
Down Alapítvány Hírlevele 2022/2.

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).

„Nekem a „Korai” rengeteget jelent, az életem fontos része, elfogadást, törődést, 
szeretetet, biztatást, optimizmust kapok folyamatosan az ott dolgozóktól. Kicsit úgy 
érzem, hogy ők a hátszél, akik továbblendítenek, ha elakadnék ezen a nehéz úton.” 

– írta Korai Fejlesztőnkről nemrég egy szülő, de hasonló leveleket kaptunk Berci, Lea 
és sok-sok más gyermek szüleitől!

Ezekből a levelekből is látszik, hogy a szülők számára milyen fontos a Korai Fejlesztőnk! 
Nem csoda, hiszen egy Down-baba születésekor sokan rémültek és tanácstalanok. 
Sokáig tart, mire egy szülő feldolgozza az őt ért traumát, újra sínre kerül az élete. 
A legnagyobb segítséget ilyenkor sorstársi melléállással és olyan 
korai fejlesztéssel adhatjuk, amely az egészségi állapotot, az értelmi 
és mozgásfejlődést komplexen kezeli.

Alapítványunk Korai Fejlesztő Központja éppen ezért a Down Dada Szolgálatunk és a 
Bethesda Kórházban működő Down Ambulanciánk munkatársaival együttműködve 
nyújt szolgáltatásokat, főként Down-szindrómával, és más idegrendszeri sérüléssel 
született gyermekek és szüleik számára.

Örömmel mondhatom, hogy intézményünk a pandémia ellenére – ugyan szigorúbb 
szabályozással – de zavartalanul működik. Szolgáltatásainkat ismét személyes 
találkozások formájában nyújtjuk, az online fejlesztést csak a gyerek betegsége esetén 
alkalmazzuk. Szakembereink kitartó és folyamatos munkájának köszönhetően 
egyre több hozzánk kerülő gyermek állja meg a helyét később a bölcsődékben, 
óvodákban.

Most a célunk az, hogy a 25 év alatt felgyűlt tapasztalat alapján minél szélesebb 
körű komplex szolgáltatást nyújthassunk minden gyanús esetben, 
pl. pszichológiai tanácsadást, evésterápiát és szülő-csecsemő konzultációt.  
Ezekre a szolgáltatásokra gyakran az ép fejlődésű gyermekek szüleinek is szüksége van, 
ha bizonytalannak érzik magukat szülői kompetenciájukban.

Minden támogatást hálás szívvel fogadunk, hogy még több kisgyermeknek és 
családjának segíthessünk!

Üdvözlettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

Elfogadás, törődés, szeretet, biztatás!

Ez a Korai Fejlesztő! 
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Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

A Központban a korai fejlesztés keretében 0-5 éves 
korig komplex gyógypedagógiai és mozgásfejlesztést, 
illetve  különböző terápiás szolgáltatásokat nyújtunk. 

Tanácsadás során a gyermekek szülei ötleteket 
kaphatnak a hétköznapi játéktevékenységekhez 
és gondozási műveletekhez, amelyekkel segítjük 
a gyermekek fejlődését.

„A down korai fejlesztő csapata, a maximális 
szakértelmet jelenti számomra, valamint a pozitív 
megerősítést, hogy a fiam behozza a lemaradását. 
Hétről hétre látszik a fejlődés”– mondta egy szülő. 
Ennél szebb visszajelzést nem is kaphatnánk. 
A Down Ambulancia a gyermekek egészségéért, a 
Dada szolgálat a családok lelki egészségéért felelős: 
így a három szolgáltatás együtt szolgálja 
a családokat.

A gyermekek közösségbe kerülését nagyban 
segíti az 1–3 éves kor közötti egyénre szabott 
fejlesztés, hiszen számok mutatják, hogy egyre több 
hozzánk járó gyermek állja meg a helyét később a 
bölcsődékben, óvodákban. Akiknek sikerül befogadó 
óvodát találniuk, azok integráltan folytatják óvodás 
éveiket, ahol ügyesen beilleszkednek. 

Akik gyógypedagógiai óvodába kerülnek, azok is 
felkészülten vesznek részt a közösségi életben.
Szorosan együttműködünk az ELTE Gyógypedagógiai 
Karának Damjanich utcai gyógypedagógiai 
óvodájával; a szakmai munkán kívül a szülőket is 
együtt hívjuk a tájékoztatónkra, ahol első kézből 
kapnak információt az óvoda működéséről és 
a felkészülésről képes-videós szemléltetéssel.

→  10 000 Ft-os támogatással 
a gyógypedagógusok óradíjához, 
rezsiköltségeinkhez,

→  5000 Ft-os támogatással 
fejlesztést segítő eszközök vásárlásához 
járulhat hozzá! 

További információk: www.downalapitvany.hu /Aktuális

Hálásan köszönjük segítségét!

A Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központja

Egy fejlesztési mód a sok közül: 
munka a vizuális figyelem fejlesztését 

szolgáló eszközökkel, amelyek 
motiválják a gyermeket és felkeltik 

az érdeklődését.

Segítse Ön is a Korai Fejlesztő 
szolgáltatásait!

Támogatásával szélesebb körű 
szolgáltatásokat nyújthatunk, pl. 

pszichológiai tanácsadást, evésterápiát 
és szülő-csecsemő konzultációt!

„Hálát adok, hogy Leát remek 
szakemberek és jó emberek veszik körül! 
Köszönöm a sok munkát, amivel lehetővé 

vált és válik számunkra is a korai 
fejlesztés, és segítenek, hogy 

minél teljesebb életünk lehessen! 
És örülök a közösségnek is a 

fejlesztőházban!”

Levél Lea anyukájától
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