
Down Alapítvány Hírlevele 2021/5.

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. Az Adatkezelő az irányadó jogszabályok alapján vesz igénybe adatfeldol-

gozót. A jelen levél küldése során adatfeldolgozóként eljár a Human Dialog Kft (levél előállítása, címlista kezelése).  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).

A hét hónapos Zsófi csupa mosoly, pedig hosszú kórházi kezelésen és egy szívműtéten 
van túl. Még szondával táplálják szülei, de egyre ügyesebben eszik cumisüvegből is. 
Igazi áldásként tekintenek rá örökbefogadói, Tamás és Adrienn, akik négy gyermek 
mellett döntöttek úgy, hogy a magára maradt Zsófinak szerető otthont biztosítanak.

Zsófiról születésekor derült ki, hogy Down-szindrómás. Vérszerinti szülei nagyon 
megijedtek, hogy mi vár rájuk, és nem merték vállalni a felnevelését. Nincs egyedül, 
rajta kívül évente három-öt gyermekről azért mondanak le, mert továbbra sem jut el 
a valós információ a Down-szindrómáról a terhesgondozásra, a kórházak szülészeti 
osztályára. Előfordul az is, hogy a váratlanul sérülten világra jött baba szülei pánikba 
esnek, és lemondanak gyermekükről, mert nincs előttük pozitív példa. Az orvosok 
pedig sok helyen továbbra is arra bíztatják őket, hagyják a kórházban a babát.

A Down Alapítvány Sorstársi Segítő Szolgálata éppen azért dolgozik, hogy minden 
Down-baba családban nőjön fel. A Sorstársi Segítőszolgálatunk közreműködésével 
több mint 30 kisbaba lelt új családra, Zsófi esete az első általunk közvetített nyílt 
örökbefogadás, így ő a lehető leghamarabb kerülhetett szerető családba, akkor is, 
ha új szülei először jóideig csak a kórházban látogathatták.

Adományozóink támogatásával még több elhagyott kisbaba kerülhet családba! 
Kérem, olvassa el hírlevelünkben, miért van szükségünk adományozóink 
támogatására a segítőszolgálat működtetéséhez.

Köszönettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

A Down Alapítvány ma már hivatalos nyílt örökbefogadást 
közvetítő szervezet az EMMI-től kapott engedély alapján. 
Ez a hatalmas lépés megerősít minket, és segít, hogy 
otthont találhassunk annak a 4-5 Down-babának évente, 
akiket a szüleik a kórházból nem akarnak vagy nem tudnak 
hazavinni. Zsófi története is jó véget ért, hála a Sorstársi 
Segítőszolgálatnak!

 Hivatalosan is nyílt örökbefogadást 

közvetítő szervezet a Down Alapítvány!
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Célunk, hogy az összes Magyarországon született Down-szindrómás újszülött családban nőjön fel! 
Miért van szükségünk az Ön támogatására?
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Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

A Down Alapítvány Sorstársi Segítő Szolgálat 
célja, hogy minden Down-szindrómával vagy 
veleszületett rendellenességekkel világra jött 
kisbabát a vér szerinti szülők neveljenek fel, vagy 
ha ez lehetetlen, mihamarabb örökbefogadókat 
vagy nevelőszülőket találjon a kisgyermeknek. 
Steinbach Évával, a szolgálat vezetőjével arról 
beszélgetünk, kik adják és kik fogadják örökbe a 
Down-babákat, és mivel jár lemondani egy várt 
és tervezett gyerekről. 

Évente 70-80 Down-szindrómás gyermek 
születik: hányat nevelnek fel a szülők, hány kerül 
állami gondozásba, hány örökbefogadásra?

Szerencsére a nagy többségüket felnevelik a szülők, 
évi 2-3 gyerekről mondanak le. A legrosszabb évben 
négy gyerekről mondtak le, és mindet sikerült 
örökbe adnunk. Mióta dolgozom, nem tudok olyan 
gyerekről, akiről lemondtak és intézetbe került, 
mindegyiküknek sikerült örökbefogadó vagy 
nevelőszülőket találni. Most már harminc fölött 
van az általunk segített örökbefogadások száma. 
Több mint 40 szülő keresett meg, hogy nem akarja 
megtartani a gyereket.

Ilyenkor még győzködöd őket?

Minden esetben megpróbálok találkozni a lemondó 
szülővel. Elmondom, hogy nem biztos, hogy 
reális döntést tud hozni, mert a legsötétebb képet 
festették fel neki. Lehet, hogy az első sokk után 
mégis el tudja vállalni, végül az egyharmaduk 
hazaviszi a gyerekét. Nem beszélem rá, de mesélek 
a Down-szindrómás gyerekkel való élet fényesebb 
oldaláról is, és elmondom a nehézségeket is. 
Felajánlom, hogy találkozhatnak olyan családdal, 
akik downos gyereket nevelnek. Van, aki él ezzel, 
van, aki sajnos mindent hárít, ekkor aztán még 
nagyobb szükség van ránk, hogy a kicsi ne egy 
csecsemőotthonba kerüljön, hanem egy új 
családba. 
Forrás: https://www.sos.hu/gyereksorsok/steinbach-eva-down-2/ 

→  10 000 forinttal több képzést szervezhetünk. Tapasztalt szakemberekkel több 
képzést szervezhetünk szülőknek, mentoroknak, így helyben is lesznek szakemberek, akik 
eloszlatják a tévhiteket.

→  5000 forinttal több vidéki városba juthatunk el. Több Down Dadánk és mentorszülő 
mehet vidéki kórházakba, fedezhetjük útiköltségüket és helyi szülőket is bevonhatunk.

→  2000 forinttal több kiadványt vihetünk a terhesgondozókba. Egy-egy 
kétségbeesett szülőnek életmentő lehet kiadványunk, hová fordulhat, milyen kilátások várnak 
rá egy Down-babával.

További információk: www.downalapitvany.hu /Aktuális

A Sorstársi Segítő Szolgálat

A Sorstársi Segítő Szolgálat fő célja a sorstársi 
melléállás és a tapasztalatok átadása a Down 
Dada szolgálat mintájára, de minden veleszületett 
rendellenességre kiterjesztve. A szolgálat segít 
feldolgozni a sérült baba születése miatti traumát 
a családnak. Gyakran ezen, és a megfelelő 
információk átadásán múlik, hogy egy gyermek a 
saját családjában nőhessen fel. Hiteles információkat 
pedig csak a megélt sors alapján adhatunk. Így 
célunk, hogy a Down vagy sérült baba szüleit 
olyan szülőkkel kössük össze, akik professzionális 
módon, képzések után a saját megélt sorsuk alapján 
mentorálni tudják a leendő szülőket. 

A Szolgálat tagjai többnyire házaspárok, akik 
speciális mentorszülő képzésen estek át, 
elvégezték a mentor-jelöltek számára szervezett 
oktató tréninget a Down Alapítványnál. Erről 
bizonyítványt, illetve igazolást is kapnak. A tréningen 
elsajátított munkamódszeren kívül a gyakorlottabb 
szülősegítőktől bármikor kaphatnak plusz segítséget, 
tanácsokat. A protokollon kívül a szigorú erkölcsi 
és etikai normák betartására is elköteleződnek a 
mentor szülők.

Hivatalosan jelentkezhetnek hozzánk olyan 
családok, akik vállalkoznak Down-szindrómás, vagy 
egyéb sérült babák felnevelésére. Elérhetőségünk: 
20/260 7793, steinbach.eva@downalapitvany.hu 

Köszönjük az SZJA 1% felajánlásokat adományozóinknak!

A második
legjobb megoldás
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