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1. Elnöki beszámoló az Alapítvány 2016-os évéről és a 2017. év tervei 

Dr. Gruiz Katalin 

A Down Alapítványt 1992-ben 3312 (9. Pk. 68296) számon jegyzeték be a Fővárosi Bíróságon. Közhasz-
nú szervezet, ami azt jelenti, hogy szolgáltatásai részben olyan közfeladatokat fednek le, melyek szociális 
biztonságot jelentő állami feladatok. A feladatok egy részéhez az állam normatív támogatás formájában 
anyagilag is hozzájárul. Adószáma: 18005282-1-42; Cégjegyzékszáma: 01-09-937642. 

1.1. A Down Alapítvány küldetése 

Az alapítvány küldetése nem változott az elmúlt negyed évszázadban: elősegíteni, hogy minden értelmi 
fogyatékos gyermek a családjában nőhessen fel és felnőttként mindenki máshoz hasonló önálló és teljes 
életet élhessen, köztünk, velünk. Ezt a küldetést az elmúlt 25 évben egyre bővülő tartalommal töltötte 
meg, elsősorban egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásokkal, melyeket kiadványokkal és tanács-
adással, szakemberképzéssel és a társadalmi attitűd jobbításával igyekezett kiegészíteni, hogy valóban 
mindenki számára használható világ alakuljon ki körülöttünk.  

Az alapítványi megközelítés elsődleges jellemzője a személyközpontúság és a holisztikus szemlélet, mely 
integrálja a támogatást a tanulásba, a lakhatásba, a foglalkoztatásba, a szabadidős programokba, valamint 
a sérült ember saját szociális hálójának kialakításába, hogy mindez autonóm életet szolgálja. 

A fogyatékos ember felkészítésén és támogatásán kívül munkatársaink felkészítésében is nagy hangsúlyt 
kap a szemléletet, a hozzáállás hogy elsőként tőlük induljon el az, hogy az értelmi fogyatékos embert 
egyenrangú, önálló döntéshozatalra képes, teljes jogú állampolgárnak tekinti, és úgy alakítja a támogatást, 
hogy annak segítségével akadálymentesen érvényesüljenek is ezek a jogok és megvalósuljanak a követ-
kezményként elvárható tanulási, lakhatási és foglalkoztatási feltételek. 

'Szolgáltatói' attitűddel közelítjük a sérült ember támogatását, ami azt jelenti, szolgáltatásainkat szerződé-
ses alapon nyújtjuk, és ez alatt nem csak a szolgáltatási szerződést értjük, hanem az ügyfelünk és a támo-
gató szakemberek között naponta létrejövő kisebb-nagyobb szerződéseket, a napi tevékenységbe ágyazott 
fejlesztés, a fejlődés, az előrelépés érdekében. Két egyenrangú fél megállapodásáról van szó, amit szóban 
vagy írásban, heti órarendben, féléves tervben, stb. fektetünk le és elvárjuk, hogy mindkét fél betartsa.  

Az Alapítvány szolgáltatásrendszerének specialitása, hogy a fogyatékos gyermek születésétől, a fiatal- és 
felnőttkoron át a sérült embert élete végéig elkísérő segítő szolgáltatásokat nyújt. A segítő szolgáltatások 
kiterjednek a családra, a testvérekre is, a szülők halálát követően pedig a fogyatékos ember autonóm éle-
tének minden szegmensére, így a lakhatásra, foglalkoztatásra, szabadidős és sporttevékenységekre, vala-
mint egy lehetőleg erős szociális háló kiépítésére és megtartására. 

Az egész életet átölelő összehangolt szolgáltatások rendszerének működtetése számos szakmai innováci-
ót, jól szervezett, egységes elvek szerint irányított szervezetet és elhivatott vezetőket, munkatársakat kö-
vetel. És persze az ehhez szükséges gazdasági feltételeket. Mindehhez a tudást és a gyakorlati megoldást 
magunknak kellett megteremteni, összecsipegetni a nagyvilágból vagy kreatívan létrehozni valami újat és 
egy összehangolt egésszé gyúrni. Ezzel kétségtelenül sikerült valami újat, valami értékeset létrehozni, 
most már csak reménykedni kell, hogy ez hosszú távon is fenntartható maradjon és mintául szolgáljon, 
bizonyítsa, hogy vannak olyan életképes alternatívák melyek lehetővé teszik, hogy a fogyatékos emberek 
a saját életüket élhessék egy elfogadó világban. 
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1.2. Áttekintés az elmúlt 25 év tevékenységéről 

Kezdetben kizárólag szülők alkották a kuratóriumot, később, ahogy a tevékenység és szolgáltatások köre 
bővült, már neves szakemberek bevonására is sor került és 9‒11 tagúra bővült. Közben a szolgáltatások-
kal érintett korosztálya is átlépett a kisgyermekkorból az iskoláskorba, majd onnan is kikerülve hirtelen 
felnőtt-problémákat kellett megoldaniuk a családoknak és értelemszerűen az Alapítványnak is. Ez abból 
is látszott, hogy az átmeneti- és napközi otthonaink már nem gyerekekkel, hanem egyre inkább felnőttek-
kel és idősekkel teltek meg. Ekkor vett nagy lendületet a felnőtt korban szükséges szolgáltatások kifej-
lesztése. 

Utoljára 2012-ben dolgoztuk fel eddigi történelmünket, a 20 éves évfordulónk alkalmából, most ahhoz 
tesszük hozzá azokat a tevékenységeket, amik azóta alakultak ki, valósultak meg. Tevékenységünket a 
jobb áttekinthetőség kedvéért 4 csoportba soroljuk, a korai életszakaszban és felnőtt korban nyújtott szol-
gáltatások, foglalkoztatás és kiegészítő tevékenységek.  

A korai életszakaszban nyújtott szolgáltatások a kulcsszereplők nevével és az elindulásuk évével: 

• 1985: Szülői önsegítő csoport alakult az új családoknak nyújtandó informális segítségnyújtásra  
• 1992: Kuratóriumot szerveztünk és bejegyeztettük az alapítványt (Csató Zsuzsa, Gruiz Katalin) 

• 1992: Megjelentek első kiadványaink fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára 
• 1992: Megszerveztük és megkezdtük az Átmeneti Otthon működtetését családok krízishelyzeté-

nek áthidalására (Völgyiné Zdolik Katalin és Gruiz Katalin) 

• 1993: Elindultak a kisgyermekes családok kríziskezelő és életstratégia tréningjeit, közös nyaralá-
sokat (Janzsó Szilvia és Fótiné Német Margit) 

• 1995: Elindult a Down Ambulancia a Bethesda Gyermekkórházban 16 szakrendeléssel  (Dizseri 
Tamás kórházigazgató, Csepeli Hilda ambulanciavezető, Balázs Mária fejlődésneurológus) 

• 1997: Down-Dada szolgálat hivatalos megalakulása, protokolljának elkészítése (Gruiz Katalin) 
• 2001: Korai Fejlesztő és Tanácsadó központ elindulása az Ilka utcában (Kiss Tiborné, Éva néni) 

• 2004: Down Dada szolgálat vezetését Steinbach Éva veszi a kezébe, a tréningeket Keszerice Joli 
• 2007: A Korai fejlesztő első bővítése: 2 lakás, engedély: 50 + 50 főre szól 

• 2007: Kiss Tiborné átadja a stafétabotot Domonkos Áginak, aki a 2007-es tanévtől vezeti a korait 
• 2011: A Korai fejlesztő részben a III. emeletre költözik: 100 + 50 főre szóló engedélyt kap 
• 2013: A Down Ambulancia vezetését átveszi Ambrus Bence 

• 2015: Végleges helyszínt kap a Korai fejlesztő a III. emeleten, három egybenyitott lakásban  
• 2016: A Korai Fejlesztő új vezetőt kap Borsfay Mária személyében 

Felnőttkorban nyújtott szolgáltatások, oktatás, lakhatás, foglalkoztatás és szabadidős programok terüle-
tén, a főbb mérföldkövek feltüntetésével: 

• 1992: Az Átmeneti Otthon beindítása (1. számú) (Völgyiné Zdolik Katalin) 

• 1992-től: Felnőtt szabadidős és sportprogramok, részvétel a Madridi Paralimpián és a Magyar Ér-
telmi Fogyatékosok Sportszövetségének megalakítása és támogatása (Gruiz Katalin) 

• 1992-től: Terápiás lovaglás értelmi fogyatékos és halmozottan sérült fiataloknak (Wágner Pál és 
Gruiz Katalin) 

• 1992-től: Az ULWILA színeskottás zeneoktatási módszer adaptálása, elterjesztése (Heinrich 
Ullrich, Vető Anna, Gruiz Katalin) 

• 1994: Napközi otthon elindítása (1. számú) (Völgyi Katalin) 
• 1995: Az Átmeneti Otthon átalakítása hosszabb távú bentlakásra 
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• 1995: Az első Andor utcai lakóotthon elindítása (Völgyi Katalin) 
• 1995-től: Önálló életre felkészítés, fejlesztés, tréningek, tanfolyamok (Gruiz K. és Völgyi K.) 

• 1995-től: Komplex fogorvosi program: szűrés, prevenciós ellátás, altatásos kezelés (Müller Tibor) 
• 1996: Az altatásos fogászat továbbfejlesztése, saját altatógéppel (Bedő Károly) 
• 1996: A második Andor utcai lakás elindítása (Völgyi Katalin) 

• 1996: A „Komplex program” és a „Down Town” projekt indítása, fiatal felnőttek és családjuk fel-
készítése az önálló életre (Gruiz Katalin) 

• 1997: A harmadik Andor lakóotthon indítása és a három lakás egy intézményként engedélyezteté-
se 15 fő számára (Völgyi Katalin) 

• 1997: Sarokház lakóotthon megnyitása 12 felkészített résztvevővel (Gruiz Katalin) 

• 1999: Integráció és fordított integráció projektek indítása (Gruiz Katalin) 
• 2000: A szakképzés elindítása és könnyen érthető tananyagokkal kiegészítése, domináns gyakorla-

ti képzéssel és vizsgáztatással (Jeszenszkyné Gallai Gabriella, Magyari Timea) 

• 2002: Megalakítjuk a Szakképzési Társaságon belül a „Másképp Mester” tagozatot (Jeszenszky 
Gabriella és a Sarokház szülőcsoport) 

• 2002: Megalakult a második számú átmeneti otthonunk (Gondozóház) Kőbányán, a Zágrábi utcá-
ban (Murányi Sándorné) 

• 2003: Szakmunkás bizonyítvánnyal végez az első szőnyegszövő osztály;  
• 2003: Elindult a Csengery lakóotthon 9 fővel (Völgyi Katalin, Kovács Ferenc) 

• 2003: Elindult a második Napközi Otthon Kőbányán (Murányi Sándorné) 
• 2004: Létrehoztuk a Közös Ellátó Csoportot (KECS) az alapítványon belül (Vezetőség) 

• 2004: Létrehoztuk a Foglalkoztatási Centrumot a Lágymányosi utcai bérleményben (Vezetőség) 
• 2005: Munkapszichológiai labor alakul a Foglalkoztatási Centrumban (Janzsó Szilvia) 

• 2005: Támogató szolgáltatások (TSZ) elindulása (Gruiz Katalin, Murányi Sándorné) 
• 2006: Pályaorientációs tanácsadás (Veisz Anna) 
• 2006: Végez az első bőrműves osztály (Magyari Tímea) 

• 2007: SALSA (Saját Lakás – Saját Élet) program indítása (Gruiz Katalin) 
• 2007: SALSA lakás indítása az Üllői úti lakásban 3 fő részére (Murányi Sándorné) 

• 2008: Újabb kézműves műhelyek a Zágrábi Gondozóház alagsorában (Gruiz K. és Murányi S.-né) 
• 2008: Látványműhely és bemutatóterem létrehozása a Foglalkoztatási Centrumban (Vezetőség) 
• 2008-tól A Mentális Akadálymentesítési Projekt (MAK) elindítása (Gruiz Katalin, Leveleki Orsi) 

• 2009: Nyaralóés nyaralások indítása Balatonaligán (Gruiz Katalin) 
• 2009: Nyaraló és nyaralások szervezése Dobogókőn (Kovács Ferenc) 

• 2010: A Szabolcs utcai kórház bezárásával megszűnt az altatásos fogászati rendelésünk.  
• 2011: Szakképzés felfuttatása: 56 fő vesz részt 3 féle szakképzésben (Radnai Éva) 

• 2011: A támogató szolgálatainkat a finanszírozás csökkenése miatt kénytelenek voltunk felszá-
molni. Alapítványon belül KECS formájában a közös szolgáltatások továbbra is működnek. 

• 2012–13: Márga öregek otthonának kialakítása, és támogatott lakhatásként engedélyeztetése (Ma-
gyari Timea, Érczy Emese) 

• 2013: A Zágrábi Gondozóház vezetését Kaucsicsné Zsóri Katalin vette át 
• 2013: A szakképzés megszűnt a partneriskola bezárása miatt, helyette intenzív munkabetanítás a 

bevált szakmákban (bőrművesség, kerámia, bizsuékszer készítés, konyhai kisegítő munka) 
• 2014: A gépkocsi flotta felújítása: a meglévő 15 fős busz mellé, egy kisbusz, egy 7 fős és egy 5 

fős személygépkocsi vásárlása 
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• 2014: Márga Sportcentrum elindítása a REHAB 13 pályázaton nyert összegből és a Oxylene Ala-
pítvány segítségével (Gruiz Katalin, Magyari Tímea, Mayer Nikoletta) 

• 2014: Altatásos fogászat indult  a SOTE Fogorvostudományi Karán: az Arc-, Állcsont-, Szájsebé-
szeti és Fogászati Klinikájával kötöttünk együttműködési szerződést. 

• 2015: Támogatott lakhatás indítása a Felcsúti utcában, 12 fő részére: a ház tulajdonjogának rende-
zését és tatarozását követően (Janzsó Dezső, Magyari Tímea, Kerepeczi Szimonetta) 

• 2015: IT menedzsment rendszer fejlesztésének leindítása (Gruiz Katalin, Szaszák Tibor) 
• 2016: Támogatott lakhatás létrehozása a Somfa utcában 7 fő részére (Kaucsicsné, Magyari) 

• 2016: Támogatott lakhatás indítása az Oroszlán utcában, 12 fő részére (Magyari T., Jákfaly Anett) 
• 2016: Felnőtt ambulancia a Budai Irgalmasok Kórházában (Kozma Atya és Vámos Magdolna) 
• 2016: Képzési együttműködés a BME Ergonómiai Tanszékével (Gruiz Katalin, Janzsó Szilvia) 

• 2017: A gépkocsipark kiegészítése két 5 fős teherszállításra is alkalmas járművel 
• 2017: Foglalkoztatási centrum kialakítása a XV. kerületben a Bocskai utcában (Gruiz, Magyari) 

• 2017: Kajár utcai lakóingatlan rendbetétele és támogatott lakhatás létrehozása  

Foglalkoztatás 
• 1996-tól: Megváltozott munkaképességű és munkanélküli munkavállalók szociális foglalkoztatása 

(Völgyi Katalin és Ocskay Zsuzsa) 
• 1999: Alapítványi ügyfelek szociális foglalkoztatása: kereset az önálló élet alapja (Ocskay Zsuzsa) 
• 2004: A szociális foglalkoztatás intézményen belüli foglalkoztatássá alakult (Ocskay Zsuzsa) 

• 2006–2016: Támogatott foglalkoztatás: nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedés céllal (Dely Géza) 
• 2012: Rehabilitációs foglakoztatás beindítása (Gruiz Katalin) 

• 2013: Rehabilitációs foglalkoztatás kiterjesztése ügyfelekre (Gruiz Katalin, Molnár Eszter) 

Felnőttképzés, szakemberek továbbképzése 
• 2001: a Korai Fejlesztő megalakulása óta az ELTE Gyógypedagógiai Kar Gyakorlóintzéménye 

• 2009-től Több felsőfokú képzőintézmény gyakorlóhelyeként működünk 
• 2010: Felnőttképzés beindítása: oktatási programok szakembereknek (Gruiz Katalin, Radnai Éva) 

• 2013: Gimnazisták fogadása közösségi szolgálatra (minden vezető) 
• 2014: Az alapítvány felnőttképző szervezetkénti akkreditáltatása,, új kurzusok indítása (Gruiz K.) 
• 2014: Az INV program beindítása: belső képzés és tréningsorozat a segítő szakemberek szakmai 

ismereteinek és attitűdjének javítására (Földvári Dóra, Veisz Anna, Janzsó Szilvia) 
• 2016: Képzési együttműködés a BME Ergonómiai Tanszékével (Gruiz Katalin, Janzsó Szilvia) 

A szervezet irányítása: 
• 2001: Hatékony alapítványi gazdálkodás projekt indítása (Mentes Éva, Gruiz Katalin) 
• 2005: A vezetőség mint döntéshozó és irányító testület működtetése 

• 2006: Gazdálkodási reformok, felelősség megosztás központ és intézmények között (Mentes Éva) 
• 2008-tól: Intenzív szervezetfejlesztés indítása (Gruiz Katalin, Mentes Éva, Szaszák Tibor)  
• 2009-től: Saját minőségirányítási rendszerünk kifejlesztése (Szaszák Tibor, Gruiz K.) 

• 2013: A központi iroda kibővítése (Gruiz Katalin) 
• 2014-től: Szakmai és intézményvezetői pozíciók definiálása, középvezetői réteg kialakítása 
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Egyéb kiegészítő tevékenységek: publikációk, disszemináció, PR, adománygyűjtés, érdekvédelem 
• Kiegészítő szolgáltatások 

o Rehabilitációs, egészség-megőrző és a jó fizikai állapotot szolgáló programok szervezése 
o Szabadidő, sport, nyaralások szervezése, felkínálása 
o Tehetséggondozás 
o Informális képzések, tanfolyamok, betanítás,  
o Kézműves műhelyek termékeinek eladása 
o Gyógypedagógiai, pszichológiai és munkapszichológiai felmérések 
o Pszichológiai tanácsadás 

• Kiadványok, publikációk: 
o DM hírlevél nagyközönségnek (szerk: Göttler Anna és Gruiz Katalin) 6 szám/év 
o Kuratóriumi hírlevél: alapítvány és holdudvarszámára (szerk.: Kirchner Zsuzsa) 4 szám/év 
o Szórólapok: minden fontosabb tevékenységről, projektről 
o Szakmai cikkek (lásd 8. számú melléklet) 
o Könyvek kiadása (lásd 8. számú melléklet) 
o Naptárak 
o Korai információs csomag új szülőknek 
o Könnyen érthető kiadványok 
o Weboldalak 
o Face-book oldalak 
o Belső információ ftp-szerveren. 

• Adománygyűjtés, pályázatok 
o Tárgyi és pénzadományok gyűjtése, 1%-os kampány 
o Meghatározott célra kért adományok 
o Foglalkoztatási pályázatok 
o Pályázatok fejlesztési projektekre 

Szervezetünk még mindig mutat mennyiségi növekedést, bár lassuló tempóban. Az adatokat az 5 évvel 
ezelőtti állapothoz viszonyítva mutatjuk be: 

Mutató 2012 2017 
Ügyfeleink száma 300 fő 600 fő 

ebből gyerekkorú 150 fő 300 fő 
felnőttkorú 150 fő 300 fő 

ebből támogatott életvitelt folytat DA-ban 96 fő 140 fő 
Összes foglalkoztatott (N + R + FF + MR) 190 fő 390 fő 

ebből munkatársaink száma (N+R) 120 fő 230 fő 
ebből megváltozott munkaképességű (R) 12 fő 110 fő 

Megváltozott munkaképességű (R+FF+MR) 142 fő 280 fő 
Ebből intézményi ügyfél 80 fő 150 fő 

Intézmények száma 8 13 
Ingatlanok száma 22 28 
Gépkocsik száma 3 7 
A komputerek száma 50 100 
A telefonok száma a flottában 100 100 

 N=normál dolgozó, R=rehabilitációs, FF=fejlesztő felkészítő, MR=munkarehabilitációs foglalkoztatott 
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Ügyfélkörünk magvát továbbra is a Down-szindrómás és más enyhe- és középsúlyos értelmi fogyatékos 
valamint halmozottan sérült személyek alkotják, de egyre több az egészségkárosodás miatt megváltozott 
munkaképességű ügyfelünk, akiknek munkaerőpiaci szolgáltatásokon és foglalkoztatáson kívül életveze-
tési tanácsadást és szociális szolgáltatásokat nyújtunk. Ügyfeleinknek tekintjük a családokat is, akik taná-
csot, támogatást és képzéseket kaphatnak alapítványunktól. Egyre bővül azoknak a szakembereknek a 
köre és száma, akiket oktatási és továbbképzési tevékenységünk ér el és azoknak a piaci szolgáltatóknak a 
száma, melyeket érzékenyítés, mentális akadálymentesítés vagy szociális felelősségvállalás témákban 
működünk együtt (lásd még 3. számú melléklet). 

