
Misi hét éves volt, amikor megműtötték, de az eredmény nem az lett, amit vártak: sajnos azóta 
sem tud járni. Egészen addig a Pető Intézetben nevelkedett, és nagyon igyekezett, hogy képes 
legyen úgy élni, mint egy egészséges gyerek, felnőve mégis ágyhoz és fekvőkocsihoz kötötten él. 
Mindeközben dolgozik: szájjal fest dísztárgyakat, mindig azt, amit éppen rendelnek tőle. 

Otthonát a Down Alapítvány Gondozóházában találta meg, és továbbra is nagyon nehezen 
tudja elfogadni és feldolgozni, hogy mi történt vele, hogy nem tud mozogni, járni. Nemrégiben 
újabb műtétre került sor – vizsgálatokra és kontrollra szállítása nagy kihívás elé állította a 
kollégákat, speciális autó nélkül nem is tudtuk volna megoldani. A gyors és szakszerű segítségnek 
köszönhetően viszont hamar ellátást kapott, és meg is gyógyult. 

Tehát szüksége van arra, hogy ki tudjon mozdulni, akár orvosi vizsgálatra, fizikoterápiára vagy 
egyszerűen azért, hogy a lelki egészsége érdekében a napjai egyhangúságát megtörje. Misi 
csak egy a sok ügyfelünk közül. Többen is kerekesszékhez vannak kötve, vagy értelmi 
fogyatékosságuk nem teszi lehetővé a tömegközlekedés számukra bonyolult használatát.

Nekik tartjuk fenn személyszállításra alkalmas akadálymentes járműveinket. Rendszeresen jön 
értük az Alapítvány kisbusza, hogy egy segítővel elszállítsa őket, hogy ügyes-bajos dolgaikat 
elintézhessék. 
Van, akinek sportoláshoz, másoknak a munkábajáráshoz szükséges a fuvar. Az is fontos, 
hogy a hozzánk járó vagy nálunk élő sérültek gyorsan és biztonságosan közlekedhessenek a 
saját intézményeink, a Gondozóház és az Átmeneti Otthon vagy a műhelyek között, hiszen 
van, akinek az a munkahelye.

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).

Down Alapítvány Hírlevele 2021/6.

Kérem, fordítson!
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Gyakran azonban ez közösségi közlekedéssel lehetetlen... a jelenlegi járműveink nagyon 
elöregedtek, az egyik pedig már teljesen használhatatlanná vált. Ezt szeretnénk pótolni most egy 
új kisbusszal… Talán az Ön és adományozóink segítségével jövőre meg is vehetjük.

Az ünnepek közeledtével, kérem, támogassa az akadálymentes személyszállítást: így 
mindenki eljuthat úticéljához! Nagy teher kerülne le a vállunkról, és mintegy ötven fogyatékos 
ember életét tehetnénk könnyebbé. Ha nem lesz buszunk, a jövőben tömegközlekedéssel kell 
megoldanunk a személyszállítást, ami azonban sokkal több segítőt igényelne és tovább tartana. 
A legköltséghatékonyabb és mindenki számára legélhetőbb a kiscsoportos kisbuszos közlekedés, 
hiszen ez biztonságos, és hosszú távon is kifizetődő.

Mind a fizikai, mind az értelmileg akadálymentes közlekedés kiemelten fontos a számunka. 
Szeretnénk, ha a nálunk lakó sérült embereknek ugyanúgy meg lenne a lehetősége arra, 
hogy a világban mozogjanak, mint Önnek, vagy nekem. 

Békés ünnepi készülődést, boldog karácsonyt kívánok Önnek és családjának!
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Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

Misiről a Down Alapítvány honlapján 
megindító interjút láthatnak az alábbi linken: 
http://www.downalapitvany.hu/node/1894

dr. Gruiz Katalin
elnök

U.i. Köszönöm, ha a személyszállítási projektünkben számíthatok az Ön támogatására! 
Kiemelten fontos, hogy már télen, mihamarabb megvehessük a kisbuszt, mert ilyenkor eleve 
nagyobb a bezártság, nehezebb közlekedni, ugyanakkor az ünnepek közeledtével egyre több 
munkánk is akad a műhelyben, hiszen ajándéktárgyakat készítünk, eseményeket szervezünk.
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