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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).

Mikor lesz megint tábor? – tette fel a kérdést Dia, a Down-szindrómás Fanni testvére, aki 
tavaly egy olyan táborban töltötte a nyár egy részét Csabival, Dáviddal és még sok más 
sorstársával együtt, amelyet a Down-szindrómás gyerekek testvéreinek szerveztünk.

A gyerekek tábornak nevezik, mi viszont testvértréningnek. Tudatosan felépített tréning, 
ahol megtanulnak beszélni a testvérükről, az érzéseikről, és megérzik a sorstársi 
közösség erejét. Ezt a megközelítést élményterápiának is nevezik.

Amikor egy családba Down-szindrómás gyermek születik, a család krízishelyzetbe kerül. 
Az új élethelyzet az idősebb testvéreket hatványozottan érintheti, mert gyakran ettől a 
perctől kezdve kevesebb figyelmet és elfogadást kapnak, mint az új családtag.

Ennek – a nem szándékos elhanyagolásnak – súlyos következményei lehetnek; a 
gyermek a szülők kétségbeesését látva maga is elbizonytalanodik, nem tud beszélni 
a sérült testvér születéséről, a családi helyzetről, szociális kapcsolatai meglazulnak, 
depresszióssá válhat, és gyakori az iskolai előmenetel romlása is. 

A negatív következményeket elkerülhetjük a testvérek számára szervezett tréninggel, 
melyet követően sokkal nyitottabban, természetesebben tudnak reagálni az őket érő 
esetleges sérelmekre, zaklatásra, fel tudják dolgozni a nem hétköznapi helyzetet. 

A fogyatékos személyek testvérei veszélyeztetett csoport, amely szakemberek 
segítségét igényli a fogyatékos testvér születésétől folyamatosan. Egy-két hetes 
táborainkkal intenzív formában tudunk beavatkozni, és tervezzük a rendszeres 
összejöveteleket, a testvérek állapotának követését is.

Üdvözlettel:

Táborozás másként – 
tréning Down-szindrómás gyermekek testvéreinek

„ A gyerekek nagyon élvezték a tábort. Dia imádta a csúszdaparkot és a 
kalandparkot is. A művészeti foglalkozás a nagy kedvenc, mindenki sikerként 
éli meg, hogy egyre ügyesebb, egyre bátrabb az alkotásban. Dia kapcsolatokat 
épített, megnyílt. Ezt a tábort soha nem szabad abbahagyni, hisz a testvérek 
ugyanúgy megszenvednek, mint mi szülők a sérült kistestvér miatt, de számukra 
ez az egyetlen igazi segítség, hogy erőt merítsenek a sorstársakkal közös 
gondolkodás és alkotás során.”

dr. Gruiz Katalin
elnök

UI.: Adományozóink támogatásával elérhetjük, hogy minden jelentkezőt 
fogadni tudunk a táborba, és el tudjuk indítani a rendszeres tréningeket! 
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Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

Életre szóló sérülések
Amikor egy családba fogyatékos gyermek születik, 
a testvér elhanyagolása szinte törvényszerű, és 
gyakran informálása, bevonása sem megfelelő. 
Sok testvérben ez életre szóló sérüléseket okoz, 
és felnőttkorában sem tud megfelelően 
viszonyulni Down-szindrómás testvéréhez.

Minél nehezebben dolgozzák föl a szülők a sérült 
gyermek születését, annál valószínűbb, hogy 
a testvérek is sérülnek ebben a folyamatban: 
többszörösen is, hiszen a pozíciójukat az új testvér 
eleve veszélyezteti, ehhez járulhat, hogy a sérült 
testvér minden energiát leköt, a helyzetet titkolózás 
lengi körül, instabillá válik a család, a testvér egyedül 
marad, elmaradnak a barátok: egy lavina szakad 
a testvérre. 

A testvértréning után a gyerekek
•  jobban megértik a szorongást okozó jelenségeket, 

amelyeket a szűkebb, és tágabb környezetükben 
tapasztalnak; 

•  jobban megértik a viselkedésformákat, a külvilág 
reakcióit, felvérteződnek a kérdések, a negatív 
reakciók, az esetleges zaklatás kezelésére, jobban 
kezelik saját érzéseiket;

•  közösségre találnak a többi testvérben, nem 
maradnak magukra;

•  könnyebben elkerülik a depressziós időszakokat;
•  a trénerektől a programon kívül is kérhetnek 

segítséget;
•  felnőttként toleráns, segítőkész emberekké válnak.

Van segítség!
A Down-szindrómás gyermekeknek más 
fogyatékossággal élő társaikhoz képest kimondottan 
jó a kapcsolatuk testvéreikkel, mégis szükség van a 
testvérek lelki támogatására, főleg olyan családok 
esetén, akik maguk sem képesek feldolgozni a 
problémát, és kialakítani „új életük” kereteit. A Down 
Alapítvány már 12 éve szervez pszihoedukációs 
tesvértréningeket érdekes programokkal és 
élményekkel. A tréning felvértezi őket az esetleges 
csúfolódással, iskolai zaklatással szemben, 
megtanulják elfogadni és elfogadtatni a másságot, 
az átlagostól eltérőt. A közvetlenül megszerzett 
tudás mellett a tréning hosszabb távon is hat a 
gyerekek életére, érzések és vélemények kerülnek 
felszínre, a közös gondolkodás során kialakul egy kép 

a fogyatékosságról, tudatosulnak viselkedésformák, 
attitűdök, amelyek közül maga választhatja ki a 
számára megfelelőt.

A testvértréning élmény: a hangnem és a 
módszerek újszerűek, élvezhetőek (sem az 
iskola, sem a család nem így közelít a gyermek 
problémájához). Megtanulnak a sérült testvérről, a 
családról, a megoldásokról beszélni, a megfelelő 
szóhasználat, a beszédben alkalmazható fordulatok 
segítik a kommunikációját. A közösen kialakított 
viselkedés-sémák a szorongató helyzetek 
megoldásában játszanak szerepet. Az új eszköztárral 
magabiztosabbakká válnak, nem menekülnek ki a 
testvérükkel kapcsolatos helyzetekből, mi több, ő 
lesz a kezdeményező, mert megtanulta, hogyan lehet 
nehéz témákról beszélni.

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

→  5000 Ft-os támogatással 
étkezési és szállásköltségekhez 
járulhat hozzá! 

További információk: www.downalapitvany.hu /Aktuális

Köszönjük, hogy partnerünk a programok megvalósításában!

Segítse Ön is a testvértréningeket!
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