Egy ilyen nagyra nőtt, szerteágazó tevékenységét földrajzilag is szétszórt formában, 23 különböző hely-
színen (lásd 6. számú melléklet) folytató szervezet összefogása és annak biztosítása, hogy a szolgáltatások 
egyetlen harmonikus egységben, egymás tapasztalatait is hasznosítani képes konzorciumként működje-
nek, komoly és folyamatos szervezetfejlesztő munkára, minőségirányításra és hatékony döntéshozó me-
chanizmusra van szükség. Arról, hogy ne vesszen kárba az egyedi szolgáltatásokkal kapcsolatban meg-
szerzett tudás és tapasztalat, közös adattár, egységes protokollok és szabályzatok, belső képzések, tapasz-
talatátadás, és egy szorosan együttműködő igazgatótanács (intézményvezetőkből és szakmai vezetőkből 
álló un. vezetőség) gondoskodik. Ehhez járul az egységes ügyfél-dokumentáció, mely ügyfeleink kezdeti 
felméréseit, egyéni fejlesztési terveit és a monitoring naplószerűen vezetett eredményeit tartalmazza. Má-
ra a kommunikáció saját mobilflottán, hozzáférési jog alapján elérhető felhőkön és ftp-szervereken, belső 
hírlevélen, weboldalakon, face-book oldalakon keresztül folyik. A földrajzi távolságot célszerűen meg-
osztott és közösen vezetett elektronikus felhők használatával igyekszünk legyőzni. Mindezt egységes IT 
menedzsment rendszerbe foglalja az a fejlesztés, melyen már harmadik éve dolgozunk. 

A kuratórium 

Az alapítvány kuratóriuma jelenleg 9 tagból, a felügyelő bizottsága 3 tagból áll. 

Kuratóriumi tagok Szakért ői terület 

Gruiz Katalin elnök 
Homolayné Verb Margit gazdasági terület 

Jeszenszkyné Gallai Gabriella oktatás, képzés 
Juhary Mihály ingatlan karbantartás  

Kirchner Zsuzsanna  kiadványok, PR, HR 
Ruttkay Leventéné gyógypedagógia  

Rostás Annamária sorstársi segítés, oktatás 
Szalóki Éva szociális szolgáltatások  

Weeber Tiborné Sarolta gyermeknevelés, egészségügy 

Felügyelő bizottsági tagok 

Kirtyán Herrler Annamária gazdasági ügyek 
Miklós Jávor László gazdálkodás és menedzsment 
Wagner Vilmosné pénzügyek 
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1.3. Áttekintés a 2016. év tevékenységéről 

2016-ban a változó jogszabályok áttekinthetetlen sűrűjéből próbáltunk kijutni a fényre, túlélni és alkal-
mazkodni a folyamatosan változó körülményekhez, az átgondolatlanul és összehangolatlanul megalkotott, 
kutyafuttában elfogadott, majd ránk zúdított törvényekhez, jogszabályokhoz, melyek megvalósíthatósága 
nem képezi előzetes vizsgálat tárgyát, hiszen a szociális szolgáltatók, különösen a civilek úgyis mindent 
megtesznek, hogy tevékenységüket ne kelljen feladni, ennek érdekében csodákra képesek. 

Sajnos az elmúlt évben nagyon éreztük, hogy nem vagyunk csodákra képesek, hiszen a bürokrácia hatal-
masra duzzadt, munkatársaink egyre leterheltebbek (sajnos nem a szakmai munkával), egyre nehezebb 
tapasztalt munkatársakat találni, és a legjobbak tőlünk is külföldre távoznak. Ehhez járul, hogy hosszú 
távú ügyfeleink idősödnek, a kapcsolódó szolgáltatások (oktatás, egészségügy) minősége zuhanórepülést 
mutat, ez is plusz terheket ró szolgáltató rendszerünkre. A minimálbér és a bérminimum törvényben előírt 
szintje nagyot ugrott anélkül, hogy a normatív támogatások utána mentek volna az emelkedésnek, és hogy 
az ügyfelek fizetőképessége lényegesen javult volna. 

Ilyenkor kell a kreativitás – mondhatnánk, – és valóban, két értelmetlennek tűnő jelentés között beugrik 
néhány kreatív ötlet, kibomlik egy addig rejtőzködő lehetőség, egy motiváló újítás, váratlanul megjelenő 
segítő kéz, ami legalább egy-egy részterületre és legalább egy időre megoldást kínál. 

Így, nagy erőfeszítések árán, a 2016-os visszafogott tervek tulajdonképpen megvalósultak. Már azt is 
nagy eredménynek tekintjük, hogy egyik tevékenységünket sem kellett abbahagynunk, folytatódhattak a 
megkezdett fejlesztések, a belső képzések rendszerének kialakítását és az informatikai rendszerben már 
elért és a közeljövőben várható eredményeket említeném. Utóbbiban segítségünkre volt maga a fejlesztő 
cég is azzal, hogy sajátjaként kezeli az ügyet és ennek megfelelően dolgozik a fejlesztésen. Voltak várat-
lan örömteli előrelépések, például elindulhatott a már-már reménytelennek gondolt felnőtt fogyatékosok 
ambulanciája az Budai Irgalmasok Kórházával közösen, és elkezdődhetett a XV. kerületi foglalkoztató 
telephely kiépítése a helyi Önkormányzat kedvezményes bérleményében. 

Néhány tevékenység részletes ismertetése 

A Bethesda Gyermekkórházban működtetett Down Ambulancia 20 éve szolgálja az apróságokat; tevé-
kenységéről kerek áttekintés jelent meg 2016-ban a Gyermekgyógyászati Továbbképző szemlében (Gruiz 
Katalin és Ambrus Bence: Down Ambulancia és a Down-szindrómás gyermekek komplex korai habilitá-
ciója; XXI: 9–13, 2016, online elérhető itt: http://www.downalapitvany.hu/node/172). 1997-től kezdetben 
70 fő/év, ma már 150 fő/év gyermek veszi igénybe (1–5 alkalom/év gyakorisággal) melynek évenként 
1/3–1/4 része új páciens, ami azt jelenti, hogy a megszületett Down-szindrómás csecsemők kb. 40%-a 
veszi igénybe a budapesti ambulanciát és annak 16 szakrendelését, évente több alkalommal. Az Ambu-
lancia egy biztos pont a családok életében, a Down-szindróma minden jellegzetességét ismerő orvos-
csapattal, elhivatott fiatal vezetővel, Ambrus Bence személyében. Az Ambulanciát a korai fejlesztővel a 
fejlődésneurológus, a gyógytornász és a családsegítő szociális munkás is összeköti, így a szakemberek 
kézről–kézre adják a családokat biztosítva a gyermek optimális fejlesztését és a család támogatását. Saj-
nos ez a fajta holisztikus szemléletű integrált kiszolgálás megszűnik a gyermek 18 éves korára, ami elbi-
zonytalanítja, elkeseríti a szülőket és rengeteg meg nem előzött és kezeletlen betegséget eredményez. 

Az orvosi ellátás folyamatosságának és az idősebb fogyatékos emberek speciális egészségproblémáinak 
orvoslására hoztuk létre 2016-ban a Budai Irgalmasrendi Kórházzal a Felnőtt Ambulanciát, illetve a 
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kórházi szakrendelésekhez irányító Koordinációs Központot, elsősorban Kozma Atya jóvoltából és 
Schandl László igazgató közreműködésével. A létrehozást követő működtetés Vámos Magdolna irányítá-
sa alatt folyik, aki fogad, időpontot egyeztet, szervez, dokumentál egy személyben a Koordinációs Köz-
pont vezetőjeként. Az első tapasztalatok rendkívül jó hozzáállást, türelmes szolgáltatást, elhivatottságot 
mutatnak, így nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy végre az általunk támogatott emberek hosszú távon 
megőrizhetik egészségüket, hogy szükség esetén megkapják a megfelelő terápiákat, hogy emberszámba 
veszik őket és hozzátartozójukat akkor is, ha öregek és fogyatékosok. 

A jó egészségi állapot olyan alap, aminek hiányában sem tanulni, sem fejlődni, nem tud a gyerek, sem 
önállósodni, sem dolgozni nem tud a felnőtt, emiatt tettük az első helyre, igyekszünk prioritást adni az 
egészségfejlesztésnek, -megőrzésnek, a megelőzés minden formájának és a gyógyításnak. Mert ami igaz 
mindenkire, az fokozottan igaz a fogyatékos emberekre: az egészség hiánya évekre visszavetheti fejlődé-
süket és csökkenti a fejlesztő szakemberek munkájának hatékonyságát. Ezért működik szorosan együtt a 
gyermek Down Ambulanciával a Korai Fejlesztő, valamint a Felnőtt Ambulanciával az önálló életvitelt 
segítő oktatási és szociális programok és ezek szakértőgárdája. 

A Korai Fejlesztő Központunk közel jár 15. születésnapjához; eddigi léte során töretlenül működött és 
fejlődött, jó néhány vidéki és Budapest szinte összes Down-szindrómás csecsemője és kisgyereke érdeké-
ben. Kissné Haffner Éva nyomdokain ma már egy minden szempontból kiemelkedő 10 fős gárda dolgozik 
azon, hogy a Down-szindrómás gyerkőcök nagyon apró lépésekben, a bennük rejtőző értékekre, tehetség-
re, szorgalomra alapozva felzárkózzanak kortársainkhoz. És valóban, az a generáció, amelyik 3–4 év ko-
rai fejlesztés után lép ki az életbe, egészen más esélyekkel indul, mint a korábbi generációk: be tud illesz-
kedni a bölcsödébe, óvodába, tud tanulni, eleget tud tenni az elvárásoknak, jól szocializált. A Down-
szindrómás aprókra kidolgozott módszerek, a kézről-kézre járó technikák, az egyetemi gyakorlatként át-
adott tudás a közlemúltban könyv formáját öltötték. Kiss Éva néni életművét koncentráltan tartalmazó 
könyvet (Kissné Haffner Éva: "...benned a létra" – Ötletek Down-szindrómás kisgyerekek korai fejleszté-
séhez) a Down Alapítvány adta ki. Az alcímtől eltérően nem egyszerűen csak ötleteket tartalmaz, hanem a 
korai fejlesztés szisztematikusan felépített és képekkel illusztrált rendszerét. Ez a könyv nagyban meg 
fogja könnyíteni mind a korai fejlesztést most kezdő, mind a már tapasztalt pedagógusok munkáját, mind 
pedig a gyerekük fejlesztésében aktívan részt vevő szülők otthoni fejlesztő tevékenységét. Ötleteket is ad, 
de főként tudást és szemléletet. 

Sajnos a magas szintű szakmai munka és az egyedülálló tudás ellenére, 2016-ban nehéz helyzetbe került 
Korai Fejlesztő Központunk, mert vezetője egyik napról a másikra felmondott, és úgy távozott, hogy nem 
rendezte a köznevelési szerződés megkötését. És hiába tudás és kiemelkedő munka, végül a bürokrácia az 
úr: a régi vezető kilépésével megszűnt a jogfolytonosság, így az új vezető az időközben megváltozott jog-
szabályok értelmében egy Szakszolgálati Főigazgatóság követelmény-rendszerével találta magát szembe, 
ami messze több mint, egy egyszerű intézménnyel szembeni elvárásoknak. Jó fél éves próbálkozás és egy 
főigazgató alkalmazása eredményeképpen született csak meg az a szerződés, melynek alapján engedély-
ben és továbbra is állami támogatásban részesülhet a korai fejlesztésünk. A nehézségek ellensúlyozására a 
korai új vezetője Bosfay Mária Eleonóra azt a célt tűzte maga elé, hogy az intézményben ellátott gyerekek 
létszámát 100 fölé emeli és ezzel egy sokkal előnyösebb finanszírozási pozícióba kerül. Reméljük sikerül! 

A korai fejlesztő mellett működő családsegítő és tanácsadó rendszerből kiemelném Steinbach Éva nevé-
vel fémjelzett Down Dada szolgálatot, mely mára már sokkal több, mint egy Down-baba megszületése 
utáni gyorssegély, hiszen a családok minden ügyes-bajos dolgukkal fordulhatnak hozzá, a Dada ötletek-
kel, konkrét szolgáltatásokkal, alapítványi kapcsolatokkal tud segíteni. A kórházban hagyott Down-
szindrómás csecsemők örökbefogadása terén is óriási sikereket könyvelhet el. A Down Dada szolgálat 
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jelenti a kapcsot a gyerekkor és a felnőttkor között, biztosítja a segítő szolgáltatások folytonosságát, hogy 
aztán átadja a stafétabotot a felnőttek számára nyújtott szolgáltatásoknak, a napközi és átmeneti ottho-
noknak, a lakóotthonoknak, a támogatott lakhatásnak és a különféle védett foglalkoztatási formáknak és 
számtalan képzési, sport és szabadidős programnak a Down Alapítványban, vagy azon kívül. 

A Sorstársi Segítő Szolgálat kiterjesztését minden veleszületett rendellenességre 2 éve kezdtük meg. Az 
új sorstársi segítők képzése mellett továbbképzéseket folytatunk a már gyakorló dadáknak is. Akkreditál-
tattuk a tanfolyamokat és a képzés végén a tanúsítványon és az oklevélen kívül Sorstárs Segítő igazol-
ványt is adunk a végzett gyakorló Sorstárs segítőknek, ami egyrészt egy jelképes gesztus, másrészt segít-
heti, hogy a hivatalos helyeken és kórházakban komolyan vegyék őket és hogy ezeken a helyeken egy 
hivatalosan létező szervezet nevében lépjenek fel. Új kiadványokat készítettünk a Sorstársi Segítő Szolgá-
lathoz: "Van segítség" címmel (szerző Gruiz Katalin) a veleszületett rendellenességekről, azokra szako-
sodott segítő szervezetekről és hivatalos szakmai szolgáltatókról. Egy szórólapocskát is készítettünk a 
Sorstársi Segítő Szolgálatról magáról, ezt szórjuk a kórházaknak, gyermekrendelőknek, családsegítőknek, 
és más érintett szervezeteknek. Már meghaladta a 100 főt az igazolvánnyal rendelkező Sorstárs Segítők 
száma, de ez sajnos még mindig nem hozta meg a kórházak együttműködését feltételező áttörést. 

A támogatott lakhatás az önálló életvitel, az autonóm élet egyik pillére. Az Alapítványban működő há-
rom lakóotthon (Andor, Csengery és Petőfi-Sarokház) és 5 támogatott lakhatás (Márga, Üllői, Felcsúti, 
Somfa és Oroszlán) működik, a legfiatalabb a 2016-ban indult Oroszlán utcai támogatott lakhatás, mely 
lakóhelyet és az önálló életvitel lehetőségét biztosítja 12 fő számára egy háromszintes, kertes családi ház-
ban. A fiatal lakók egy része hozzánk járt korai fejlesztésre, másik részük a Down Dada szolgálatait él-
vezte, vagy szülei Down Dadaként dolgoztak az alapítványban, tehát ők már az a generáció, akik pici 
koruktól kapcsolatban voltak az alapítvánnyal, tehát valóban végig kísérhettük a sorsukat egészen a fel-
nőtt kor elérésig. A beköltözők már megszokták az új környezetet, összerázódtak, a segítőket és a vezetőt 
sikerült a többi, rutinosan működő otthonban betanítani, így viszonylag gördülékeny volt az indulás. Ez-
zel párhuzamosan megteremtődött egy újabb lakóegység indításának fizikai feltétele azzal, hogy megvá-
sároltunk egy épületet a Kajár utcában, szintén a XV. kerületben. Ezzel három lakóotthonunk lesz a XV. 
kerületben és egy negyedik a XVI.-ban, elérhető közelségben.  

A négy otthon számára egy közös foglalkoztató centrumot tervezünk a XV. kerületben a Bocskai & 
Arany János utca sarkán. Komoly felújítást, átalakítást igényel, de sikerült rá pályázati pénzt szerezni és a 
bérleti díj is nagyon kedvezményes az Önkormányzat jóvoltából. Nagy reményeket fűzünk a közeli, több 
otthonból akár gyalog is megközelíthető munkahelytől, a szállítások és utazgatások csökkenésétől. De 
előbb még rendbe kell hozni az ingatlant, berendezni és engedélyeztetni kell ezt az új helyet, hogy benne 
munka, pénzkereső tevékenység kezdődhessék 35–40 önálló életvitelében támogatott ügyfelünk számára. 

A foglalkoztatásnál maradva, legnagyobb projektünk a 2013-tól előrelátásból erőltetett menetben bővített 
rehabilitációs foglalkoztatásunk, megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására. Rengeteg 
energiánkat emésztette fel, de idénre beállt valamiféle egyensúly a beleölt energia és a cserébe mutatkozó 
előnyök között, nevezetesen az, hogy egyrészt munkalehetőséget tudunk biztosítani fogyatékos ügyfele-
inknek és egészségkárosodott embereknek, másrészt, hogy az ő tevőleges hozzájárulásukkal sikerült szo-
ciális szolgáltatásainkat fenntartani, elegendő segítőt, kísérőt biztosítani értelmi fogyatékos ügyfeleink 
mellé. 320 megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztattunk 2016-ban 130 változatlan munkaké-
pességű munkatárs mellett. A megváltozott munkaképességűek egy része (200 fő) rehabilitációs foglal-
koztatásban, másik része (120 fő) pedig szociális foglalkoztatásban vett részt. A 2016-os létszám, a pá-
lyázati lehetőségektől függően 2017-ben valamivel kisebb, 270–300 fő lesz). Ez a foglalkoztatotti létszám 
nehezen kezelhető hagyományos eszközökkel, ezért felgyorsítottuk az IT menedzsment rendszer ide vo-
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natkozó részének fejlesztését, hogy elérjük a munkaszerződések megkötésének 'automatizálását', azt re-
mélve, hogy az egyre sűrűbben jelentkező jogszabályi módosítások következtében szükségessé váló, fe-
jenkénti évi 5–6 szerződésmódosítás (minimum 5x400 = 2000 módosítás) követhetőbb és az eddigieknél 
kevésbé munkaigényes lesz. 

A 2016-ban működtetett szolgáltatásokat a 4. számú mellékletben listáztuk az igénybe vevők létszámának 
feltüntetésével. 

A szakmai munka, oktatási és szociális szolgáltatásaink intézményeinkben egységes elvek és minőségi 
követelmények szerint, magas színvonalon folyik. A folyamatos innovációk, a szolgáltatások egyéni igé-
nyek szerinti kombinálása, a megbízhatóság mára vezető pozícióba juttatta alapítványunkat, melyet a 
'szakma', így a felsőoktatás, a szakmai szervezetek, a társszervezetek, és néha még a hatóságok is elis-
mernek. Ezért igen népszerűek vagyunk, amikor ingyen dolgozni; oktatni, képezni, tovább képezni kell, 
amikor hazai és külföldi vendégeknek kell bemutatni a jó gyakorlatokat, vagy amikor újonnan induló 
szervezetek kérnek tanácsot tőlünk. Mindezt szívesen tesszük, mert minden tanácsadásból tanulunk, min-
den szakmai látogatásra készülünk, átgondoljuk a munkafolyamatokat, az leveket és a gyakorlatot. Mind-
ez a fejlődésünket szolgálja, és ami még fontosabb, ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy (i) a sérült embe-
rek elismert, teljes jogú és értékű állampolgárként élhessenek, ahogy sok országban ez megvalósulni lát-
szik, és hogy (ii) egy kicsit elfogadóbb, jobb világ alakuljon ki itt körülöttünk. Az, hogy más szakembe-
reket oktathatunk, hogy bemutathatjuk a szerintünk jó gyakorlatokat, sokat használnak a szolgáltatásaink-
nak. Ma már elmondhatjuk, hogy a szolgáltatásainkkal újonnan találkozó ügyfelek általában elégedettek, 
visszajelzik, hogy nálunk átlagon felüli szolgáltatást kapnak, és észreveszik, hogy olyan, nem szokásos 
attitűddel találkoznak, mely ötvözi a bátorítást, az elvárást és a megfelelő pillanatban nyújtott segítséget. 
Mások, pl. akik gyerekük születése óta folyamatosan használják az Alapítvány szolgáltatásait természetes 
adottságként kezelik a Down Ambulancia, a testre szabott korai fejlesztés és a szociális szolgáltatások 
együttesét, amiért éppen csak ki kell nyújtani a kezüket illetve felemelni a telefonjukat. Sajnos ez ma még 
nem természetes a legtöbb sérült embernek, sérült gyereket nevelő családnak, még mindig demonstrációs 
programnak számít a Down Alapítvány által létrehozott szolgáltatás-rendszer. 

