítségünkkel készüljön fel az önálló életvitelre,
amely az ő esetében nagy valószínűséggel így is lesz.
Az ehhez szükséges szakmai és lelki támogatást az
alapítvány új Kajár utcai lakóotthonában támogatott
lakhatás keretében kaphatja meg.
Már látta az új otthonát, nagyon tetszett neki, a
beköltözők között pedig három, saját korosztályabeli
ismerőst is talált. Így mindenki boldogságára
folytatódhat a barátkozás, a csivitelés, ahogy ezt a
lányok szokták. Azóta, hogy eldőlt, hogy költözhet,
egyre izgatottabb, újra és újra megkérdezi, hogy
mikor lesz a nagy nap? Sajnos erre a kérdésre
hónapok óta nem tudtuk a választ, de most már
kiderült: a második oltása után egy héttel. Május
közepén! Ezt a napot várja Kata a legjobban életében.

Készül a Kajár utcai
lakóotthon!
Miért jobb egy lakóotthon?
A lakóotthon megnyugtató megoldás a Down
Alapítvány által támogatott értelmi sérült fiatal
felnőttek számára. Itt 10–12 fős közösségekben
támogatott lakhatási programunk keretében önálló
életet élhetnek, kisebb-nagyobb segítséggel. A
lakóotthonban megtanulhatják és kialakíthatják
azt az életformát, amellyel beilleszkedhetnek
a társadalomba, dolgozhatnak és barátokkal
élhetnek együtt.
Egy hosszabb távú fejlesztő folyamatban az
erősségeikre alapozva tanulják meg a mindennapi
élethez szükséges feladatok önálló elvégzését.
Így szakszerű segítséget kapnak például a
háztartásvezetéshez, a főzéshez, a közlekedéshez, a
pénzkezeléshez, a munkához, az ügyintézésekhez,
a közösségi élet szervezéséhez, a társkereséshez
és az önálló döntéshozatalhoz. A felkészülést már a
beköltözés előtt megkezdik, majd a beköltözés után
folytatják. Feltéve, hogy van szabad hely.
Az önálló lakhatásban fontos szerepe van a
munkavállalásnak, a hivatalos ügyek intézésének
és a pénzkezelésnek. A fogyatékos emberek az
ilyen támogatott lakóközösségekben a saját
életterükben mindenki máshoz hasonlóan
élhetnek, dolgozhatnak, használhatják a
környező infrastruktúrát, boltokat, szolgáltatókat,
közlekedést. Így nincs szükség vidéki intézetekhez
kötött drága, szegregált ellátási formára.

Az Ön támogatásával most 12 Down-szindrómás fiatal kezdheti el önálló életét a
Kajár utcai lakóotthonban támogatott lakhatási programunk keretében!

→ 10 000 Ft-os támogatással

a kerti munkálatok befejezéséhez,

→ 5 000 Ft-os támogatással

bútorok vásárlásához járulhat hozzá.

Ha teheti, kérjük, adományozzon online átutalással
a csekken feltüntetett bankszámlaszámra,
a közleményben tüntesse fel befizetőazonosítóját!

Köszönjük, ha ismét számíthatunk a segítségére!
Az Ön támogatása nélkülözhetetlen a beköltözéshez.
További információk: www.downalapitvany.hu /Aktuális
IMPRESSZUM ■ Kiadó: Down Alapítvány Felelős kiadó: Dr. Gruiz Katalin ■ Lapalapító: Down Alapítvány ■ Példányszám: 20 000
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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