
Down Alapítvány Hírlevele 2022/1.

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).

Végre sikerült! Nem csak az abonyi Dóka Mária örül – mint érintett édesanya, 
gyógypedagógus, és az új védett munkahely vezetője, de az a 15 fogyatékossággal 
élő fiatal alkalmazott is, akik itt dolgozhatnak. 

Abonyban már évek óta tartottak közösségi kézműves foglalkozásokat Down-
szindrómás fiataloknak a helyi művelődési házban. A fiatalok még az Egyedül Nem 
Megy Alapítvány szakkörében kezdték tanulni a nemezelést, kis alapítványként 
azonban nem tudtak fejlődni, pedig régóta szerették volna, hogy 
a műhely hivatalosan is munkahellyé váljon.

A most kialakított együttműködés keretében Alapítványunk akkreditált intézményként 
mint munkáltató és üzemeltető vállalt szerepet a munkahelyteremtésben. 
Az intézmény létrehozásával önálló életet, jövőt teremthetünk az itt élő sérült 
fiataloknak. 

A Ceglédi Tankerület segítségével, valamint Gáll Károly református lelkész szíves 
hozzájárulásával végül az abonyi Református Egyház épületében talált otthonra 
a foglalkoztató műhely.

A védett munkahely a fogyatékossággal élő emberek számára önálló pénzkeresetet, 
önbecsülést jelent, melyre felépíthetnek egy teljes, önálló életet. A jövedelemszerző 
munkához szakmai ismeretekre van szükség, a megtanult szakma viszont csak akkor 
válhat kenyérkereső, jövedelemszerző tevékenységgé, ha van munkahely, van munka 
és van eladható termék vagy szolgáltatás.

A munkahely létrejötte éppen ezért jelentős mérföldkő, de a teljes akadály-
mentesítéshez, valamint a munkahely épületének felújításához támogatásra van 
szükségük. Reméljük, hogy adományozóink segítségével össze tudjuk gyűjteni 
a szükséges összeget, és így az abonyi sérült fiataloknak segíthetünk, 
hogy saját lábukra állhassanak.

Üdvözlettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

Új, védett munkahely jött létre a segítségünkkel Abonyban! 
A tizenöt sérült fiatalt foglalkoztató közösségi műhely az 
Egyedül Nem Megy Alapítvány szervezésében alakult meg, 
majd velünk együttműködve léptek szintet. Akkreditált 
intézményként munkáltatói szerepet vállaltunk, hogy 
hivatalosan is megszülethessen a munkahely, ezzel önálló 
keresetet és jövőképet biztosítva a helyi Down szindrómás 
vagy más értelmi sérült fiataloknak.

Új, védett munkahely jött létre 

a segítségünkkel Abonyban! 

U.i.: Adományozóink támogatásával olyan programokat valósítunk meg, amelyek 
önállóságot és jövőképet adnak a Down-szindrómás gyerekeknek, fiataloknak országszerte! 
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Segítse Ön is a Down Alapítvány és az Egyedül Nem Megy Alapítvány közös munkahelyteremtő 
akcióját: az Ön támogatásával 15 Down-szindrómás vagy más értelmi fogyatékos fiatal 

dolgozhat védett munkahelyen!

IMPRESSZUM ■ Kiadó: Down Alapítvány Felelős kiadó: Dr. Gruiz Katalin ■ Lapalapító: Down Alapítvány ■ Példányszám: 20 000 
Hírlevél előállítás: Human Dialog Kft. ■ Szerkesztőbizottság: Dr. Gruiz Katalin ■ Kiadó és szerkesztőség címe: 1145 Budapest, Amerikai út 14. 
Telefon: 06–1 327–0356 (H–P: 9–12h-ig)

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

Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

A Down-szindrómás emberek képesek jól 
beilleszkedni a társadalomba, és képesek az 
önálló munkavégzésre is, ehhez azonban meg 
kell teremtenünk a feltételeket. Megfelelő 
munkahelyekkel, a vezetők felkészítésével, 
szakmatanulással elősegíthetjük, hogy a 
legtöbb kliensünk segített önálló életet élhessen. 
Közös erőfeszítéssel, együttműködéssel 
és adományozóink támogatásával olyan 
munkahelyeket teremthetünk, amelyek segítségével 
saját lábra állhatnak, és a dolgozói közösség tagjaivá 
válhatnak az értelmi sérült fiatalok is. Az önálló 
munka és kereset pedig egy teljesebb, függetlenebb 
életet jelent számukra.

A fogyatékossággal élő emberek képességei és 
akarata csak akkor elegendő, hogy dolgozzanak, 

ha céljuk elérésében a társadalom, a család, az iskola 
is segíti őket. Adjunk esélyt a fogyatékos fiataloknak 
is arra, hogy ne a fogyatékos élethelyzetbe szokjanak 
bele, hanem mindenki máshoz hasonlóan éljenek, 
tanuljanak, dolgozzanak, ha csak tehetik. Ehhez 
védett munkahelyek szükségesek.

Az Alapítvány feladata a készségek megszerzésében 
nyújtott segítség, a bátorítás mellett az önbizalom 
fejlesztése, hogy a fogyatékossággal élő emberek 
is kezükbe vehessék saját sorsukat, meghozhassák 
saját döntéseiket. Az Alapítvány támogató rendszere 
megcélozza a támogató szakembereket, mentorokat 
is, ezért fontos, hogy különböző országos civil 
együttműködéseken keresztül teremtsünk 
lehetőségeket a sérült gyerekeknek, fiataloknak 
a tanulásra, munkára.

→  10 000 Ft-os támogatással  az új munkahely 
épületének felújításához szükséges alapanyagokhoz, 
ajtócseréhez, akadálymentesítéshez, udvari fedett 
munkahelyek kialakításához,

→  5000 Ft-os támogatással pedig bútorok, 
eszközök beszerzéséhez járulhat hozzá.

További információk: www.downalapitvany.hu /Aktuális

Hálásan köszönjük segítségét!

Bemutatkozik a Down Alapítvány legújabb védett 
munkahelye, a kézműves műhely Abonyban!

Marci büszkén mutatja nemezből készített karácsonyfáit Roland gyönyörű nemezmanói teljesen egyedülállóak

Szilvia nemezből készített angyalokat

Mit jelent a munka egy Down-szindrómás ember életében?
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