A nálunk nyújtott holisztikus szemléletű támogatás több ponton nem egyezik a hivatalok, a gyakorlatra 
lefordíthatatlan rendeletek elvárásaival és szemléletével, melyek nem tartanak lépést a fejlett világban 
folyó fejlődéssel, nem alapulnak az ENSZ egyezményre. Rendeleteink annak a téveszmének a rabjai, 
hogy ha jót akarunk létrehozni, az drága lesz, így inkább csináljunk nagyon egyforma vacakot. Holott az 
előremutató szemlélet egyáltalán nem megfizethetetlen, mi több nem is pénz kérdése. Sokkal inkább krea-
tivitásé és a szakmai szabadságé. Ettől próbálnak megfosztani bennünket az elmúlt években. Ennek egyik 
példája a még kiforratlan támogatott lakhatás. A vonatkozó rendeletek olyan gyakorlatra történő lefordítá-
sával próbálkoznak, mely előre, mereven meghatározott szolgáltatások kombinációjából áll, amit ha kell, 
ha nem kap az ügyfél, amíg felülvizsgálat nem történik. Nem szakmai indokok magyarázzák mindezt, 
hanem a beárazás, pontosan beárazott szolgáltatások hajnaltól éjfélig, és ehhez kell igazodnia ügyfélnek 
és segítőnek. Holott maga az anyagi támogatás nem is ettől függ: a normatív támogatás egyforma min-
denkire és mindössze 1/3 része szükségesnek. A percre dokumentálás idő- és emberigényt sem mérték fel, 
pedig látható, hogy aki az elvárásoknak megfelelően dokumentál, annak nem jut ideje dolgozni az ügyfél-
lel. Egy gyakorlati keret, vagy minőségi indikátorok viszont nem születtek: egyre értelmezhetetlenebb és 
elfogadhatatlanabb ötletek kerülnek felszínre. Most éppen az ellen harcolunk, hogy a támogatott lakha-
tásban élőknek el kelljen hagyniuk saját lakásukat és életmódjukat, amikor 55 évesek lesznek, vagy ha 
szellemi állapotuk romlani kezd. Aki öreg vagy demens, az ne lakjon támogatott lakhatásban, ne kapjon 
ehhez támogatást az államtól, mondja a minisztériumi javaslat. Ez egy lenyelhetetlen méregpirula szak-
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maiatlanságból és embertelenségből keverve: akkor, amikor már nem tud alkalmazkodni, amikor a legna-
gyobb szüksége lenne a megszokott segítőkre, barátokra, lakótársakra, az ismert környezetre, akkor kezd-
jen egy idős, beteg, fogyatékos ember új életet? Nem fog menni! Pontosan tudjuk, mi ennek a vége.... 
Reméljük, hogy nem szándékosan rejtik Taigetoszt a rendeletbe!? 

Egy másik fájó pont, hogy a kormány kilövési engedélyt adott az Átmeneti Otthonokra is – ők az íróasz-
taluk mögül úgy látják, hogy ezekre nincs szükség. Talán nincsenek tisztában az értelmi fogyatékosok 
átmeneti otthonának funkcióival, azzal, hogy mekkora lehetőség, pótolhatatlan szolgáltatás ez a krízis-
helyzetben lévő családok és az egyedül maradó felnőtt fogyatékos emberek számára, és hogy az átmeneti 
otthonokkal elhárítható az, hogy egy krízis miatt végleg világvégi intézetekbe kerüljenek a Budapesten 
élő, környezetükbe jól beilleszkedő, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező értelmi fogyatékos embe-
rek. Még nem tudtuk eldönteni, hogy milyen irányba lenne érdemes lépnünk, mivé alakuljanak át az át-
meneti otthonaink, ha valóban véghezviszik ezt a káros intézkedést. De remélhetőleg készen fogunk állni, 
mire ez bekövetkezik! 

A jogszabályok és a szakmai munka színvonalának biztosítása, állandó javítása egyik legfontosabb cé-
lunk, de mellékcélként számtalan egyéb megoldandó feladatunk van, például ingatlanjaink fenntartása, jó 
állapotban tartása, a gépkocsik, a telefonos flotta, az információtechnológiai háttér működőképességének 
biztosítása. 

Ingatlanjaink száma 2016-ban 28-ra nőtt, melyből 3 nagyobb és egy kisebb ingatlan és 3 iroda bérle-
mény, a többi saját tulajdon. Sajnos az állami feladatok átvállalásaként működő szolgáltatások esetében a 
normatíva típusú állami hozzájárulás kimondottan csak a bérek részbeni finanszírozására szorítkozik, így 
az ingatlanok fenntartásához nem járul hozzá, még az általuk kalkulált önköltségbe sem kerül be az épít-
mények amortizációja, illetve az állagmegóváshoz és fenntartáshoz szükséges beruházások. Pedi hosszú-
távon súlyos anyagi teher ez, hiszen egy több százmilliós ingatlanvagyon fenntartása évi tíz-húszmilliós 
nagyságrendű költséget jelent, amit az előbbiek miatt nem tudunk a működési költség részeként kezelni, 
tehát vagy találunk rá külön forrást vagy számíthatunk az ingatlanok rohamos leromlására. Régi tervünk, 
hogy ingatlanjaink egy részét piaci feltételekkel hasznosítsuk, és az így keletkező bevételt fordítsuk a 
többi, a szociális szolgáltatásokat nyújtó ingatlan fenntartására. Mivel a piaci hasznosíthatóság feltétele a 
megfelelő állapot, most arra törekszünk minden potenciálisan hasznosítható ingatlanunknál, hogy minő-
ségi javulást érjünk el. Közben megpróbálunk felkészülni erre a tevékenységre, ami alapítványunkban 
pillanatnyilag nem létező szakértelmet igényel. 

A hasznosíthatóságot minden termékünkre és szolgáltatásunkra is igyekszünk kiterjeszteni, és megje-
lenni a piacon azokkal a kipróbált és bevált termékekkel/szolgáltatásokkal, melyeket saját ügyfeleink 
számára fejlesztettünk ki, de egyértelműen alkalmasak mások számára is, és így piacképesek. A haszno-
sítható ingatlanokon kívül, ilyenek a rehabilitációs és sportprogramjaink, a különleges terápiák, az oktatá-
si programjaink, a gyógypedagógiai- és mozgásfejlesztési szolgáltatásaink, a gyógytorna, a jóga, egyes 
edzések, a nyaralóink, a nyári táborok és tanfolyamok, a szállítási szolgáltatásunk. Kézműves műhelye-
inkben előállított termékeinknél is szem előtt tartjuk a piacképességet, bőr- és kerámiatermékeink eladha-
tóak, remélhetőleg előbb-utóbb komolyabb bevételt is elérünk ezekből. 

Gépkocsiparkunkat is tovább kellett fejlesztenünk, mert a rendelkezésre álló 5 különféle méretű jármű 
nem elégíti ki az igényeinket, így két személyszállításra is alkalmas puttonyos szállítójárművel egészítet-
tük ki flottánkat, melyekkel a jelenlegi kocsik száma 5-ről 7-re emelkedik. A személyek szállításán túl 
komoly indokként jelentkezik az Élelmiszerbank által közvetített, kidobástól megmenthető élelmiszer 
adományként történő átvétele a nagy élelmiszer-áruházláncoktól, mely 2016-ban éves szinten 2–3 millió 
forint megtakarítást tett lehetővé, és a beadott pályázatok sikere esetén, ez az érték a kétszeresére is nőhet. 
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Az élelmiszer adomány eredményeképpen csökkent költségekkel ügyfeleink térítési díját csökkentjük. Ez 
havonta 1–2000 forintot is jelenthet minden ügyfél esetén. 

Felnőttképző intézményi akkreditálásunkat követően 2017-től folyamatosan, évente 3–4 alkalommal indí-
tunk pontszámos képzéseket társszervezeteknek, szülőknek és saját dolgozóinknak. A BME-n folyó Fog-
lalkoztatási rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon a "Támoga-
tó technológiák" témakörben 16 órás elméleti és gyakorlati képzést tartunk az értelmi fogyatékos emberek 

számára szükséges támogató technikákról és a munkapszichológiai és gyógypedagógiai felmérésekről. 
Mintegy 10 éves munkánk egyik eredménye ez: hogy megkezdődött, legalább az egyetemi oktatás szint-
jén az akadálymentesítés kiterjesztése az értelmi fogyatékosok csoportjára, és hogy a mindenki számára 
használható környezet tervezésekor (egyetemes tervezés) a mi ügyfeleink igényét is figyelembe vegyék. 

1.4. Folyamatosan működő szolgáltatások és egyszeri projektek 2016-ban 

Korai habilitáció 
• Down Dada szolgálat és tanácsadás: (Steinbach Éva és az önkéntes Dadák); 
• Sorstársi Segítő Szolgálat: akkreditált képzés, igazolvány (Gruiz Katalin, Jóna Ferenc); 

• Korai gyógypedagógiai felmérések (Korai fejlesztő munkatársai); 
• Korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás 1–6 éves korig: 120 fő számára. (Borsfay Mária); 
• Korai fejlesztő az ELTE gyakorlóintézménye: 15–20 fő hallgatóval (Korai Fejlesztő munkatársai); 

• Korai neurohabilitáció, DSGM fejlesztés, gyógytorna a koraiban (Petőné Lujzi); 
• Down Ambulancia a Bethesda Kórházban: prevenciós szűrővizsgálati program, 16 szakrendelés; 

sorstársi tanácsadás, 1–18 éves korig (Ambrus Bence); 
• Fejlődésneurológiai szakrendelés a Bethesdában (Felkay Mária). 

Felnőttkori szolgáltatások 
• Gyógypedagógia felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Sebestyénné Veisz Anna); 
• Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Janzsó Szilvia); 
• Egészségi állapot felmérése és fejlesztése, egészséges életmód és táplálkozás (Vámos Magdolna);  

• Pályaorientáció, próbamunka, munkatanácsadás (foglalkoztatásért felelős csapat); 
• Informális szakképzés, munkabetanítás: kézművességek (bőr, kerámia, textil, papír, konyhai kise-

gítő, irodai kisegítő és kézbesítő, takarító (oktatók és foglalkoztatók); 
• Felnőttképzés: informatika, fotózás, fizikai állapotjavító szolgáltatások (oktatók és mentorok) 
• Foglalkoztatási Centrum, látványműhelyek és bolt működtetése (Scholz Mária és az ott dolgozók); 

• Önálló életre felkészítő programok: 16 éves kortól (szakmai vezetők és trénerek); 
• Kézműves műhely I: képeslap, papírárú, ékszer, filc és szőttesek készítése: 45 fő (Scholz Mária); 
• Kézműves műhely II: bőrmunkák, ékszerkészítés, papírmunka: 30 fő (Lágymányosi); 

• Kézműves műhely III: bőr, papírmasé, agyag, ékszer, dekopázs: 90 fő (Kaucsicsné Zsóri Katalin); 
• Szociális foglalkoztatás: 80 fő (Zágrábi és Szalóki); 

• Rehabilitációs foglalkoztatás: 180 fő (Gruiz Katalin, Molnár Eszter, minden intézmény) 
• Átmeneti Otthon I: krízisotthon Budán, 21 fő részére (lecsökkentett létszám) (Scholz Mária); 

• Átmeneti Otthon II: krízisotthon Pesten, Kőbányán 30 fő részére (Kaucsicsné Zsóri Katalin), 
• Napköziotthon I: XI. Szalóki utca, 30 fő (Scholz Mária), 
• Napköziotthon és foglalkoztató II. XI. Lágymányosi 15., 45 fő (Scholz Mária), 

• Napköziotthon III: X. Zágrábi út 13., 60 fő (Kaucsicsné Zsóri Katalin); 
• Lakóotthon Andor – három lakás: 15 fő részére (Szepesi Andrea); 
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• Lakóotthon Petőfi: 12 fő részére (Magyari Tímea); 
• Lakóotthon Csengery: 9 fő részére (Kovács Ferenc); 

• Támogatott lakhatás: Márga idősek otthona 12 fő számára ez évben megnyílt (Érczy Emese); 
• Támogatott lakhatás Felcsúti utcában 12 fő számára (Kerepeczi Szimonetta); 
• Támogatott lakhatás Üllői úton 3 fő számára (Szondi Tibor); 

• Támogatott lakhatás Somfa utcában, 7 fő számára (Szondi Tibor); 
• Támogatott lakhatás az Oroszlán utcában, 12 fő részére (ákfalvy Anett). 

• Rehabilitációs és Sportcentrum működése (Mayer Nikoletta). 

Szervezet-menedzsment és kapcsolódó programok 
• Szervezetfejlesztési tréning és egyéni coaching alapítványi vezetőknek; 

• Minőségirányítási fejlesztések, egységes dokumentáció kialakítása (Szaszák T.);  
• IT menedzsment rendszer fejlesztése (Szaszák Tibor, Gruiz Katalin); 

• Központi iroda és gazdasági iroda működtetése (Gruiz Katalin és Mentes Éva); 
• Egységes lakhatási szolgáltatások (Magyari Tímea); 
• Akkreditált képzések szakembereknek (Gruiz Katalin); 

• Egyetemi gyakorlóhelykénti működés (minden intézmény); 
• Középiskolások gyakorlóhelye (minden intézmény); 

• Alapítványi munkatársak számára képzési és tréningrendszer (INV): támogatásba ágyazott fejlesz-
tés az ügyfeleknek és ehhez szükséges attitűd a szakembereknek (gyógyped. és pszichol. csoport); 

• Támogató, segítő, mentori feladatok és képzések megváltozott munkaképességű dolgozóknak; 

• Weblap fenntartás, szerkesztése (Gruiz Katalin és központi iroda); 
• Facebook oldalak: 8 FB oldal összehangolt működtetése (helyi felelősök); 

• Kuratóriumi Hírlevél: Kirchner Zsuzsa kuratóriumi tag szerkeszti a negyedévenkénti kiadványt. 
Tartalmából: szakembereink, kuratóriumi tagjaink bemutatkozása, szolgáltatások, események. 

• Papír alapú kiadványok 2016-ban: "...benned a létra" (Kissné Haffner Éva), hírlevél (6x14 000 db) 

• PR munka: nyílt napok, bemutatkozó előadások, hírlevél, 1% kampány. 

Egyéb ad hoc és rendszeres programok 2016-ban 
• Szabadidős programok: kulturális, rehabilitációs és sportprogramok, nyaralások; 

• Rendszeres sportolás, részvétel versenyeken (Mayer Nikoletta és Mentes Éva);  
• Tréningek családoknak sorstárs segítőknek és testvéreknek  (Steinbach Éva, Keszerice Jolán, Jan-

zsó Szilvia és csapata, Jóna Ferenc); 
• Fotótanfolyamok (Bege Nóra és Sebestyén Dina); 
• Számítástechnikai oktatás (Mártonyi Tibor). 

1.5. Kiemelt fejlesztések 2016-ban 

• Az IT rendszer fejlesztése, számlázás és házipénztár már működik, a könyvelés tesztelés alatt áll, 
a munkaszerződések kötésének IT-sítése folyamatban van (Szaszák, Mentes, Gruiz).  

• A rehabilitációs foglalkoztatás engedélyezett létszáma 200 fő (Gruiz, Molnár és vezetők); 
• Elindítottuk az Oroszlán utcai támogatott lakhatást (Magyari Timi); 
• Gépkocsiparkunk megújult és kibővült, így nehezen mozgó ügyfeleink is eljutnak a programokra; 

• Elindult a felnőtt Ambulancia, hamarosan lesz ünnepélyes avatás és felszentelés (Gruiz, Vámos); 
• Fejlesztjük az IT ügyviteli rendszert, sajnos egyelőre pályázati támogatást nem sikerült szerezni 

rá, így csak saját erőből (Szaszák, Gruiz); 
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• Folytattuk a mentális akadálymentesítés projektet, integráltuk a BME képzésébe is; 
• 2016-ban 25 pályázaton 363 millió forintot nyertünk, melyből a rehabilitációs foglalkoztatás közel 

224 millió, a szociális foglalkoztatás 106 millió forint, a lakhatási szolgáltatások kiegészítő pályá-
zata pedig 20 millió forint volt (további részletekért lásd az 5. számú mellékletet). A pályázati ösz-
szegek mellett említenünk kell az élelmiszerbankon keresztül kapott élelmiszeradományt, mely 
becslésünk szerint 2–3 millió forintos értéket képvisel. Évek óta pályázaton nyerjük a gépkocsik 
abroncsait, a szervezetfejlesztő tréningeket és még számtalan tárgyi támogatást és adományt. 

 

 

 
1. ábra: A fotóterápiás csapat fotóiból készült a 2017-es naptár 

1.6. Szervezet és működés 2016-ben – összefoglaló áttekintés 

Az Alapítvány operatív vezetését 2016-ban már az átstrukturált szerkezetben végeztük, külön választva a 
szakmai vezetőket és az intézményvezetőket. A nagyobb intézményekben sikerült a középvezetői réteg-
nek átadni bizonyos felelősségeket, de ez még nem mindenütt mentesítette a vezetőket a túlterheltség alól.  

1.6.1. A menedzsment 

A kuratóriumi elnök egyben az alapítvány operatív vezetője, az oktatás és képzés szakmai vezetője, a 
fejlesztési projektek felelőse, valamint a vezetők és a központi csoportban dolgozók közvetlen felettese. 
Az operatív vezetés másik lába Mentes Éva gazdasági vezető, a gazdálkodásért felelős szakmai vezető és 
a gazdasági csoporthoz tartozó külső és belső munkatársak szakmai vezetője. 

Az intézményvezetők saját intézményükért felelős menedzserek, az intézményükben alkalmazott munka-
társak felettesei és intézményük szakmai, gazdasági, hatósági és jogi irányítása.  

• Borsfay Mária Domonkos Ágnest váltotta szeptembertől a Korai Fejlesztő vezetésében; 

• Érczy Emese, Márga otthon vezetője; 
• Kaucsincsé Zsóri Katalin, Zágrábi Gondozóház vezetője; 

• Kerepeczi Szimonetta, a Felcsúti utcai támogatott lakhatás vezetője; 
• Kovács Ferenc, lakóotthonvezető; 
• Magyari Tímea, a Petőfi lakóotthon vezetője; 

• Mayer Nikoletta, a Sportcentrum vezetője; 
• Scholz Mária, Szalóki Átmeneti és Napköziotthon vezetője; 
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• Szepesi Andrea, az Andor utcai lakóotthonok vezetője; 
• Szondi Tibor, a Somfa és az Üllői utcai támogatott lakhatások vezetője, 

• Jákfalvy Anett az Oroszlán utcai támogatott lakhatás megbízott vezetője. 

A szakmai vezetők feladata az adott szakterület munkatársainak horizontális összefogása: 
• Mentes Éva a gazdálkodás szakmai irányítója; 

• Veisz Anna, vezető gyógypedagógus;  
• Vámos Magdolna, egészségügyi szakmai vezető; 

• Magyari Tímea, a lakhatások szakmai vezetője; 
• Molnár Eszter, a rehabilitációs foglalkoztatásért felelős munkatárs, 
• Szaszák Tibor, a minőségirányításért felelős szakmai vezető. 

Egyre fontosabb szerep jut a nagyobb intézményekben a csoportvezetőknek, akik a vezetők által delegált 
feladatokat saját hatáskörben végzik el, saját beosztottjaikért felelnek. Ők kulcsfontosságú szereplők, hi-
szen a vezetőségi döntések megértése, elfogadása és a mindennapi működést végzők munkájának ezek 
szerinti irányítása rájuk hárul. Ilyen szerepkörben a gondozásért felelős munkatársak Kutasi Éva Csilla és 
Edviné Hajdu Irén, a szociális foglalkoztatásért Kun Andrea és Péter Zsófia. 

Az aktuális szervezeti felépítést az 1. számú melléklet mutatja. 

A szervezetfejlesztés érdekben 2016-ban is pályáztunk pro bono lehetőségekre, és sikerült is a General 
Electric szakembereinek vezetésével többnapos tréninget nyernünk, melyen vezetőink és a kulcs pozíció-
ban lévő középvezetők is részt vettek. A tréningen szakmai előadások és készségfejlesztő gyakorlatok 
szerepeltek, és egyes munkatársaink személyes coachingban is részesültek. Cserébe érzékenyítő napra 
hívtuk a GE munkatársait a Sportcentrumba, amit nagyon élveztek. 

1.6.2. A szakmai munka  

Az alapítvány szakmai munkája és szolgáltatás-rendszere 2016-ban, történelmünk 25. esztendejében, mél-
tán nevezhető holisztikusnak, hiszen szinte alig merülhet fel olyan szükséglet, olyan igény az értelmi 
fogyatékos ügyfelek és családjuk részéről, melyre ne lenne az alapítványnak megoldása, szolgáltatása 
vagy tanácsa. Az alapítvány szakmai vezetői biztosítják az oktatást, a szakemberek informális és formális 
képzését, az minőségi szolgáltatást és az egységességet az alapítványon belül. 

A szakmai munka minőségét hivatott biztosítani az a képzési- és tréningrendszer, melyet az INV nemzet-
közi projektben kezdtünk el fejleszteni és egy tesztidőszak után 2016-ban minden intézményre kiterjedő-
en működésbe léptettük. Ettől a rendszertől azt reméljük, hogy a segítő/támogató munkatársak tudatossá-
ga, eszköztára és szemlélete odáig fejlődik hogy ügyfeleinket partnerként tudják majd támogatni autonó-
miájuk maximális szintre fejlesztésében. Az INV rendszer nemcsak a munkatársi készségeket növeli, de a 
kontrollt és az önkontrollt is, és igen hatékony a kiégés megelőzésében. 

1.6.3. A gazdasági helyzet 

A 2014-et követően mind 2015-ben, mind 2016-ban csak az év második felében és csak megszorítások 
árán tudtuk egyensúlyba hozni bevételeink és kiadásaink mérlegét. Az ingatlanok felújítása és az újabb 
ház vásárlása a korábban erre a célra nyert és tartalékolt vagyon terhére valósult meg. Normatíva emelés 
nem volt, tehát nem kompenzálta a minimálbér és bérminimum emelést, így az állami feladatátvállalás 
egyre többe kerül mind az alapítványnak, mind az ügyfeleknek. A nehézségeket fokozza, hogy egyre ke-
vesebb pályázatot írnak ki a közép-magyarországi régiónak, a Nemzeti Együttműködi Alapból a nagyobb 
szervezeteket, mint amilyenek mi vagyunk, kizárják. Az adományozási kedvű vállalkozásokat eltéríti a 
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labdarúgás, alig maradt megszerezhető támogatási forrás. Emiatt egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az el-
adható alapítványi termékek és a piacképes szolgáltatások. Az intézmények takarékoskodásra ösztönzése 
is napirenden van. A 2015-ös évet a bevételek és a kiadások különbségéből adódó, egy nem túl nagy (27 
milliós) tartalékkal zártuk, mely, bár csak a fele volt a januári bér és járulék kötelezettségnek, de így is 
elég volt a 2016-os év eleji forráshiány áthidalására.  

Az előző évhez képest mind a kiadásokban, mind a bevételekben volt kisebb mértékű növekedés. A ki-
adások összege 776 millió forint, kismértékben túllépte az alapkiadásra tervezett összeget (759 millió), de 
alulmaradt a feltételesen tervezett kiadásokat is tartalmazó maximumnak (840 millió). A bevételek össze-
ge 796 millió forintot ért el: ez pontosan a tervezett  maximum és minimum számtani közepe. A fő szá-
mokat a mérleg (1. táblázat), illetve a közhasznúsági beszámoló mutatja (2. számú melléklet). A részletes 
gazdasági értékelés az 1.7. pontban található. 

1.6.4. Foglalkoztatotti létszámok alakulása 

Munkaszerződéssel rendelkező munkatársaink létszáma 2016. végén: 350 fő volt (2015: 336 fő, 2014: 
360 fő, 2013: 300 fő; 2012: 190 fő; 2011: 183; 2010: 185; 2009: 248 fő), ehhez adódik még 40 fő 
munkarehabilitációs megállapodással. Szerződéses önkénteseink száma 2016-ban is 40–50 fő között 
mozgott. Képzésben és továbbképzésben résztvevők munkatársak száma 50 fő volt, a rendszeres trénin-
geken szintén kb. 50 fő vett részt. 

Az alapítványban megteremtett foglalkoztatási lehetőségek közül az állami támogatást élvező rehabilitá-
ciós és szociális foglalkoztatás biztosítja az alapítvány szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek fizetőképes-
ségét. Ezek a támogatást élvező foglakoztatások elengedhetetlenek a rendszerünk fenntartásához, ahhoz, 
hogy, elsősorban a lakhatási szolgáltatásokat igénybe vevő, viszonylagos autonómiával rendelkező ügyfe-
lek meg tudjanak élni. Sajnos a csak napközben, pl. napközi otthonos szolgáltatást igénybe vevők eseté-
ben súlyos ára van a foglalkoztatásuk állami támogatásának: a napközi otthonra csak a normatíva 40%-át 
vehetjük fel: ilyenformán az általuk felvett bér alig több, mint amit az alapítvány elveszít a normatíván. 

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának van egy másik hozadéka: nagymérté-
kű állami támogatással tudjuk bővíteni munkatársaink számát. Mintegy 100 rehabilitációs (akkreditált) 
foglalkoztatott munkatársunk dolgozik a szociális szolgáltatásokban, részmunkaidőben. Sajnos 2017-re 
mind a két támogatott foglalkoztatás fajtában csökkentették a létszámkereteket. 

1.7. A Down Alapítvány néhány 2017-es tervének ismertetése 

1.7.1. Az IT ügyviteli és menedzsment rendszer (DAKAR) fejlesztése 

Down Alapítvány Közös-egységes-elektronikus iratkezelési és Archiválási Rendszerét − a DAKAR-t, 
már két éve fejlesztjük. 2017-ben tovább folytatjuk a meglévő irányítási rendszer működtetését és fokoza-
tosan fejlesztjük és terjesztjük ki újabb és újabb területekre. Eddig elkészült elemei: számlázás, pénztár-
kezelés, térítési és szolgáltatási díj kezelése, könyvelés. Folyamatban van a bank és bérszámfejtés elekt-
ronikus átvétele a banktól és a bérszámfejtőtől. Megtörtént a munkaszerződések megkötésére kifejlesztett 
szakértői rendszer programozása, a működés tesztelése hamarosan elkezdődhet. A 2017-re tervezett mo-
dulok kiterjednek az iktatásra, az önkéntesek foglalkoztatására, az ügyfeleknek nyújtott szakmai szolgál-
tatásokra (adatlap-rendszer minden elemére), az ingatlanokra és a gépjárművekkel kapcsolatos tenniva-
lókra, a telefonflotta kezelésére, a pályázatok nyilvántartására, a belső és külső kapcsolatokra, az ado-
mány-nyilvántartásra, a vezetőségi-, és munkaértekezletek dokumentálására, a szabályzatok (DA szintű és 
intézményi), protokollok és sablonok kezelésére, a gazdasági és pénzügyi tevékenységre. 
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Tervezzük, hogy rendszert más szervezetek számára is elérhetővé tesszük, mivel a működési folyamatok 
leképezése, algoritmizálása megoldást jelenthet a hozzánk hasonló problémákkal küszködő szervezetek-
nek is. Reméljük, hogy ebből hosszú távon is stabil bevételre tehetünk szert. 

1.7.2. Új támogatott lakhatás és szolgáltató központ létrehozása Rákospalotán 

Új támogatott lakhatást tervezünk indítani a XV. kerületben, a Kajár utcában megvásárolt lakóépületben. 
A Szalóki férőhelygondját nem tudtuk megoldani a Kálvária-téri lakással, így azt inkább SALSA lakás-
ként (Saját lakás, saját élet) hasznosítjuk. 

A XV. és XVI. kerületekben a Petőfi, a Felcsúti és az Oroszlán utcai házak 36 embernek adnak otthont. 
Az ott lakók 2015-ban még a Lágymányosi vagy a Zágrábi műhelyekbe jártak dolgozni, 2016-ban forgó-
színpadszerű megoldásban a 3 házban berendezett 3 műhelybe jártak "el" dolgozni. Mindkét megoldás 
intenzív kísérést, szállítást igényel, ami indokolatlanul megnöveli a fenntartási költségeket és a kísérők 
szükséges számát. 

2017 egyik fő fejlesztése egy foglalkoztatási centrum létrehozatala a XV. kerületben. A kerületi Önkor-
mányzattól sikerült kedvezményes bérleti díj mellett egy nagymértékben felújítandó ingatlant szerezni, a 
Bocskai és Arany János utca sarkán. A műhely működtetésére engedélykérelmet adtunk be, és működte-
tési pályázaton is indultunk. Utóbbi pályázaton kb. 18–20 ember bérét fedező keretet nyertünk (sajnos a 
Zágrábi keretét ennyivel csökkentették), a működési engedély kiadása is folyamatban van. A tatarozásra 
szükséges összeg megszerzését elindítottuk, remélhetőleg 2017 közepére elindul az új műhely. 

1.7.3. Egészségügyi, orvosi szolgáltatások, a felnőtt Down Ambulancia 

A kisgyerekek számára működtetett Down Ambulancia stabilan működik, fejlődésneurológiával kiegészí-
tettük, a fejlődésneurológus mellé gyógytornászt biztosítunk. Nagy szakmai sikernek könyveljük el azt, 
hogy a "Gyermekgyógyászati továbbképző szemle" egy különszámot szentelt a Down-szindrómának, a 
Down Ambulanciának, a korai fejlesztésnek és a szakorvosi újdonságoknak.  

Ugyanakkor a felnőtt szolgáltatásrendszerből napi szinten hiányoznak az empatikus és holisztikus szemlé-
letű orvosi-egészségügyi szolgáltatások. Mivel az orvosi ellátás helyzete országunkban reménytelen, ügy-
feleink életminősége, nem túlzás azt állítani, hogy gyakran élete is komolyan függ attól, hogy találunk-e, 
kialakítunk-e saját megoldást az egészségügyi ellátásokra.  

2016-ban előkészítettük a felnőtt ambulancia indulását, de magának a működésnek a megkezdése 2017-re 
maradt. A koncepció az, hogy egy Koordinációs irodán keresztül jönnek be a páciensek a rendszerbe, 
vagy szakorvosi beutalóval, vagy általánossal. A koordinációs iroda szorosan együttműködik a neuroló-
gussal és a pszichoterapeutával akik minden kérdéses, nem diagnosztizált esetet alaposan kivizsgálnak, és 
vagy maguk kezelik vagy más szakorvos felé irányítják. 

Legnagyobb problémánk a tartós orvosi, egészségügyi, rehabilitációs ellátást igénylő valamint értelmi 
fogyatékosságuk mellett pszichiátriai problémás ügyfeleink elhelyezése. Gyakorlatilag nincs megbízható 
hely, és az árak is kemények. Együttműködési szerződés keretében próbálunk állandó, megbízható, 
együttműködő partner-intézményre lelni. Az is nagy feladat, hogy a hozzátartozókkal megértessük, hogy 
vannak állapotok, amiknek az ellátására nem vállalkozhatunk felelősen. 
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1.7.4. Az Alapítvány egyéb tervei 2017-ra 

• A Kálvária téri és a Kinizsi utcai lakások felújítása és hasznosítása, bevétel generálása. 
• A Kajár utcai ház lépésenkénti felújítása, csatorna, kisház, szobák leválasztása, konyha, fürdőszo-

ba átépítése, festés. Addig is nővér-szállóként hasznosítás. 
• Szalóki emeleti felújítások,  

• Oroszlán, melegvíz- és fűtésrendszer szétválasztás, áram kapacitás-bővítés, 2. emeleti konyhabú-
tor csináltatás, lépcsőjavítás, lépcsőház felújítás, ünnepélyes megnyitó. Az év második felében ga-
rázsból szobák, vizesblokk, műhely elköltöztetése, műhely helyén közös helyiség, társalgó. 

• Márga falszigetelés; 

• Ügyviteli rendszer fejlesztése, tesztelése, bevezetése, eladható termékké fejlesztése; 
• Akkreditál felnőttoktatási szervezetként bevétel generálása; 

• Sport, szabadidős programokból bevétel elérése; 
• Érzékenyítő szolgáltatások kiajánlása cégeknek, pl. közös sportolás, kézműveskedés együtt és él-

mény-tréning formájában. Ehhez szóróanyag készítése, beárazás és kiajánlás. 
• Termékek marketingjének fejlesztése; 
• Idősek, és állandó ápolást, orvosi felügyeletet igénylő problémás esetek ellátásnak megoldása; 

• Kiadványok megírása, kiadása: Személyközpontú szociális szolgáltatásrendszer (INV), 3 KÉR 
füzetke (orvosnál, konditerem, sportolás, emberi jogok), korai olvasás, írás, számolás fejlesztés, 
számtan tanítás – gyakorlati könyv, valamint mondókagyűjtemény. 

 

     

Ajándék szettek: cserép és fa lakásfelszerelés 

 

   

Textil-termékek: sapkák, horgolt fülbevaló és illatos zsákocskák, zsinórkarkötők 
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1.8. A Down Alapítvány 2016-os gazdálkodásának értékelése 

Az 4. ábra tizenöt egymást követő év fő gazdálkodási-pénzügyi adatait mutatja. 

1.8.1. 2002–2016 mérlegszámai 

A 2006–2009 közötti időszak hirtelen megkétszereztük a bevételünket, de a meredek mennyiségi növeke-
dés hamar a visszájára fordult 2010–2012 között, elsősorban a szociális foglalkoztatás támogatásának 
csökkenése miatt. Azóta sikerült folyamatos (bár egyre csökkenő mértékű) növekedést elérnünk. 

Az alapítványi vagyon kisebb-nagyobb hullámzásoktól eltekintve általában folyamatosan nő, de 2015–16-
ben nem sokat gyarapodott, hiszen az amortizáció komoly összegekkel csökkenti azt minden évben. 

A bevételek a 2012–14 közötti meredek növekedéshez (rehabilitációs foglalkoztatás beindulása) képest 
szerényebben nőttek, és a kiadások egyre jobban megközelítik a bevételeket. 

A kiadások 2014-ben 663 milliót, 2015-ben 737 milliót, 2016-ban pedig 777 milliót tettek ki, a bevételek 
743, 764 és 796 milliót. 
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4. ábra: Az alapítványi vagyon, a bevételek és kiadások alakulása 2002–2016 között (MFt) 

2016-ban sem sikerült 50 milliós többlettel zárni az évet, csak 20 millió állt rendelkezésre a 2016-os be-
vételből 2017 első hónapjára, tehát valamivel kevesebb, mint egy évvel korábban. 

Évek óta minimális és maximális bevételt tervezünk, és ezt állítjuk szembe az alapkiadási tervvel (mini-
mum) és a feltételes kiadásokkal megnövelt maximális kiadási tervvel. Az ábrákon is látható éves és év-
közi trendek alapján kell takarékoskodni, vagy engedni a feltételes tervek megvalósulását.  

1.8.2. Bevételek és kiadások az elmúlt 13 évben 

Az 5. és 6. ábra a tervezett és a megvalósult bevételeket és kiadásokat mutatja az elmúlt 14 évben.  

A bevétel 2013 és 2014 években kiugróan nagy volt, néhány nagy összegű pályázat és adomány eredmé-
nyeképpen. Az így létrejött vagyon többnyire ingatlanokba és beruházásokba, felújításokba fektettük a 
2013–16 közötti években. Még 2016-ban is az akkor felhalmozott vagyont tudtuk ingatlanra konvertálni. 
2015-ben és 16-ban a bevétel a tervezett minimum és maximum között jelentkezik, ahogy azt várjuk. 
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5. ábra: A bevételek terve és a megvalósult bevételek 2003–2016 között (MFt) 
 

A kiadásokat a 6. ábra mutatja. Az ábrázolt 14 év alatt általában a tervezett alatt maradtak a kiadások 
(kockázatkerülő gazdálkodást folytatunk), de vannak évek –például 2014–16 is ilyenek, – amikor a kiadás 
túllépi a tervezett alapköltségvetést, de ezt a bevételek nagysága indokolja. A kiadások tervezésénél is 
egy sávban gondolkodunk, az alapkiadás az az összeg, mely különösebb fejlesztések nélkül szükséges a 
léthez. Ehhez adódnak a feltételes kiadások, konkrét, általában beruházás típusú tartalommal, melyet ak-
kor indítunk, ha év közben úgy látjuk, hogy a bevétel indokolja az elindítást. 2016-ban az alapkiadást 759 
millióra terveztük, amihez 81 millió feltételes kiadás járult, amiből 18 milliós többletkiadás valósult meg. 
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6. ábra: A tervezett és megvalósult kiadások 2003–2016 között (MFt) 



23 

 

1.8.3. Bevétel-fajták szerinti megoszlás 2015-ben 

A bevétel-típusonkénti információt a 7. ábrán láthatjuk. Két feltűnő eltérés van a tervezett és a megvaló-
sult között: a pályázatokon és szponzorokon keresztül bejött összeg ebben az évben még tovább csökkent. 
Enyhe növekedést mutat az adománygyűjtésünk, a nem normatívás szolgáltatások és a termékek bevétele, 
és ami komolyabb bevétel-növekedést hozott, az a foglalkoztatás. Sajnos pályázati bevételekre továbbra 
sem lehet számítani és az adományozási kedv felkeltése is egyre nehezebb. Nem szerepel a könyvekben, 
de komoly értéket képviselnek a tárgyi adományok, elsősorban élelmiszer formájában. 
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7. ábra: Típusonkénti bevétel tervezett és megvalósult értékei 

1.8.4. Bevételek és kiadások részletezése 

A 2016-os bevételek és költségek részletezése 

A 1. táblázat a 2016-os költségvetési beszámoló áttekinthető változata: ez ad teljes képet a gazdálkodá-
sunkról. A közhasznúsági beszámolóhoz csatolandó szabványosított kimutatást a 2. számú mellékletben 
tekinthetjük meg.  

Az arányok közül kiemelném az intézmények működtetéséhez adott 163 millió költségvetési támogatást, 
melyhez maguk a szolgáltatást igénybevevők 137 milliót fizettek be, három szerződött önkormányzat 
pedig 15 millió forintot. És mivel ez a három forrás együttesen is kevés, kb. 80 milliót kell az alapítvány-
nak előteremtenie az államtól átvállalt szolgáltatások működtetésére, és akkor ebben nincs benne a tataro-
zás, felújítás esetleg ingatlanvásárlás új intézmény létrehozása céljából (v.ö. 3. táblázat). A beruházások 
nagyon szerényen számolva tovább 15–20 millió/év költséget jelentenek az állami feladatátvállalással 
kapcsolatban. 

A kiadások közül a bérek (járulékkal) jelentik a legnagyobb tételt, 536 millió forintot, ami a költségveté-
sünk 69%-a. Ha ehhez hozzávesszük a nem alkalmazottként, hanem vállalkozóként dolgozókat, ami to-
vábbi 50 millió forint volt 2016-ban, akkor a helyes arány: 76%. Ez jól tükrözi tevékenységünk hatalmas 
emberi erőforrás igényét.
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1. táblázat: Down Alapítvány költségvetési beszámolója, 2016 
Kimutatás a vagyonról  eFt 
Induló tőke alakuláskor  700  
Tőkeváltozás  615 804 
Saját tőke  636 369 
Eredmény 2016. év  19 865  
Kötelezettség  30 079  
Források összesen  666 448  
Bevételek összesen  796 393 
Költségvetési támogatások  247 270 
Intézmények fenntartására (költségvetéstől)  163 469 
Pályázatok szociális és rehabilitáció foglalkoztatással együtt  366 602 
        Szociális foglalkoztatásra 107 616 
        Rehabilitációs foglalkoztatás 223 726 
Önkormányzatoktól támogatás  14 943 
Gazdasági társaságok, magánszemélyek tám.  57 772 
SZJA 1 %  8 188 
Térítési díjak  137 302 
Egyéb bevételek  43 700 
Kiadások = közhasznú tevékenység költségei 2016. évben  775 764 
Anyagjellegű ráfordítások  219 680 
Személyi jellegű ráfordítások  450 976 
Munkabérek közterhei  84 652 
Értékcsökkenés  20 455 

1.9. A Down Alapítvány 2017-es pénzügyi terve: kiadások és bevételek 

A 2. táblázat a 2017-os pénzügyi tervet mutatja intézményenként, illetve projektenként. Az ad hoc támo-
gatásokból feltételesen megvalósuló terveket és kiadásaikat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 

2. táblázat: A Down Alapítvány 2016-os pénzügyi terve: kiadások projektenként 
Intézmény / Projekt  Tervezett kiadások (eFt)  
Átmeneti és Napközi Otthon I. (ÁO+NO) 70 000 
Átmeneti és Napközi Otthon II. (ÁO+NO) 115 000 
Szociális foglalkoztatás (FF+MR) 100 000 
Rehabilitációs foglalkoztatás 200 000 
Andor utcai lakóotthonok 28 000 
Sarokház (Petőfi utca) lakóotthon 24 000 
Csengery utcai lakóotthon 17 000 
Márga otthon működtetése 28 000 
Felcsúti működtetése 22 000 
Üllői úti támogatott lakhatás 5 000 
Somfa támogatott lakhatás 14 000 
Oroszlán utcai támogatott lakhatás 24 000 
Lágymányosi Foglalkoztatási Centrum működtetés 3 000 
Korai fejlesztés és habilitáció 35 000 
Down Ambulancia támogatása 2 000 
Felnőtt Egészségközpont – Koordinációs iroda 1 500 
Dada és Sorstársi segítő szolgálat működtetése 6 000 
Rehabilitációs és sportcentrum, működtetése 15 000 
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Komplex habilitáció, egészségügyi programok  1 000 
Mentális akadálymentesítés 2 000 
Új pedagógiai modell bevezetése 2 000 
Tréningek, oktatás, tanulmányutak 5 000 
Hírlevél, kiadványok 22 000 
Központi és gazdasági irodák működése, minőségirányítás 14 000 
IT menedzsment rendszer fejlesztése 4 000 
Intézményeket kiszolgáló közös csoport 12 000 
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beruházás 1 000 
Zágrábi Átmeneti és Napközi Otthon beruházás 2 000 
Balatoni nyaraló karbantartás, fenntartás  1 500 
Dobogókői nyaraló fenntartása, karbantartása  1 000 
Összes tervezett alapkiadás  777 000 

 
3. táblázat: Pályázatoktól és szponzorációtól függően megvalósítható tervek 2016-ben 

Intézmény / projekt / fejlesztés Tervezett kiadás (eFt) 
Bocskai foglakoztatási centrum felújítás  6 000 
Oroszlán véglegesítés 3 000 
Kinizsi felújítás  5 000 
Márga utcai épület karbantartás, szigetelés 8 000 
Kajár utcai ingatlan felújítás átalakítása 10 000 
Tatarozás, felújítás egyéb intézményekben 20 000 
IT menedzsment rendszer gyorsított fejlesztése 8 000 
Összes tervezett feltételes kiadás 60 000 

A 2. és 3. táblázatban összesített kiadások fedezetét a 4. táblázatban szereplő bevételek biztosítják. 

4. táblázat: 2016-re tervezett bevételek: alap és maximális költségvetési terv 
Tervezett bevételek Minimum (eFt) Maximum (eFt) 

Intézményi normatív támogatások szociális  140 000 145 000 
Intézményi normatív támogatások oktatási 26 000 30 000 

Szociális foglalkoztatás támogatása  95 000 100 000 
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása  200 000 205 000 

Egyéb pályázatok  40 000 45 000 
Egyéb támogatások, szponzorok  15 000 20 000 

SAZ hírlevél  35 000 40 000 
Önkormányzatok  16 000 20 000 

Kliensek befizetései  142 000 150 000 
Beköltözők hozzájárulása 2 000 3 000 

Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel 26 000 28 000 
Kézműves műhely bevétele  1 000 2 000 

1%  7 000 8 000 
Kamat és pénzügyi bevételek  2 000 3 000 

Egyéb befizetések  30 000 38 000 
Bevételek összesen  777 000 837 000 

 

Budapest, 2017. május 20. 

 

        Dr. Gruiz Katalin 
        a kuratórium elnöke 
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2. Gyógypedagógiai és pszichológiai munkacsoport – 2015-ös beszámoló, 2016-os terv 

Veisz Anna, gyógypedagógus és Janzsó Szilvia, pszichológus 
 
Előzmények 
Az Alapítvány 25 éves fennállása alatt fokozatosan szélesedett az ellátórendszer köre:  
- A kezdeti napközi otthoni ellátás mellett létrejött az átmeneti otthoni elhelyezés (Szalóki Napközi és 
Átmeneti Otthon),  
- Azt követően több lakóotthon létesítésére is sor került (Sarokház, Andor Úti Lakóotthon, Csengery Úti 
Lakóotthon),  
- Megalakult a Zágrábi Úti Napközi- és Gondozóház,  
- Majd az új törvényi változásoknak megfelelően az utóbbi években több Támogatott Lakhatási forma is 
létrejött (Márga Úti Támogatott Lakhatás, Felcsúti Úti Támogatott Lakhatás, Üllői Úti Támogatott Lakha-
tás, Somfa Közi Támogatott Lakhatás, Oroszlán Úti Támogatott Lakhatás). 
 
Az Alapítvány növekedésével arányosan bővült a gyógypedagógusok és pszichológusok létszáma és te-
vékenységi köre. 
A kezdeti időkben egy gyógypedagógus látott el szakmai feladatokat a felnőtt fogyatékosok körében, a 
foglalkoztatás beindulásakor munkapszichológus is segítette az ügyfelek munkáját. A növekvő ügyféllét-
számmal és a bővülő ellátórendszerrel arányosan egyre több szakemberre volt szükség a differenciált ellá-
tás érdekében. Ennek megfelelően több gyógypedagógus és pszichológus összehangolt munkájával igye-
keztünk az új elvárásoknak megfelelni, ami egyúttal a differenciált, minőségi munkát vonta maga után. 
A jelenlegi törvényi szabályozás értelmében a lakóotthonokban kötelező a gyógypedagógus alkalmazása, 
egyéb ellátó helyeken szociológus, szociálpedagógus végzettséget, valamint a támogatott lakhatási for-
mában kompetenciákat írnak elő a szakfeladatok ellátására. Támogatott lakhatás esetén a szolgáltatási 
elemek közül igénybe vehető gyógypedagógiai fejlesztés szerződés keretében. 
 
Közhasznúsági beszámoló a 2016-os évről 
 
Cél 
Az ügyfelek adottságainak, igényeinek és szükségleteinek széleskörű megismerése, a szükségleteikhez 
igazított szolgáltatások és fejlődési lehetőségek biztosítása, az önálló felnőtt élet minél magasabb szintű 
elérése érdekében. 
 
Pedagógiai munkacsoport  
A pedagógiai munkacsoport résztvevői: gyógypedagógusok, szociálpedagógusok, fejlesztőpedagógus 
vagy andragógus szakemberek, akik képviselik az egyes projekteket és a mindennapokban ellátják a terá-
piás munkát. 
Az ügyfelek támogatott önálló életvezetésének segítése érdekében szociálpedagógusok és gyógypedagó-
gusok részvételével kibővített szakmai műhelymunka működik.  Havi rendszerességgel tartunk összejöve-
teleket, melynek keretében esetmegbeszélések, módszertani elemzések és technikák kidolgozása, jó gya-
korlatok átadása történik.  
Nehezíti munkánkat a gyógypedagógusok körében megfigyelhető fluktuáció, melynek oka feltételezhető-
en a nevelési-oktatási rendszer és a szociális terület közötti eltérő munkafeltételek szelektáló hatása. 
 
Pedagógiai munkacsoport feladatai: 
- Az ügyfelek megfigyelése és felmérése, a kapott eredmények kiértékelése (gyógypedagógiai feladatkör). 
- Rövid- és hosszú távú egyéni fejlesztési tervek összeállítása, a fejlődés folyamatos monitorozása, felül-
vizsgálatok és új fejlesztési területek megjelölése (szociálpedagógusok és gyógypedagógusok feladata).  
- Az adott részlegeken belül a segítő munkatársak szakmai irányítása, a fejlesztések figyelemmel kísérése 
(szociálpedagógusok és gyógypedagógusok feladata). 



27 

 

- Egyéni- és csoportos fejlesztések egy-egy projekten belül (segítő munkatársak mindennapi tevékeny-
ségbe ágyazott tevékenysége a gyógypedagógusok és szociálpedagógusok szakmai irányításával). 
- Egyéni tanácsadás ügyfeleknek, munkatársaknak: az egyes projektekben dolgozó gyógypedagógusok. 
- Az Alapítvány új gyógypedagógusainak betanítása. 
- Támogatási szükségletfelmérések: belső támogatási szükségletfelmérő szakmentor: Veisz Anna 
- A Támogatott lakhatási formában élő ügyfeleknél -az Egyéni szükségletfelméréseket alapul véve- az 
Egyéni szolgáltatási tervek összeállítása, a szolgáltatások monitorozása, visszacsatolások, szükség esetén 
módosítások, illetve kiegészítések beiktatása. Szakmai együttműködés az esetfelelőssel. 
- Az olasz projekt keretében előadások tartása az ügyfelek jobb megismerése érdekében, módszertani 
ismeretek nyújtása: Földvári Dóra, Veress Ildikó, Sztrunga Dávid és Veisz Anna gyógypedagógusok. 
- INV Tréningek, munkatársaknak: Földvári Dóra, Veisz Anna. 
- Esetmegbeszélések a gyógypedagógusok és pszichológusok együttműködésével. 
- Alternatív lakhatás, támogatott lakhatás, szolgáltató centrumok irányítása című képzésen előadás: Veisz 
Anna: Támogatási szükségletfelmérés, lakhatási formák. 
- Külső előadás- BME rehabilitációs szakértők, gyakorlati foglalkozás: Veisz Anna: Gyógypedagógiai 
vizsgálatokról. 
 
Pszichológiai munkacsoport feladatai: 
- Pszichológiai munka-alkalmassági vizsgálatok: Janzsó Szilvia, Szabó Alexandra 
- TF életvezetési tanácsadás: Janzsó Szilvia 
- Munka-pszichológiai mérőeszközök kialakítása számítógépen (50 ügyfél összehasonlító vizsgálata 
mindkét módszerrel): Szabó Alexandra, Janzsó Szilvia 
- Önálló Élet és Felnőtt Élet Tréningek, 1,5 óra/hét: Tóth Petra, Szabó Alexandra 
- Sorstársi Segítő tréningek: Szabó Alexandra (segítő tréner, Keszerice Jolán mellett) 
- INV Tréningek, munkatársaknak: Janzsó Szilvia, Tóth Petra, Szabó Alexandra 
- LABRIS, érzékenyítő szakértők (ügyfelek) felkészítése: Tóth Petra 
- Egyéni tanácsadás ügyfeleknek, munkatársaknak: Tóth Petra, Szabó Alexandra 
- Egyéni terápia, párterápia (ügyfelek): Janzsó Szilvia 
- Családterápia: Tóth Petra 
- Konzultáció szülők-gondnokok (igény szerint): Janzsó Szilvia, Tóth Petra, Szabó Alexandra 
- Esetmegbeszélések: Janzsó Szilvia, Tóth Petra, Szabó Alexandra 
- Pszichés zavarok, gyógyszeres kezelés, konzultáció (PREZI készítése): Janzsó Szilvia, Szabó Alexandra 
- Pszichológiai vizsgálat, szakvélemény, külső klienseknek: Janzsó Szilvia 
- BME rehabilitációs szakértők, gyakorlati foglalkozás: Janzsó Szilvia 
- Belső szakmai továbbképzés (KIP) Tóth P. Szabó A. résztvevők): Janzsó Szilvia 
- Támogatott Lakhatás képzés: Janzsó Szilvia (előadó), Szabó Alexandra (résztvevő) 
- Külső szakmai továbbképzések: Családterápiás képzés, Önismereti csoport - Tóth Petra, 
- Pszichoterápiás Hétvég - Szabó Alexandra 
- Önkéntesek munkájának mentorálása: Janzsó Szilvia 
- Szakmai gyakorlat, szakdolgozat témavezetése pszichológus hallgatóknak: Janzsó Szilvia, Tóth Petra 
- Pszichológus csoport szakmai megbeszélése, hetente: Janzsó Szilvia, Tóth Petra, Szabó Alexandra 
 
Olasz projekt- INV folytatása 
Az első időszakban megtartott Fókuszcsoportok keretében a segítő munkatársak etikai hozzáállása, atti-
tűdje volt a csoportmunka fő vezérelve.  
A tanfolyam vezetése során célunk volt: a tanfolyamon résztvevők személyes fejlődése, tudatosságának 
kialakítása és elmélyítése, az attitűdváltás, az ügyfelek és a segítő munkatársak közötti aszimmetria csök-
kentése, a partneri kapcsolat kialakítása. Igyekeztünk felszabadítani és újraértelmezni a munkánk során 
felhalmozódott tudást és tapasztalatot, ahol a hangsúly a támogatáson, az építő kritikán és a mérlegelésen 
van. On-line felületen dokumentáltuk a program folyamatát.  
A tanfolyamon elsajátított ismereteket a gyakorlati munkában való megvalósulás követte egy-egy ügyfél 
megfigyelésével, fejlesztési folyamatának megtervezésével és a mindennapokban történő fejlesztésekkel, 
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újratervezésekkel. A folyamatot apró lépésekre bontva, reális célkitűzések mentén jelöltük meg a felada-
tokat. 
 
Az Alapítvány céljául tűzte ki az INV projekt kiterjesztését az egyes projektekben dolgozó minden segítő 
munkatársra. Ennek érdekében újabb tanfolyamokat indítottunk. Ennek köszönhetően az ügyfelekkel dol-
gozó valamennyi munkatárs havi rendszerességgel részt vett a tréningeken.  
 
Mentorok: Janzsó Szilvia, pszichológus; Tóth Petra, pszichológus; Földvári Dóra, gyógypedagógus; 
Veisz Anna, gyógypedagógus és 2016. januártól Szabó Alexandra, pszichológus.  
A tréningen használt eszközök: Önmegfigyelő napló, Felvételi és megfigyelő lapok szempontsora. 
A pedagógiai- és pszichológiai munka szervesen kapcsolódnak egymáshoz a cél elérése érdekében.  
 
Ügyféldokumentáció 
Az intézményen belüli együttműködést és esetkezelést jelentős mértékben megkönnyíti és harmonizálja a 
Szolgáltatási napló címmel jelzett, napi szinten vezetett elektronikus dokumentum. A dokumentum fel-
öleli az ügyfelekkel kapcsolatos összes szolgáltatást egyénre, napra és szolgáltatási körökre lebontva, a 
szolgáltatást végző személy megjelölésével. A Down Alapítvány által működtetett FTP szerveren az ille-
tékességi körbe tartozó dolgozók hozzáférése folyamatosan biztosított. Ennek megfelelően a szolgáltatást 
nyújtó segítő szakemberek, ügyfelek és hozzátartozók tájékozódhatnak egy-egy ügyfél aktuális állapotá-
ról, fejlődéséről, lehetőség nyílik a különböző területeken dolgozók összehangolt munkájára. A dokumen-
tum tartalma folyamatában és mindenkor nyomon-követhetően szemlélteti az ügyfelek életét. Ezen kívül 
alkalmas a szakmai konzultációkra, valamint a hozzátartozókkal való hatékony együttműködés segítésére.  

Kliensindex: lakóotthonokban és támogatott lakhatási formában félévenként készítjük el, az átmeneti 
otthonokban éves tervezés zajlik. Ez a dokumentum az adott időszak átfogó terveit és a megvalósulást 
rögzíti. 

Felvételi- és megfigyelési lapok: az INV projekt jól használható eszköze, mely segíti az ügyfelek alapos 
megismerését, egyúttal segítséget nyújt a rövidtávú célok megjelöléséhez, a fejlesztési területek kidolgo-
zásához és a megvalósulás figyelemmel kíséréséhez. 

Fejlesztési terv: Az Alapítvány protokolljához tartozik, mely a felmérések alapján apró lépésekre bontja 
a fejlesztés folyamatát. 

Egyéni szolgáltatási terv: A Támogatott lakhatásban használatos dokumentum, mely az ügyfelek egyéni 
igényeit és szükségleteit; valamint az arra épülő, ügyfél által választott szolgáltatások körét és annak for-
máját tartalmazza. A dokumentum létrehozása és folyamatos vezetése nem gyógypedagógiai feladat, ha-
nem kompetencia alapú feladatkör, a tapasztalatok alapján azonban célszerű gyógypedagógus közremű-
ködését is igénybe venni az elkészítésnél. 

 
A gyógypedagógiai és pszichológiai tevékenységeket ellátó szakemberek az egyes projektekben 
Zágrábi Úti Gondozóház és Napközi Otthon: Veress Ildikó, gyógypedagógus (8 óra/nap),  
Nyikunyikné Faragó Anna, gyógypedagógus (4 óra/nap). 
Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon: Veisz Anna- gyógypedagógus segíti Péter Zsófia, szociálpedagógus 
munkáját. 
Petőfi Lakóotthon: Földvári Dóra, gyógypedagógus, 2016. áprilisától Halász Viola, gyógypedagógus. 
Andor Lakóotthon: Sulyok Melinda, gyógypedagógus. 
Csengery Lakóotthon: Sztrunga Dávid, részmunkaidős gyógypedagógus. 
Márga Támogatott lakhatás: 2016. májusától Klinger Magdolna, gyógypedagógus 
Felcsúti úti Támogatott lakhatás: Halász Viola, gyógypedagógus. 
Oroszlán utcai Támogatott lakhatás: Halász Viola, gyógypedagógus 
Somfa és Üllői Úti Támogatott lakhatások: Veress Ildikó látja el a gyógypedagógiai munkát, Kramalics 
Anikó 4. éves gyógypedagógiai hallgató betanul. 
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Lágymányosi Úti Telephely: Janzsó Szilvia, pszichológus, Veisz Anna, gyógypedagógus, Tóth Petra, 
pszichológus, Szabó Alexandra, pszichológus. 
 
2016. második felében több gyógypedagógus távozott az alapítványból: Nyikunyikné Faragó Anna, 
Klinger Magdolna, Halász Viola és Sulyok Melinda. 
A megüresedett helyekre két főállású gyógypedagógus felvételét tervezzük. 
 
A pedagógiai- és pszichológiai munka Janzsó Szilvia, munka-szakpszichológus, terápiás munkatárs és 
Veisz Anna, gyógypedagógus szakmai vezetésével történik. Egyéb tevékenységük: szakdolgozati témák 
kiírása, az alapítványnál kidolgozott módszerek tudományos feldolgozásával kapcsolatban; szakmai gya-
korlatok vezetése.  
 
Terveink: 
- Az ügyfelek önálló felnőtt életének segítése érdekében az együttműködés szorosabbá tétele, a segítő 
szakemberek tudatosságának fokozása, a munka összehangolása, az INV projekt folytatása, a megszerzett 
tudás széleskörű gyakorlati alkalmazása.  
- Az INV projekt keretein belül használt Felvételi- és megfigyelőlapok témaköreinek kibővítése a munka-
alkalmasság és foglalkoztatás területeivel. 
- Igényeknek megfelelően terápiák és tanácsadás biztosítása. 
- A támogatott lakhatások fokozottabb figyelemmel kísérése, időszakonként tréningek. 
 

 
Török vendég-gyógypedagógusok a Lágymányosiban 
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3. Egészség szakterület – 2015-ös beszámoló és 2016-os tervek 

Vámos Magdolna, egészségért felelős szakmai vezető 
 

Az egészségért felelős szakmai csoport feladatai  

Az egészségmegőrzési-egészségfejlesztési tevékenység lényegében az egészségügyi szolgáltatók külön-
böző szintjeinek igénybevételéhez kötődő segítői/mentori/gondozói feladatok összességét, és a betegsé-
gek megelőzését szolgáló prevenciós programok tervezését, szervezését, a lebonyolításban való aktív köz-
reműködést jelenti.  
 

Az egészségmegőrzéssel és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, programok, koordinálása az 
Alapítvány egészségügyi auditorának kompetenciájába tartozik. Az auditor felelős azért is, hogy a segí-
tői/támogatói feladatokat ellátó új és régi munkatársak – csoportos, illetve egyéni szakmai képzések során 
– oktatásban részesüljenek. Az egészségügyi felelősök, de a segítői/ gondozói státuszban dolgozó többi 
munkatárs számára is napi szinten biztosított a szakmai konzultáció lehetősége, és a szakmai segítség-
nyújtás.  
 

Az egészségügyi szakmai csoport tagjai: 

Vámos Magdolna – szakmai vezető, auditor,  
Kutasi Éva Csilla, Edvinné Hajdú Irén, Pelsőczi Anna, Dr. Miklósicsné Nachtigál Julianna, Veréb Anna. 
 
Rövid történeti áttekintés 
Az Alapítvány 25 éves fennállása során az itt élő és itt dolgozó ügyfelek, egészségi állapotának megőrzé-
sére, egészségük fejlesztésére, betegségük leküzdésének elősegítésére irányuló törekvések évről-évre egy-
re nagyobb hangsúlyt kaptak. Az elmúlt negyedszázad eseményeit áttekintve, érdemes kiemelni, hogy 
1995-ben a Bethesda Gyermekkórházban megnyitotta kapuit a Gyermek Down Ambulancia. Ugyancsak 
1995-ben indult útjára egy komplex fogorvosi program, amelynek keretében prevenciós jelleggel lehető-
ség nyílt fog-és szájüregi szűrővizsgálatokra, valamint altatásban végzett fogászati kezelésekre. A Down 
Alapítvány altatásos fogászati rendelője – 1998 és 2008 között – összesen tíz évig működött sikeresen, 
saját erőből, saját anyagi lehetőségek által megszabott módon.  

Aztán több éves szünet után, 2014-ben ügyfeleink számára ismét lehetőség nyílt altatásban végzett fogá-
szati kezeléseket igénybe venni. Együttműködési megállapodást kötöttünk a SOTE Fog-és Szájsebészeti 
Klinikájával, ahol a fogpótlás kivételével narkózisban látják el azokat a sérült embereket, akik csak ilyen 
módon vállalkoznak fogászati kezelésre. 
 

   
SOTE Fog-és Szájsebészeti Klinika Altatásos Fogászata 

 

A betegségek gyógyítása mellett a hangsúly kezdetek óta mindig is a megelőzésen volt. Az egészséges 
életmódra szoktatás, a mozgás öröme, a korszerű és egészséges táplálkozás, a higiénés szabályok megta-
nítására való törekvés a lakóotthonok létrejöttével egyidős.  
Az elmúlt évek során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a sport, a testmozgás. Mindehhez rendszeresen 
vagy folyamatosan különféle programok, versenyek járultak. Például 1992-től a mindennapok részévé 
kezdett válni, értelmi fogyatékos és halmozottan sérültek számára a terápiás lovaglás, de ezen kívül más 
egyéb rehabilitációs és a jó fizikai állapotot elősegítő programok is. 
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A jelen kihívásai, és az 2016-os év eseményei 
 
Down Koordinációs Központ a Budai Irgalmasrendi Kórházban 
A szolgáltatásrendszerből napi szinten hosszú éveken át hiányzott ügyfeleink számára a megfelelő, empa-
tikus és holisztikus szemléletű orvosi-egészségügyi szolgáltatás. Ezek megteremtésén évekig keményen 
dolgoztunk, és nem eredmény nélkül. 2016-ban a Budai Irgalmasrendi Kórház és a Down Alapítvány – 
két hasonló küldetéssel rendelkező szervezet – létrehozta és működteti a Down Koordinációs Központot 
(DKK). Célunk a támogatással élő fogyatékos személyek életminőségének javítása, személyközpontú, 
szakmailag jól megalapozott, jó minőségű egészségügyi ellátás biztosítása. A fogyatékos páciens rendel-
kezésére állunk prevenciós szűrővizsgálattal, panaszaik kivizsgálásával, konkrét szakorvosi szolgáltatá-
sokkal, szakvélemény készítéssel, valamint a kórházi felvételhez való hozzásegítéssel. 
 

A DKK felelős azért is, hogy a különböző szakorvosokat igénybe vevő páciensek integrált terápiája meg-
valósuljon, azaz a betegek állapotának, diagnózisainak függvényében, az alkalmazott terápiák összehan-
golásra kerüljenek. 

 

  
 
 
 

 

Az Alapítvány prevenciós szolgáltatásainak szervezése, biztosítása 

A magas vérnyomás, az elhízás a diabetes és a mozgásszervi betegségek megelőzésére fókuszálva évről 
évre megszervezésre kerülnek olyan prevenciós programok és szűrővizsgálatok, amelyek ügyfeleink jobb 
életminőségét szolgálják.  

A mozgásszervi deformitások orvoslását, a járást megkönnyítő lábbelikhez való egyszerű és ingyenes 
hozzájutást segíti elő az éves ortopédiai szűrés és gyógycipőrendelés.  

 

Ergométer verseny és Zumba oktatás 
(utóbbi a Márga utcai Sportcentrum-
ban Janzsó Cecilia vezetésével) 

Dr. Zsolnai Mária neurológus, pszicho-
terapeuta, a DKK főorvosa Henesz András 

szakvizsgálatát végzi 

Megmérjük Henesz András vérnyomását, majd 
elbeszélgetünk vele aktuális problémáiról (a képen: 
még: Pelsőczi Anna a Márga utcai otthon eü-i fele-
lőse és Vámos Magdolna a DKK koordinátora) 
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A látásjavítást és a szem egyéb betegségeinek diagnosztizálását ugyancsak az évenkénti szemész orvosi 
és látásvizsgálat segíti elő.  A múlt évben is, mint korábban a Navalis Optika Kft-t kértük fel a vizsgála-
tok elvégzésére. A kardivaszkuláris betegedések megelőzését szolgáló legegyszerűbb szűrővizsgálat a 
vérnyomásmérés és a testsúly kontroll. Ezeket ma már rutinszerűen végzik a lakóotthonokban.  

Az anyagcsere betegségek megelőzése, a pajzsmirigy működési rendellenességek állandó kontrollja szin-
tén a mindennapok részévé vált.  
Az elhízás elleni küzdelem sem tűnik teljesen reménytelennek, bár a kalória szegény diéta betartatása 
ügyfeleink körében nem egyszerű. 2016-ban a Szent Imre Kórház Anyagcsere Központ Lipidológiáján 
lehetőség nyílt fogyni vágyó ügyfeleinknek arra, hogy részt vegyenek egy újfajta testsúlyredukciós prog-
ramban. Az eddigi tapasztalatok igen kedvezőek. 

Az elmúlt év során a Vöröskereszt Budapesti Szervezete közreműködésével reanimációs és elsősegély-
nyújtó tanfolyamot szerveztünk. A résztvevők több mint egyharmada értelmi fogyatékos kliensünk volt. 

Az influenza elleni védőoltást 2016-ban sokkal szigorúbban szerveztük meg, így az átoltottság a korábbi 
évekhez képest valamivel magasabb 64 %-os volt. Sajnos azonban még mindig élnek azok a tévhitek, 
amelyek megakadályozzák, a hivatalos ajánlások ellenére is, a teljes átoltottságot. 

Szakmai szabályzatok, protokollok 
Az egészségügyi gondozás során nyújtott támogatások biztonságának és egyenletes színvonalának bizto-
sítását szolgálják. Az utóbbi 3 évben 14 protokoll készült, az elmúlt évben például a mentők és az orvosi 
ügyelet értesítésének gyakorlatát szabályoztuk le. 

Tervek a 2017. évre 
- Január 1-től a Down Koordinációs Központ egy új stratégiai terv alapján áll a fogyatékos páciensek 

rendelkezésére a már fentebb felsorolt szolgáltatásaival. Eddig, az első négy hónapban 77 esetben 
álltunk a gyógyulni vágyok rendelkezésére. Ezen időszak alatt pszichológusaink 3 családi konzultá-
ciót, 10 csoportos és 10 egyéni terápiát folytattak. A DKK tevékenységének kiszélesítésével, a paci-
entúra bővítésével egyre nagyobb számú sérült ember számára szeretnénk hozzáférhetővé tenni a 
szakorvosi ellátásokat. 

- Az epilepszia előfordulási gyakorisága Alapítványi ügyfeleinknél magas. Dr. Zsolnai Mária főor-
vossal bevezetjük – két havonkénti gyakorisággal - az epilepsziában szenvedők gyógyszerszedésé-
vel kapcsolatos u.n. kontroll napot. Minden ilyen kórképet így rendszeres ellenőrzés alatt tudjuk 
tartani. A gyógyszerszint meghatározáshoz szükséges kromatográfiás módszerhez szükséges készü-
lék beszerzését pedig kezdeményezzük a kórház felé.  

- Egyik legjelentősebb egészségprobléma ügyfeleink túlsúlyossága és az elhízás. A fentebb már emlí-
tett kórházi testsúlyredukciós program mellett komplex intézkedés sorozatot is tervezünk, amely el-
sősorban a táplálkozás és a fizikai aktivitás tekintetében épül új elemekre. 

- Az eddiginél is hatékonyabb stratégiára van szükség az alapítványi ügyfelek fogászati problémáinak 
megoldására. A foghiány, és a nem megfelelő szájhigiéne sokat ront egy fogyatékos ember általá-
nos megítélésén. 2017-ben olyan fogorvosokkal, magánfogászatokkal keresünk kapcsolatot, ahol 
reményeink szerint segítségünkre lesznek a fogpótlással kapcsolatos probléma megoldásában.  
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4. Minőségirányítási munka a Down Alapítványban 

Szaszák Tibor 

 
VISSZATEKINTÉS A 25 ÉVES ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL  
 
Az alapítvány fennállása alatt folyamatosan azon dolgozik, hogy munkatársainak munkáját szabályozott 
keretek között végezze, ezért évről-évre jelentős erőfeszítéseket tesz a naprakész adatok, információk és 
dokumentumok rendelkezésre állásának biztosításáért, a minőségi munkavégzésért. Kialakítottuk a do-
kumentumok ftp szerveren való elérhetőségét így minden, arra jogosult dolgozó számára elérhetőek a 
munkájukhoz szükséges dokumentumok. 2009-től erőteljes digitalizálást valósítottunk meg, a munkavég-
zés során keletkezett kulcsinformációk leírásra kerülnek, bevezettük az elektronikus dinamikus dokumen-
tum vezetést, így ezen információk internetes kapcsolat esetén a világ bármely tájáról elérhetők. Az új 
munkatársak beilleszkedését betanítással és előre rögzített szempontok szerinti értékeléssel támogatjuk, a 
próbaidő lejárta előtt a munkatársaknak vizsgát kell tenniük az elsajátított tudásról, ismeretekről és gya-
korlatról. 
 
Beszámoló a 2016. évről 

A hatályos törvényi előírások teljesítése érdekében sikeresen módosításra került az Alapítvány egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirata.  

A szervezet folyamatainak kézbentartására hatályos szabályzatok, protokollok és formanyomtatványok 
állnak rendelkezésre, melyek tartalmát az egyes hatósági ellenőrzések alkalmával is értékelik. A napi te-
vékenységek során számtalan sablon kerül használatra, melyek témakörönkénti mappákban az  ftp-n elér-
hetők a felelős szakemberek számára.  

Az intézmények és projektek szoros együttműködése elengedhetetlen a gördülékeny szervezeti működés-
hez, ezért az Alapítvány -hierarchikus és keresztfunkcionális szakmai- vezetői évente rendszeresen részt 
vesznek egy külső szervezet bevonásával megvalósított szervezetfejlesztési tréningen.  

2016-ban a General Electric Pro Bonó pályázat keretében tartottunk egy többnapos tréninget, melyen ve-
zetőink, sőt a kulcs pozícióban lévő munkatársaink is részt vettek az Alapítvány működésfejlesztésében. 
A tréning alkalmával magas szintű szakmai előadások után készségfejlesztő gyakorlatok követtek, hogy 
mindenki kézzel fogható segítséget kapjon munkájához.  

Az ftp-n található statikus, valamint a Google-n vezetett dinamikus adatkezelés támogatására informatikai 
fejlesztést indítottunk el, melynek neve DAKAR. Erről röviden: 

Down Alapítvány Közös-egységes-elektronikus iratkezelési és Archiválási Rendszere − DAKAR  

A probléma: rendkívüli élőmunka-ráfordítást jelentenek a napi adminisztrációs feladatok, melynek 
eredményeként az ügyfelekre fordítható idő jelentősen csökkent, hosszú távon veszélyezteti az alapítvány 
céljának megvalósulását. Olyan ERP (Enterprise Resource Planning) rendszer sajnos nincs ma a hazai 
piacon, mely alkalmas lenne a komplex alapítványi működés lefedésére, mert ami megoldások léteznek, 
azok: 
- leginkább termelésorientált szervezeteknek jelent segítséget 
- alrendszerekként csak külön szigetet képezve támogatják a folyamatokat 
- a szociális szférában tevékenykedők számára  csak parciális megoldásnak tekinthetők. 

Az adatok és dokumentumok jelenleg is nyilván vannak tartva, és a munkatársak számára a jogosultságok 
függvényében jelenleg is elérhetők, de olyan nagy mennyiségű információt kell a szerteágazó rendszerben 
megtalálni, valamint a fellelési helyét tudni, hogy mára ez már csak nehezen, nagy akadályokkal és 
kompromisszumokkal működtethető: 
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A/ Dinamikus, folyamatosan vezetett     B/ Statikus adatállomány  

01. Kuratórium és közhasznúsági iratok 
02. Központi Szabályzatok és sablonok 
03. Intézményi Szabályzatok, élő dok. 
04. Munkaügy 
05. Vezetőségi dokumentumok 
06. Kliensdokumentumok 
07. Továbbképzés, oktatás 
08. Vizsgakérdések 
09. Telefonügyek  
10. Címek 
11. Nyaralók (iratok, időpontfoglalás) 
12. Fotogaléria  
13. Közérdekű anyagok 
14. Törvények  
15. Kiadványok 
16. Szórólapok 
17. Hírlevelek 
18. Hírek 
19. Linkek, programok 
20. Nagy fájlok küldése 
21. Közös anyagok 
22. Csoportoknak küldött anyagok 

Mindezek a tények oda vezettek, hogy a vezetőség által kiválasztásra került az ftp-n található statikus, 
valamint a Google-n vezetett dinamikus adatkezelés kiváltására az az IT szervezet, akikkel megvalósítha-
tó az egyedi informatikai fejlesztés, és hozzánk hasonlóan szintén  innovatívak, készek  részben társa-
dalmi felelősségvállalás  keretében a megvalósításban együttműködni.  

Innovatív, egyedi megvalósítás 

Mátrixvezérlés megvalósítása a szervezeti folyamatok irányítására és felügyeletére 
+ döntéstámogató és szakértői rendszer (DST) is egyben, ezáltal egy stabil folyamatirányítást valósítunk 
meg, melynek eredményeként a hibázási lehetőségek csökkennek, és a redundanciák kiküszöbölésével, 
valamint az improduktív munkafázisok lefaragásával tovább javul a szervezeti hatékonyság, melytől azt is 
várjuk, hogy mind a munkatársak, mind a közép és felső vezetők terhei is csökkenjenek.  

Mátrix-vezérlés a Down Alapítványnál: Az általános szervezeti és szakmaterületi irányítási folyamatok 
vezérléséhez egy szakértők által létrehozott algoritmus szerint feltöltött utasítás mátrixot hozunk létre, 
ami hasonlatos  egy egyszerű Excel táblázathoz, mely soronként, azaz utasításonként tartalmazza a szük-
séges paramétereket, az utasítás elvégzéséhez szükséges  dokumentumok elérhetőségét, illetve magát az 
utasítást. Az utasításkészlet egy egyszerűsített programnyelv, ezen új eszköz felhasználásával az irányítási 
feladatot felhasználói paraméterezés szintjére vezetjük vissza, így egy újabb, viszonylag bonyolult folya-
mat, így minimális fejlesztéssel – azaz költséggel – bármilyen összetett folyamat vezérlése is megoldható. 
A szoftver importálja, tárolja, ellenőrzi, exportálja az utasítás mátrixot, és fordítóprogramként kijelzi a 
hibákat, vagy a nem megfelelő, vagy ellentmondásos utasításokat, esetleg kijelzi a feldolgozás szempont-
jából hiányos sorokat. 

DST: az újonnan kifejlesztett információ technológiai megoldást olyan, szintén újonnan létrehozandó 
szakértői tanácsadó / döntéstámogató rendszerekkel kombináljuk, melyek nemcsak az irányítási rendszer 
belső vezérlését, és a folyamatirányítást végzik, de navigálják a felhasználót a folyamatirányítás és doku-
mentumkezelés útvesztőjében. A kapcsolódó oktató jellegű tanácsadó rendszer alapján a felhasználóban 
tudatosítják a folyamat lépéseit, a szakértők által tanácsolt szakszerű megoldásokat, a legrövidebb útvona-

Iktatás 
Pályázatok nyilvántartása 
Gépjárművek nyilvántartása 
Belső címlista 
Külső kapcsolatok címlista  
Orvosi vizsgálaton részvétel 
Adományok nyilvántartása 
Munkavégzésre jelent jelentk. Ön-
kéntesek  
Képzésnyilvántartás és Képzési terv 
Munkaügyi létszámnyilvántartás 
Ingatlanok  
Vezetői döntések előkészítése  
Gazdasági adatok  
Kliensindex  
Szolgáltatási napló  
Térítési díj és  
Zsebpénznyilvántartás 
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lat a feladat sikeres befejezéséig, a vonatkozó jogszabályok, referenciák, valamint a szabályok, protokol-
lok és sablonok integrálásával. 

Főbb menüpontok a DAKARBAN:  

- Feladatok - Iktatás 
- Kuratórium, Khj, OBH - Dokumentum és iratkezelés 
- Vezetőség - Ingatlanok 
- Szabályzatok, sablonok - Gépjárművek 
- Intézményi élő dokumentumok - Telefonflotta 
- Gazdasági ügyek (számlázás,  pénztár - Adományok 
        térítési díj, könyvelés) - Pályázatok 
- Munkaügyek (Standard, MMK, VEKOP, - Projektek 
       önkéntes, ösztöndíj,stb) - Akkreditált képzések 
- Ügyfelek - Törvények, jogszabályok 
- Kapcsolatok (külső, belső) - Fotógaléria 
- Disszemináció (publikáció, média megjelenés) - Közérdekű anyagok 

A rendszer kapcsolódik a külső szervezet által végzett: bérszámfejtéshez és könyveléshez is, így az egyes 
lekérdezések, kimutatások elkészítése a már rögzített adatokból sokkal egyszerűbben és gyorsabban 
(gombnyomásra) fog megtörténni, mivel nem lesz szükség a külső szervezet igénybevételére mindehhez. 
Az új informatikai rendszer kiépítése a szakterületi felelősök bevonásával valósul meg, és 
az átállás fokozatosan, a munkavállalók betanításával lépésről-lépésre történik meg. 

Jelenleg az alábbi alrendszerek működnek a DAKAR-on belül: 
- Számlázás 
- Pénztárkezelés 
- Térítési és szolgáltatási díj kezelése 
- Könyvelés. 

 

 
 
 
 

A DAKAR nyitóoldala  
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Példa egy-egy részterület képernyőképére 

 
A munkaügyi alrendszer készen áll a kiterjesztett tesztelésre, melynek segítségével minden típusú szerző-
dés (MMK, Szociális foglalkoztatás, Önkéntes, Ösztöndíj, stb.) megköthető, módosítható, és a szerződés 
felbontása is ezen keresztül történhet. Az alrendszerben minden dolgozó élettörténete (mikor lépett be, 
milyen feltételekkel, milyen módosítások történtek, milyen képzésen vett részt, milyen értékeléseket ka-
pott, mikor volt orvosi munkaalkalmassági vizsgálaton, mikor jár le egy irata, milyen megbízatásai vol-
tak, milyen céljai és vállalásai vannak, azokat hogyan teljesítette, stb., stb.) egy helyen megtalálható és az 
arra jogosultak számára elérhető, listázható, munkavállaló dokumentumai elektronikusan tárolásra kerül-
nek. A rendszer lehetőséget biztosit kimutatások gombnyomásra való elkészítésére akár előre definiált 
témában, akár menet közben felmerült kérdésekben, hiszen gyakorlatilag tetszőlegesen paraméterezhető, 
így a kimutatások minden lehetséges adatra elvégezhető, ami a rendszerben rögzítésre került.  
 
Tervek a 2017. évre 

Tovább folytatjuk a meglévő irányítási rendszer működtetését és fokozatosan állunk át az új rendszerre, 
hogy a DAKAR mindannyiunk munkáját segítse így kiemelt témakör marad a minőségirányításon belül 
az Alapítvány ügyviteli rendszerének kiterjesztése, továbbfejlesztése. Terveink között szerepel, hogy a 
megvalósított modulok, illetve a teljes rendszer hozzájárulás mellett más szervezet számára is elérhetővé 
tegyük, mivel a működési folyamatok leképezése algoritmizálása megoldást jelenthet hasonló problémák-
kal küszködő szervezeteknek is, hiszen egy stabil folyamatirányítást valósítnak meg vele, melynek ered-
ményeként a hibázási lehetőségek csökkennek, és redundanciák kiküszöbölésével,valamint az improduk-
tív munkafázisok lefaragásával tovább javul a szervezeti hatékonyság. A modulok kiterjednek az iktatás-
ra, a munkaügyre, az önkéntesek foglalkoztatására, az ügyfeleknek nyújtott szakmai szolgáltatásokra 
(adatlap-rendszer minden elemét), az ingatlanokra és a gépjárművekkel kapcsolatos tennivalókra, a tele-
fonflotta kezelésére, a pályázatok nyilvántartására, a belső és külső kapcsolatokra, az adomány-
nyilvántartásra, a vezetőségi-, és munkaértekezletekre, a szabályzatok (DA szintű és intézményi), proto-
kollok és sablonok kezelésére, a gazdasági és pénzügyi tevékenységre. A rendszer kapcsolódni fog a kül-
ső szervezet által végzett bérszámfejtéshez és könyveléshez is, melynek eredményeként az egyes lekérde-
zések, kimutatások elkészítése a már rögzített adatokból sokkal egyszerűbben és gyorsabban történik 
meg. 
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5. A Korai Fejlesztő beszámolója a 2015. év munkájáról és a 2016-os tervek 

Borsfay Mária Eleonóra 
 

 
Név: A Down Alapítvány Pedagógiai Szakszolgálata, Korai Fejlesztő, Tanácsadó és Gondozó Központ  
Cím: Bp. 1143 Ilka u. 26. Telefon: 06203786706, E-mail: downkoraifejleszto@gmail.com 
 
5.1. Személyi feltételek a Korai Fejlesztőben  

- Borsfay Mária Eleonóra: gyógypedagógus, intézményvezető, gyakorlatvezető tanár, egyéni fej-
lesztés (teljes munkaidő)  

- Dr. Firiczné Gábor Erzsébet: gyógypedagógus, szenzomotoros terapeuta, egyéni és csoportos fej-
lesztés (részmunkaidő) 

- Földvári Dóra: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, egyéni fejlesztés (teljes munkaidő)  
- Gazda Eszter: gyógytornász, egyéni terápia (részmunkaidő)  
- Kisné Bíró Krisztina: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, vizsgáló szakember, egyéni fejlesz-

tés (részmunkaidő)  
- Kurucz Andrea: adminisztrátor, MMK (részmunkaidő) 
- Kövics Ágnes: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, egyéni és csoportos fejlesztés (teljes 

munkaidő)  
- Maliczky Tímea: adminisztrátor (teljes munkaidő) 
- Pethőné Csordás Ilona: gyógytornász, egyéni terápia (teljes munkaidő)  
- Prácser István: gyógypedagógus, gyakorlatvezető tanár, egyéni fejlesztés (teljes munkaidő)  
- Szabó Borbála: gyógypedagógus, csoportos fejlesztés (részmunkaidő)  
- Sztrunga Dávid: gyógypedagógus, egyéni fejlesztés (részmunkaidő)  
- Illés László: takarító (részmunkaidő) 

 
Összesen 7,66 álláshely került betöltésre a 2016. évben, ebből 6,33 gyógypedagógus és 1,33 gyógytor-
nász státusz.  

2016. júniusában Maliczky Tímea hosszas betegsége miatt nem dolgozik, emiatt Kurucz Andrea mellett a 
vezető viszi az irodát a saját feladatai mellett. 

Illés László megváltozott munkaképességű alkalmazottunk december 31-én nem kérte munkaszerződésé-
nek a meghosszabbítását, helyette új takarítót kell keresni. 

Sztrunga Dávid pedagógus I. minősítéséhez portfólióját megírta, 2017-es évben minősítik. 

Földvári Dóra a szakvizsgaképzésen 2017-ben államvizsgázik. 

 
5.2. Tárgyi feltételek, működés  
2016-ben három elkészült, felújított, berendezett lakásban folyik a munka. 5 egyéni és 1 csoportos szobá-
ban zajlanak a fejlesztések. Emellett 2016 nyarán részleges felújítás keretében a családok számára külön 
váró szoba/játszó helyiséget és konyhát alakítottunk, azzal a céllal, hogy terük legyen ismerkedésre, be-
szélgetésre, tapasztalataik megosztására.  1 iroda, valamint egy tanári szoba/ tárgyaló áll még rendelke-
zésre.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumába küldött köznevelési szerződés iránti kérelem elbírálása 2017. 
elején íródott alá véglegesen, 2017. szeptember 30-ig érvényes. 

Az ELTE Gyógypedagógiai Karának továbbra is kiemelt gyakorló helye a Korai Fejlesztő Központ. Az 
őszi szemeszterben nappali tagozatos hallgatók heti rendszerességgel végzik gyakorlatukat, a tavaszi 
szemeszterben 2–3 terepgyakorlatos hallgatót fogadunk, akiknek a gyakorlati idejük 6 hét. A gyógypeda-
gógusok lelkiismeretesen végzik a rájuk bízott hallgatók felkészítését, tanítását. Mindez sok plusz munkát 
ró rájuk. 
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Vendéget, önkénteseket is egész évben fogadunk. Társintézmények és más szakterületről kollégák keres-
nek fel minket hospitálási, konzultációs lehetőséget kérve.  

Személyes kapcsolatokat alakítunk ki a hivatalokkal a z ügyintézések könnyítése, szakmai kapcsolataink 
is bővítjük tapasztalatszerzés, és a gyermekek, családok teljes körű támogatásának érdekében. 

Kiss Tiborné Haffner Éva "...benned a létra" címmel elméleti és gyakorlati szakkönyvet írt, mely nagy 
segítséget jelent a munkánkhoz és megkönnyíti a szülőknek kiadandó házi feladatok elmagyarázását, nö-
veli azok hatékonyságát. 

Gyermeknap alkalmából már hagyomány, hogy hajókirándulást szervezünk, melyen 2016-bn kb. 120 fő 
vesz részt. A hajót immár 8. éve ingyen megkapjuk. 

Karácsonykor a családoknak színházi műsorral kedveskedtünk. 

 
5.3. Igénybevételi statisztika  
2016-ben összesen, a teljes év folyamán 193 gyermeket láttunk el. Ebből  

• Szakvéleménnyel rendelkezők, 89 fő: 
• Integrációt segítő fejlesztések bölcsődés, óvódás gyermekek számára 74 fő 
• Külső terápiát igénybe vevő családok: 30 fő 

 
5.4. A Korai fejlesztő 2017. évi tervei  

- Belső ellenőrzések befejezése az 5 éves terv szerint az Oktatási Hivatal előírásainak megfelelően 
- Sztrunga Dávid portfólió védése, minősítő vizsgájára előkészületek 
- 2017. évi intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre felkészülés  
- Szakvizsgás képzések folytatása  
- Ford pályázaton nyert pénzből babakocsi tároló építése 
- ugyanebből a pályázatból a hagyományaink szerint a gyermeknap finanszírozása, mely kiegészül 

idén a Fordnál dolgozó kollégák és gyermekeikkel közös programokkal érzékenyítés céljából 
- A kerületi Gyermekjóléti Szolgálattal közösen helyi programok szervezése szintén érzékenyítési 

célzattal 
- Az intézmény akadálymentesítése nem megoldható, a szolgáltatást igénybe vevő családok számá-

ra, így célunk egy könnyen megközelíthető ingatlan megszerzése lenne 
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6. A Down Dada és a Sorstársi Segítő Szolgálatok 

Steinbach Éva és Jóna Ferenc 

A Down Dada Szolgálat tevékenységei 2016-ban:  

- 72 új Down Szindrómával született gyermekről szereztünk tudomást. Nagy részükkel sikerült szemé-
lyes kapcsolatot is kialakítani a dadáknak. Érdekesség, hogy 3 Nyugat-Európában dolgozó magyar 
szülő is megkeresett, akik odakint szültek DS babát, illetve egy Magyarországon született erdélyi baba 
édesanyját is támogattuk. 

- Újabb 3 Down-szindrómás gyermek örökbefogadása történt meg a segítségünkkel és három új, örök-
befogadásra jelentkező szülő kezdte el segítségünkkel az ügyintézést.  

- 9 kismamával kerültünk kapcsolatba, hogy a döntésüket meghozhassák.  

- Több egyéb veleszületett rendellenességgel világra jött gyermek családjának segítettünk.  

- A Down Ambulancián / fejlődésneurológián folyamatosan ott vagyunk a rendeléseken, kb. 500 esetben 
nyújtottunk segítséget, adtunk tanácsot.  

- Napi szinten 15–20 telefonos és e-mail megkeresést fogadtunk és adtunk tanácsot. 

- Steinbach Éva befejezte a SOTE Mentálhigiénés és Szervezetfejlesztő Szakán végzett tanulmányait és 
sikeresen megvédte a Down-szindrómás gyermekek örökbefogadása tárgyában írt záródolgozatát. 
Megszerzett tudására szükség is van a krízisben lévő családok segítése során. Sajnos 2016-ban több 
Down-szindrómás gyermek elvesztése miatt is kellett segítenie a szülőknek. 

- Egyre több kórházzal, orvossal sikerül jó személyes kapcsolatot kiépíteni, ami lehetővé teszi a minél 
hamarabbi kapcsolatfelvételt az újonnan születő Down-babák családjaival.  

- Steinbach Éva több konferencián is résztvett, a Down Szimpóziumon előadást is tartott a Down Dada 
Szolgálatról.  Ugyancsak ő előadást tartott Strasbourgban, az Európai Parlament Néppárti Frakciójának 
a Down Világnap alkalmából tartott rendezvényén.  

 

A Down Dada és a Sorstársi Segítő Szolgálat 2017-es tervek  
1. 2017-re négy tréninget terveztünk (3 sortársi és egy testvértréning Erdélyben) 

2. További aktív működés, a betegszervezetek bevonásával, és minél több új tagszervezet beszervezése.  

3. Folyamatos kapcsolattartás a kórházakkal, szülészetekkel a segítségre szoruló szülők megtalálására  

4. Kapcsolattartás a Gyermekvédelmi Központokkal és a kórházi szociális munkával megbízott esetme-
nedzserekkel.  

5. A Sorstársi Segítő Szolgálat kiterjesztése minél több rendellenességre, korosztályra és földrajzilag az 
egész országra,  

6. A sorstárs segítők létszámát 200 fő fölé növelni a további képzésekkel. Az aktív Sorstárs Segítők 
számára rendszeres szupervíziók biztosítása.  

7. A Sorstárs Segítő Szolgálat folyamatos finanszírozásának megoldása.  
8. A Sorstársi Segítő és a Down Dada szolgálatok médiumokban történő megjelentetése, ismertté tétele, 

a szakmai eredmények folyamatos publikálása. 

9. Előadások tartása kongresszusokon, civil szervezeteknél a Down Dada és a Sorstársi Segítő Szolgálat 
minél szélessebb körben való megismertetése érdekében. 
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7. Szalóki Átmeneti és Napközi Otthon beszámolója a 2015-ös évről, 2016-os tervek 

Veperdiné Scholz Mária 
 

25 ÉV VISSZATEKINTÉS  

Az Átmeneti Otthont a Down Alapítvány az Átmeneti Otthon Egyesülettel közösen hozta létre, 1992-ben. 
Az intézményt megszervező szülők felismerték, hogy a családban nevelkedő sérült gyermekek és felnőt-
tek esetében szükséges a család számára ez a speciális támogatás, amely időnként, vagy akár időről időre 
rendszeresen is szakszerű felügyeletet biztosít gyermekük számára. 

Az első hónapokban egy angyalföldi telephelyen működött a csak hétvégén nyitva tartó szolgáltatás.  

Az intézmény 1994-ben költözhetett a XI. kerület, Tétényi út 132. alatti gyógypedagógiai ellátó komple-
xum (egy földszintes, a 80-as évekre jellemző óvodaépület) egyik szárnyába, az Újbudai Önkormányzat 
támogatásával. Itt lehetőség adódott a nyár folyamán táborturnusok szervezésére. 
1995-ben a napközi elindulásával vált az Átmeneti Otthon folyamatosan nyitva tartó intézménnyé. Kez-
detben csak néhány lakó volt, de hónapról hónapra növekedett a létszám, és 1998-tól szinte folyamatosan 
teljes kapacitással működött az intézmény, amely 20 átmeneti otthonos lakót és 20 napközist fogadott.  

A Down Alapítvány több lakóotthonának is az Átmeneti Otthon volt a kiindulópontja, mint az Andor ut-
cai, vagy Csengery utcai lakóotthon. 

A 2001-es év jelentette a következő nagy mérföldkövet az Intézmény életében, amikor is a jelenlegi he-
lyére költözött, a XI. Szalóki út 53. szám alá. Ez a helyszín korábban egy speciális szakiskola épülete 
volt. Az elmúlt évtizedben több komoly felújítást sikerült finanszírozni: akadálymentesítés, vizesblokkok 
kialakítása, külső tatarozás, nyílászárócsere, stb. 

Mára már 21+45 fős engedéllyel rendelkezik az Átmeneti és Napközi Otthon, 18-20 fő dolgozóval műkö-
dik. Az értelmileg sérült emberek tartós ápolását, gondozását, nappali szolgáltatását és foglalkoztatását 
biztosítja. 

Ügyfeleink számára az alapítvány szociális és egészségügyi szakemberei különböző szolgáltatásokat biz-
tosítanak. Heti rendszerességgel tartunk számukra csoportos és egyéni gyógytornát, hetente jön hozzájuk 
masszőrünk, akit Alapítványunk, mint látáscsökkent dolgozót foglalkoztat, s ezáltal őt is támogatja. 

Nappali szolgáltatásunk intézményen belüli foglalkoztatást is biztosít az ügyfeleknek. Képeslapokat fes-
tenek, különböző használati tárgyakat készítenek agyagból, papírmaséból, bőrből, szőnek, kötnek. Az 
elkészült termékeket minden lehetőséget megragadva árusítjuk a különböző vásárokon.  

Ezenfelül folyamatos képzésekre is van lehetőség a tanulni vágyónak, kertész, bőrtárgy-készítő, konyhai 
kisegítő szakterületeken, s tavaly kezdtük meg a számítógépes képzés előkészítő tanfolyamunkat, mely 
nagy érdeklődésre tart számot a fiatalok körében. 

Nyáron külön táborok állnak rendelkezésére azoknak a szülőknek, akik elfoglaltságuk miatt nem tudnak 
gyermekeikkel foglalkozni, valamint nyaraltatást is szervezünk a Down Alapítvány nyaralóiban Balaton-
világoson és Dobogókőn. 

Intézményünk konstans fogadóhelye a főiskolás és gimnáziumi diákoknak, akik örömmel vesznek részt 
nálunk terepgyakorlaton, mint szociális területen, s egyben jókedvet, hangulatot, változatosságot is hoz-
nak magukkal.  

Legfontosabbnak azonban azt a szemléletet tartjuk, mely arra épül. hogy  a fogyatékos ember ugyanolyan, 
mint mindenki más, tehát ugyanazokra a dolgokra van szüksége mint mindenki másnak. Ugyanúgy tud 
öltözködni, az érdeklődési körének megfelelő programokra járni, ugyanúgy van lehetősége tanulni, azon-
ban mindezeket, gyermekkortól kezdve kell velük megszoktatni. EZ EGY SZEMLÉLET. Szemlélet az 
önálló életre neveléshez. 
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Beszámoló a 2016. évről 

Az Intézmény működésével kapcsolatban történtek 
• Az Átmeneti és Napközi Otthon továbbra is teljesíti jelentési kötelezettségét az NRSZH felé. 
• A Budapest XI. kerületi Önkormányzat 10 főre eső összeggel, míg a XXII. kerületi Önkormányzat 

2 főre számolt összeggel támogatta intézményünk működését, ellátási szerződés keretein belül.  
• Az akkreditációs pályázat további megváltozott munkaképességű dolgozók felvételét tette lehető-

vé. Részt vettünk CH2016/31 számú normatíva-kiegészítő pályázaton és folytatódott a foglalkoz-
tatási pályázati támogatás is.  

• Az intézmény érintésvédelmi felülvizsgálata, valamint a tűzrendészeti és munkavédelmi oktatások 
2016 májusában megtörténtek. 

• Az Átmeneti Otthon működési engedélye 2016. december 31-vel lejárt, a Kormányhivatal a ko-
rábbi 30 fővel szemben 21 főre engedélyezte az Átmeneti Otthon működését, mivel az egy főre 
eső 6m2-t területet ügyfeleink számára nem áll módunkban biztosítani. 

• Az épület földszinti részének rendbehozatala megtörtént, a nagy foglalkoztató kifestése, valamint 
a PVC kicserélése más képet nyújt. 

• Tárgyi feltételek szempontjából gazdagodtunk egy dohányzó asztallal, bojlerrel, HI-FI berende-
zéssel, lap TV-vel, melyek mind Ügyfeleink jólétét, kényelmét szolgálják.  

• Személyi feltételek tekintetében továbbra is 5 fő gondozó látja el az átmeneti otthoni szolgáltatást. 
A napközis szolgáltatás tekintetében a foglalkoztatáshoz több VEKOP-os dolgozót volt lehetősé-
günk felvenni 2016-ban, amely azt jelenti, hogy bérük egy részét az állam finanszírozza, többnyire 
1 évig.  

• Az Élelmiszerbank adomány 2016-ban komoly anyagi segítséget jelentett intézményünknek amely 
hozzájuttatja Ügyfeleinket friss zöldséghez, gyümölcshöz, péksüteményhez  ami napig.   

A szociális szolgáltatásokon felül a legnagyobb volument a foglalkoztatás teszi ki. A szakmai munkában 
az egyéni és csoportos fejlesztéseket, a rendszeres vizsgálatokat, kontrollvizsgálatokat szociálpedagógus 
végzi a vezető gyógypedagógus irányításával.  

2016-ban két új foglalkoztatási formát is elindítottunk: papírmaséból és kerámiából készítettek Ügyfele-
ink különböző használati tárgyakat, melyek köre azóta is bővült, ezzel a szolgáltatás minősége is javult. A 
szakmai munkában elveink megtartása mellett igyekszünk a megnyíló lehetőségeket is kihasználni.  

Ügyfeleink hétköznapjait sok kirándulással, sétával, múzeumlátogatással tettük változatosabbá. Az Ön-
kormányzat támogatásával cirkuszi előadást is láthattunk. Új színként jelent meg a népi-tánc elindítása, 
amely egyre népszerűbb az ügyfelek körében. A zumba tánc betanítása is 2016-hoz fűződik, melyet heti 
rendszerességgel tartottunk. 

A sport továbbra is prioritást élvez, heti rendszerességgel kondi-edzést, hetente kétszer tenisz- és asztali-
tenisz-edzést, valamint bocsa játékos versenyeket tartottunk, napi 4 órában. A rendszeres edzéseknek kö-
szönhetően ügyfeleink már nemcsak az általuk korábban ismert pályákon mehettek versenyezni, hanem a 
tenisz és a bocsa sportágakban is. Sokak rendelkeznek már sportorvosival és sportszervezőnk folyamato-
san készítette fel ügyfeleinket versenyekre. Ezek országos rendezvények, melyekről az itt lakók élmény-
nyel gazdagodva térnek vissza és hozzák a boldogan elnyert érmeiket.  

Nyáron az Alapítvány balatonaligai nyaralójában folyt az otthon eddigi legjobb, élményekben gazdag 
pihenése. Szerencsés időszakban történt, mert egybeesett. Egybeesett a Falunapokkal, mely szerencsés. 

Az átmeneti otthon lakói számára szükséges szűrővizsgálatokat 2016-ben is elvégeztettük (tüdőszűrés, 
nőgyógyászati, orthopédiai, szemészeti szűrés) a testsúly és vérnyomás-ellenőrzés, valamint a labor és 
fogorvosi kontrollok mellett. Dr. Horváth Péter főorvos, intézményi orvosunk áldozatos munkáját ezúton 
szeretném kiemelni, köszönjük szépen!   
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Az elmúlt évekhez hasonlóan, az érettségi szünetben, 10-15 fővel nálunk töltötték terepgyakorlatukat a 
Prohászka Ottokár Gimnázium harmadik osztályos diákjai, Budakesziről, mely mindig változatosságot 
nyújt ügyfeleinknek is. 

2017-es tervek 

• Költségvetésen belül gazdasági hatékonyság növelése 
• Humánerőforrás fejlesztése – technikai személyzet kiegészítése 
• Szolgáltatások minőségi javítása, új szolgáltatások, személyközpontú szolgáltatások bevezetése 

irányába fejlődni és minél több átmenetis lakó felkészítése az önálló életre 
• Informatikai alkalmazások tökéletesítése: felhasználók képzése, géppark modernizálása 
• Jelenlegi foglalkoztatási tevékenység fejlesztése: eladható termékek tervezése, készítése, termék-

paletta bővítése, változtatása 
• Szervezett és leosztott feladatok monitorizálása: munkatársak munkájának rendszeres ellenőrzése, 

értékelése, visszajelzés adása a minőségirányítás elvei szerint 
• Ügyfelek és szakemberek képzése 
• Termékárusítások propagálása és innovatív, piacképes termékek létrehozása 
• Nyári táborok, nyaraltatás, rendszeres kulturális programok, kirándulások szervezése 
• Anyagi keretek figyelembevételével az épület karbantartása: konyha korszerűsítése; gépkocsi-

csere  
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8. A Down Alapítvány Zágrábi Gondozóházának szakmai beszámolója 2015. évről 

Kaucsicsné Zsóri Katalin 

Beszámoló a 2016. évről 

Szakmai és tárgyi feltételek 

A 25. éves alapítványi évforduló kapcsán egy rövid visszatekintést szeretnék adni a Gondozóházról 

2005. év végére sikerült megkapni a Gondozóház épületét a X. kerületi Önkormányzattól. Így 2006. év 
januárjában hatalmas munka és egyben vállalkozás indult be. Bár az épületen csak kisebb átalakításokat 
terveztek, azonban a birtokba vétel alkalmával kiderült, hogy nem így lesz. Hatalmas beruházás indult 
mely a műszaki korszerűsítést és az épület szerkezeti megerősítését is jelentette. Ehhez az anyagi hátteret 
több pályázat és önerő biztosította. Ekkor az intézmény vezetője Murányi Sándorné, Böbe volt. 2007-ben 
elindult az intézményen belüli foglalkoztatás, mely 30 fő átmeneti otthonos és 30 fő nappali otthonos 
ügyfél foglalkoztatását jelentette. Ebben az évben nagy fluktuáció következett be a létszámban, melyet 
sikerült 2008-ban megállítani és normalizálni. 2009-ben az alagsor átépítésével sikerült nyerni plusz 30 
főre kézműves munkahelyeket, ezért a nappali otthonos férőhelyek számát 60 főre emeltük. 

Jelenleg az alapítvány 30 fő átmeneti és 60 fő nappali intézményi férőhellyel rendelkezik. Az átmeneti 
otthon mindig maximális kapacitással megy. A nappali otthon férőhelyei azonban az év során változóan 
vannak kihasználva. Az elmúlt három évben a speciális iskolákkal való együttműködésünk révén számta-
lan diák jár az iskolai szünetben hozzánk, nappali otthonba. Visszajáró vendégekről van szó így bízunk 
abban, hogy az iskolás éveik lezárásával már felnőttként is itt folytatják napközis életüket, akár a munka 
világában is, az előzetes tudásaik megszerzése segítségével. 

Munkatársi létszámunk a rehabilitációs foglalkoztatottakon kívül 2016. évben átlagban 19 fő volt azonban 
az intézményben 38 fő munkavállaló fordult meg, tehát kétszer annyi mint a létszám. Ez a tendencia már 
évek óta tart és egyre súlyosabbnak látszik. A dolgozók fluktuációja nagyon nagy mértékű, ami nem 
egyedi működésbeli probléma, – nagyon jellemző a szociális szférára. 

Szolgáltatások, feladatellátás 

Az egészségmegőrzés területen két prevenciós programunk volt. A Navalis optika szemészeti szűrővizs-
gálatot végzett ügyfeleink teljes körében. Eredményeképpen kb. 20 főnek kellett új szemüveget készíteni. 
A Salus Kft. segítségével minden ügyfélnek gyógycipőt készítettünk.  

Elhalálozás 2016. évben nem történt. Ügyfeleink általános egészségi állapota kielégítő. Állandó lakóink 
minden évben egy alkalommal labor vizsgálaton esnek át, igyekszünk ezzel korán felismerni a betegségek 
kialakulását. Akut esetben azonnali orvosi ellátásban részesülnek Dr. Révész Judit, intézményi orvos se-
gítségével. A doktornő minden szerdán délelőtt rendel az intézmény orvosi szobájában.  

A folyamatos pedikűr- és manikűr-szolgáltatás bevezetésével visszaszorult a gombásodás terjedése. Szol-
gáltatásaink körébe tartozik még a Flabelos és a Ceragem ágy használata, melyeket nagy örömmel hasz-
nálnak az ügyfeleink. Rendelkezünk Biotron lámpával is, amit a felfekvések és fekélyek kezelésére hasz-
náljuk. Fontosnak tartjuk az elhízás elleni harcot; újdonságként bevezettük a Szent Imre oktató kórház 
lipidológiai-obezitológiai osztályával való együttműködés keretében a fogyókúra tábort a kórház falain 
belül. Az évek során jó kapcsolatot sikerült kialakítani a kerületi egészségházzal is, és a korai évekhez 
képest sokkal együttműködőbbnek látjuk az orvosokat és egészségügyi személyzetet.  

Szociális területen előrelépésnek tartjuk, hogy egyre több gondok és hozzátartozó fordul hozzánk szakta-
nácsért. Elakadva a jogszabályok tengerében és kérdőívek kitöltésében kérik a segítségünket, illetve a 
hivatali ügyintézésekben is támogatásra szorulnak.  

A szolgáltatás fenntartása folyamatos mind az átmeneti mind a nappali otthonban. Térítési díj elmaradás 
már nincs az intézményben, az ügyfelek keresnek, fizetőképesek, a gondnokok is tiszteletben tartják az 
ügyfelek autonóm gazdálkodását.  
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2016-ban több új ügyfelet vettünk fel átmeneti otthonunkba, és a nappali otthonos szolgáltatásunkba is új 
kliensek érkeztek. Új gyakorlatként vezettük be, hogy a nyári szünetben fiatalkorú ügyfeleket is foga-
dunk, megoldva ezzel a dolgozó szülők gyermekének elhelyezésével kapcsolatos problémát.  

Elektronikus jelentési kötelezettségünknek eleget teszünk, ennek felülvizsgálata minden hónap 05. napjá-
ig megtörténik. Mára már a várakozók létszámát is jelenteni szükséges ezért az ellenőrzés 05-ig megtör-
ténik, módosítás a rendszerben minden hónap 15-ig van lehetőség. 

Gyógypedagógia fejlesztésünk kibővítése és továbbfejlesztése a gyakorlatban mindig aktuális kérdés. 
Bemutatkozó csoportunk fejlődése mára már szembetűnő, és amit nagy eredménynek tartok hogy az ügy-
feleink élvezik is. A program különféle rendezvényeken biztosít lehetőséget számunkra megnyilatkozás-
ra, hiszen ügyfeleink képesekké válnak összefoglalni mondanivalójukat a külvilág számára, számukra is 
érthető módon. 

Háztartástan és informatika oktatás folyamatos volt egész évben; a megszerzett tudást, készségeket a hét-
köznapi életben tudják ügyfeleink hasznosítani,a napi rutin működésbe ágyazni. 

Nagy eredménynek érezzük, hogy egyre több külső munkahelyen jelenünk meg kollégaként, főként al-
kalmi munkák elvégzésére. Sok a kezdeti nehézség, amikor még a munkafolyamatot tanuljuk, azonban 
minden esetben úgy távozunk, hogy a hátrahagyott munkával meg vannak elégedve. Ezért évről évre egy-
re nő a felkérések száma. Ilyen együttműködő partnerünk a Monyo KFt., Élelmiszer Bank, Il Treno stb. 

A Gondozóház állandó közös programjai voltak 

Hétfőn: Ének – zene – mozgás, 

Kedd: ének–zene–mozgás, irodalom, számítógép foglalkozás, jeltánc, háztartástan, bemutatkozó csoport 

Szerda: Nordic walking, háztartástan, ének–zene–mozgás, számítógép, labdás torna, irodalom 

Csütörtök: számítógép, ének–zene–mozgás, irodalom, tánc, bemutatkozó csoport 

Péntek: labdás torna, ének–zene–mozgás, szülinapok/névnapok ünneplése havonta egyszer 

A rendszeres elfoglaltságok mellett külön szervezünk kirándulásokat, nyaralásokat, melyeken nagy 
örömmel vesznek részt az ügyfeleink. Igyekszünk részt venni, minden kerületi társadalmi megmozdulá-
son és a társszervek rendezvényein is. 

Kabai Imre kollégánk mellett masszőrként tevékenykedik még a házban Mihály Zsuzsanna. Imre minden 
ügyfelünknek a halmozottan sérült ügyfelünknek is nyújt elengedhetetlen támogatást a mindennapokban, 
míg az önkéntes kolléga Zsuzsanna a szociális munkában, gondozásban, ápolásban kimerült kollégáknak 
is segít a regenerálódásban. Nagyon hálásak vagyunk érte! ☺ 

Felújítás Karbantartás 

Épület rendben tartása folyamatos, 2016. évben nagyberuházás nem történt a házban. 

Foglalkoztatás 

6 műhelyben folytattunk foglalkoztatást, kézműves és konyhai előkészítő munkákat.  

Szociális foglalkoztatási pályázaton 91.200 feladatmutatót nyertünk. Majd november elsejével kaptunk 
900 feladatmutatót pluszban, így összesen 92.100 feladatmutatóval gazdálkodhattunk. Ebből felhaszná-
lásra került 92.114, tehát túltejesítettük 14 feladatmutatóval. 

Termékek árusításából származó bevételünk 683.344 Ft volt. A termékértékesítésen kívül több alkalom-
mal megjelentünk a piacon és cégeknél a látványműhelyeinkkel. Együtt dolgozva az érdeklődőkkel rek-
lámoztuk tevékenységünket. A termékskála kialakításánál a papír újrahasznosításon kívül, asztalosipari 
termékek díszítésére törekedtünk. Ide értve a díszdobozok, tálcák és képek készítését. Kerámia terméke-
ink megújult választékkal jelent meg a 2016. év során. Számos pályázaton is indultunk termékeinkkel, 
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melyből most egyet emelnék ki: Mandovits László a Debreceni Foglakoztatási Központ alkotói pályáza-
tán indult, ahol első helyezést ért el és pénzjutalomba is részesült. 

A Diótörés alapítvánnyal működünk együtt, akik kerámia termékek gyártásában segítenek be nekünk. A 
Monyo Kft.-vel való ismeretség kapcsán címkézési feladatokat láttunk el. 

Értékesítéssel elsősorban cégek és rendezvények színterein próbálkoztunk. Újdonság, hogy nagy fővárosi 
rendezvényeken is megjelentünk pl. Pünkösd alkalmával a Budai várban vagy advent idején az Alle bevá-
sárlóközpont karácsonyi nagyvásárán. 

Zöldségelőkészítő műhelyünk változatlanul az ebéd előkészítésében segédkezik nap mint nap. 

Ma is nagy segítséget jelent az akkreditációs foglalkoztatási pályázat a mindennapi fenntartásunkban és 
munkavégzésünkben. Klienseink mellett számos megváltozott munkaképességű kolléga végzi például a 
konyhai munkát, karbantartást, háttér adminisztrációt, ügyfelet életvitelben segítő munkát. Kb. 35 fő 
megváltozott munkaképességű kollégát sikerült bevonnunk szociális szolgáltatásainkba. Nehézséget az ő 
esetükben a mérhetetlen nagy mennyiségű betegállomány jelenti, ami az üzemelés tekintetében instabil 
helyzetet okozhat, például, ha a munkavállaló hirtelen nem jön reggel dolgozni. Átlag óraszámuk 4,5 óra 
naponta. 

Szabadidő, sport 

Számtalan szabadidős tevékenység zajlott a 2016-os évben Gndozóházunkban. Ilyenek a Normafai kirán-
dulás, a Nordik Walking, barlangászás, erdőjárás, erdei tanösvény látogatás, Copy Con koncert, csajos 
délután, tűzijáték megtekintése, Wekerle napok, Rehab Critical Mass, GE csapatépítő tréning, látogatás a 
Természettudományi Múzeumban, mozi, színdarabok, élményterápiás (fotóterápia) kiállítás megtekintése, 
stb. Nagy élményekkel gazdagodtunk és nagy népszerűségnek örvendenek az ilyen típusú programok. 

Nem feledkeztünk meg a munkáról sem az év folyamán és a külső munkahelyek látogatása is a program-
jaink között szerepelt. Címkézni voltunk a Monyo Kft. sörfőzdéjében és az élelmiszer bank adomány-
gyűjtési akciójában is részt vettünk. 

Fontosnak tartjuk az alapítványi rendezvények látogatását is, így szép létszámmal szoktunk menni a Már-
ga Sportcentrum discójába, és résztvettünk az Andor utcai Lakóotthonosok rejtvényfejtő rendezvényén is. 

Sportolási lehetőségünk is számos. Az egész napos sportszobai kiscsoportos és egyéni fejlesztéses sport-
órák mellett külső helyszínen is sokat mozogtunk. Ilyen volt a Nagy Sportágválasztó a Merkapt Sport-
központ, foci verseny Tiszafüreden. Mi magunk is szerveztünk versenyeket, eseményeket, így a Színezd 
újra- sportversenyt és ping-pong bajnokságot valamint több napközis tábort is levezényeltünk. Ilyenek a 
színház tábor, foci tábor, számítástechnikai tábor. Három csoportban nyaraltunk a Balatonaligai nyaraló-
ban és Dobogókőn is: 28 fő érezte magát remekül. 

2017-es tervek 
- Az emeleti nyílászárók cseréje elhalaszthatatlan. A CH pályázat keretein belül tervezzük. 
-  Szociális foglalkoztatást felváltja a fejlesztő foglalkoztatás. 
- Új termékek készítését tervezzük a foglalkoztató műhelyekben, a termék skála bővítéséz. 
- Szociális ügyintézés fejlesztése, cél szerinti szolgáltatások nyújtása. 
- Önálló élethez kapcsolódó fejlesztések előtérbe kerülése. 
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9. A Down Alapítvány lakóotthonai és támogatott lakhatásai 

Magyari Tímea, a lakhatási szolgáltatások szakmai vezetője 

25 év alatt elért fejlődés a Down Alapítvány Lakóotthonaiban és Támogatott Lakhatási Szolgáltatásában 

- 1995 Andor Utcai Kiscsoportos Lakóotthon első lakás megnyitása 
- 1996 Andor Utcai Kiscsoportos Lakóotthon második lakás megnyitása 
- 1997 Andor Utcai Kiscsoportos Lakóotthon harmadik lakás megnyitása 
- 2000 Down Town Sarokház Lakóotthon elindítása 
- 2004 Csengery Utcai Kiscsoportos Lakóotthon megnyitása 
- 2014 Márga Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás elindítása 
- 2014 Üllői Úti Támogatott Lakhatási Szolgáltatás elindítása 
- 2015 Felcsúti Utcai Támogatott lakhatás elindítása 
- 2016 Somfa Utcai Támogatott Lakhatás elindítása 
- 2016 Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás elindítása 

 
Elvek, célok 
Alapelv: a normalizáció elve, hogy a sérült ember élete, a rá vonatkozó normák és életfeltételek azonosak, 
illetve amennyire csak lehetséges, azonosak az adott kultúrában/társadalomban szokásosakkal (Nirje, 1992). 
 
Elsődleges célok: normalizáció, integráció, inklúzió, autonóm élet. A normalizált élet, vagyis úgy élni, 
mint bárki más, úgy lakni, mint bárki más, dolgozni, szabadidőt eltölteni, családot alapítani. Ezen elvek 
eléréséhez, személyközpontú, holisztikus szolgáltatásrendszer működtetése szükséges. A szolgáltatás-
rendszer elemei: oktatás, fejlesztés, lakhatás, foglalkoztatás, szabadidő, kultúra, sport. A szolgáltatásrend-
szer elemeire épül az egyéni szolgáltatási csomag, melynek eredménye a támogatott életvitel. Az Alapít-
vány számos szakembere és munkatársa dolgozik azon, hogy a szükségletek és igények fejlesztő támoga-
tással, egyenrangú viszonyban kielégítésre kerüljenek. A folyamatos fejlődés eléréséhez tervezés, doku-
mentálás, értékelés, interakció és újra felmérés spiráljára, folytonosságára van szükség.  

A támogatás területei 
- Támogatott döntéshozatal 
- Támogatott ügyintézés 
- Támogatott lakhatás  
- Támogatott foglalkoztatás 
- Kapcsolati biztonsági háló létrehozásához és fenntartásához nyújtott támogatás. 

 
A Down Alapítvány Központjában és Szolgáltató Centrumaiban igénybe vehető szakmai szolgáltatások 

- Egészségi állapot felmérése, egészségfejlesztési és rehabilitációs terv készítése, fejlesztés, értékelés; 
- Gyógypedagógiai, mentálhigiénés és logopédiai felmérés, fejlesztési terv készítése, fejlesztés, ér-

tékelés; INV pedagógiai modellre való felkészítés, alkalmazás, Mentális akadálymentesítés, fó-
kuszcsoportokkal való szakmai munka, attitűdváltás.  

- Szociális állapotfelmérés, fejlesztési terv készítése, gondozásba ágyazott fejlesztés, értékelés;  
- Kockázatfelmérés és a kockázatok kezelése. 
- Munkaképességi felmérés, munkára előkészítés, munkabetanítás, próbamunka, foglalkoztatás; 
- Képzés, szakképzés, csoporttréningek „fejlesztő támogatás” ‒ coaching., professzionális coach 

képzés, szakemberekből álló team megbeszélések. 
- Támogatott lakhatás segítése, felkészítő tréningek, tesztlakás. 
- Szociális ügyintézés, szolgáltatások igénybevételének támogatása. 
- Szabadidős, rekreációs programok, nyaralások szervezése. 
- Minőségirányítási rendszer, szabályzatok, dokumentációs protokoll. /FTP szerver, Szolgáltatási 

napló, Kliensindex, / 
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9.1.Down Town Sarokház Lakóotthon 

Magyari Tímea, a lakóotthon vezetője 

Felújítások 

A Petőfi utcai ház külső falszigetelése, festése, ereszcsatorna felújítása, nyílászárók karbantartása páco-
lással, festéssel, a Bástya Millenium Kft. felajánlásából és kivitelezésével jött létre. Ezúttal is köszönjük! 

Wágner Vilmos, Novák Anita, Magyari Zita szobái és a közlekedő folyosók kifestésre kerültek. 

 
 Ilyen volt       Ilyen lett a Petőfi Sarokház 
 
 
 

  
A Sarokházi közösség a lakóotthon indításakor, 2000-ben 

 
A ház megvételére 1997-ben került sor. A teljes program megvalósítása a Down Alapítvány finanszírozá-
sával, pályázati úton, szülői hozzájárulással valamint szponzori összefogással vált lehetővé. 
A srácok ekkor még a Dohány Utcai Készségfejlesztő Szakiskolába jártak. Átlagosan 18 évesek voltak. 
Kezdetben, hétköznapokon otthon éltek és kéthetente hétvégén látogattak a lakóotthonba. Később már 
minden hétvégét ott töltöttek és tervezték a későbbi életüket. Hogyan nézzen ki a ház, hogyan fogják élni 
az életüket, mit akarnak tanulni és dolgozni. Szakemberek segítségével, folyamatosan tréningeken vettek 
részt a srácok, szülők és a segítők. Lakóotthonra való felkészítés, önálló élet, párkapcsolati tréning.  
2000.  szeptemberében, kezdték meg tanulmányaikat a MIOK József Nádor Szakképző Iskolában, sző-
nyegszövés szakon. Ezzel egy időben változott az is, hogy hétköznapokban már az új otthonukban a lakó-
otthonban éltek és csak hétvégenként mentek haza. Így az életükben nem történt hirtelen változás, hanem 
fokozatosan készülhettek fel az új életükre. 2003- ban folytatták a szakiskolában a tanulmányaikat, bőr-
tárgy készítő szakon. Miután sikeresen letették vizsgáikat 2006-ban a Zágrábi utcai foglalkoztatóba kezd-
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tek el dolgozni, majd a következő évtől 2016-ig a Lágymányosi utcai látványműhelyben zajlott a foglal-
koztatás.  
 

 
Ma már párok is laknak a Sarokházban: eljegyzés mutataja a kapcsolat komolyságát 

 
Munka mellett 2010–2011-ben a fiúk elvégezték a parkgondozói szakot is, a lányok pedig háztartási is-
meretek oktatás keretein belül elsajátították alapfokon a főzés tudományát és a gyógynövény termesztés 
alapjait. 
A Sarokház Lakóotthonból 10 fő akkreditált foglalkoztatásban vesz részt, 1 fő külső munkahelyen dolgo-
zik, 1 fő nem vesz részt foglalkoztatásban. Szabó Alexandra 2016-tól a NemAdomFel Café Bárban dol-
gozik. 
2016-ban az Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás megnyitásával, egy olyan rendszer kiépí-
tése lett a cél, melyben a három szolgáltatás (Felcsúti TL., Sarokház LO., Oroszlán TL.) forgó rendszer-
ben tudja biztosítani a változatos munkát és foglalkoztatást, sportot és szabadidőt. 
2017-es év terveink között szerepel egy új Foglalkoztató Centrum engedélyeztetése, létrehozása a XV. 
kerületi Önkormányzattól kedvezményesen bérelt ingatlanban. 
 

  
A Sarokház, Oroszlán, Felcsúti trió lakói által készített termékek: bőrárú, bizsu 

 
Sport és rekreációs programok a Sarokház Lakóotthonban a 2016-os évben 
 
A munka és lakhatás megtanulása után a sport játssza a legnagyobb szerepet a Sarokház életében. Egy kis 
ízelítő a közös programokból: 
 
Január: 

• Sportcentrumban táncos mulatság 
• Győr Ergométeres Országos bajnokság  
• Kosáredzés heti 1 alkalommal (egész évben) 
• Márga utcai Sportcentrumban, Janzsó Cili Zumba órája, masszázs, ergométerezés, heti 3 alka-

lom/hét (egész évben) 
• Szabó Alexandra munkahelyére, a Nem adom fel Cafe & Bar megnyitóján vettünk részt. 

 
Február: 

• Pető Intézetben, Ergométeres versenyen vettünk részt 
• A sportcentrumban Farsangi mulatságon vettünk részt 
• Moziban voltunk – Egyiptom Istenei című filmet néztük meg 
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Március: 

• General Electric számára csapatépítő tréninget rendeztünk, ezen vettek részt a srácaink, a Rehabi-
litációs és Sportcentrumban 

• Down Világnapon vettünk részt a Margit-szigeten 
• Moziban voltunk – Kung Fu Panda 3 című filmet néztük meg 

 
Április:  

• Székesfehérváron, OB úszóversenyen vettünk részt 
• Mozdulj – Integrált Öröm váltófutáson voltak a srácok a Népligetben. 
• Ulwilla zenekar fellépése a Terror Házánál 
• 3. Rehab Critical Mass Erzsébet téri fesztiválján vettünk részt 
• Moziban voltunk – A vadász és a jégkirálynő című. filmet néztük meg. 

 

     
 

   
A Sarokháziak mindenféle sportot szeretnek és többen versenyeznek is  

Május:  
• Sportkórházban voltunk – versenyengedély meghosszabbítása  
• Palotai Művészeti fesztiválon vettünk részt  
• Dobogókői nyaralás  
• X. Vízi majálison megrendezett evezős versenyen vettünk részt  
• A Fővárosi Állat és Növénykertben voltunk zenés-verses esten. 

 
Június: 

• Velencei-tó – nyaralás 
• Mozi – Szemfényvesztők 2. című filmet néztük meg. 
• Szabadtéri Verses délutánon vettünk részt 

 
Július: 

• Ulwila – Zenetábor 
• Moziban voltunk – Jégkorszak a Nagy bum / STAR TREK – Mindenen túl című filmeket néztük 

meg 
 
Szeptember: 

• Moziban voltunk – Bridget Jones babát vár c. filmet néztük meg 
• Ergométeres versenyen voltunk a Sportcentrumban. Down Alapítvány OB: 
• A Fővárosi Állat és Növénykertben voltunk a sérült gyermekek világnapján 
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Október: 

• Esélyegyenlőségi koncert a zene világnapján – Group'n'Swing és a Nemadomfel zenekarral. 
• Healthy DS interaktív oktatáson vettünk részt – az egészséges életmóddal kapcsolatban. 
• GE csapatépítő tréning a Sportcentrumban 
• Ulwila Zenekar Fellépése Óbudai Művelődési Házban 
• Ulwila Zenekar Fellépése Szilfa utcában 

 
November:  

• Mozdulj! Egyesület által rendezett úszógálán vettünk részt 
• Moziban voltunk – Legendás állatok és megfigyelésük című. filmet néztük meg 

 
December: 

• Jótékonysági vetítés keretében moziban voltunk – A Kis Herceg című filmet néztük meg 
• Részt vett a Stefánia Palotában megrendezett jótékonysági adventi koncerten 
• A Sportcentrumban, Mikulás ünnepségen vettünk részt. 
• Karácsonyi ünnepség a lakóotthonban, szülők meghívása. 

 

 
A Sarokháziak csapata 

 
Szabadidő tartalmas, élvezetes eltöltése. Egészséges életmód. 
A sport nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is pozitívan hat. Aki rendszeresen sportol, jobb 
fizikális, jobb egészségi állapotba kerül, jobban teljesít. Szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő 
a szervezetben, preventív hatása van. Ügyfeleink versenyszerűen sportolnak. Sikeresek és nagyon büsz-
kék, elért eredményeikre. Kitartásuk meghozza a sikert. Szobáikban számos érem és serleg sorakozik és 
nem utolsó sorban új ismeretségekkel, barátokkal gazdagodhatnak. 
 
Munkatársak 
A Sarokházban kicsi a fluktuáció, így stabil hátteret és biztonságot tudunk nyújtani az ügyfeleinknek.  
Folyamatosan 4 szakképzett segítő dolgozik a házban. Ezen kívül 5 megváltozott munkaképességű mun-
katárs segíti a munkánkat, kiknek a feladatai közé tartozik a takarítás, kísérés, karbantartás. 
 
Szülők/ hozzátartozók 
Az elmúlt 20 évben nagy segítséget jelentett a szülők és hozzátartozók, együttműködése és támogatása. 
Közösen tudtuk felkészíteni a srácokat az új életükre, tervezni a jövőjüket. A ház tervezésében, felújításá-
ban, szépítésében is aktív szerepet vállaltak. Ez a jó kapcsolat az ügyfeleinknek is nagyfokú biztonságot 
jelent. 
 
Felújítások 

• 1997-ben vásárolta meg az Alapítvány az ingatlant. 
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• 2004-ben tetőtér beépítésre került és ezzel egy időben az új tető is elkészül.  
• 2005-ben a 6 szoba és 3 fürdőszoba készült el a tetőtérben, az első szinten pedig plusz szobák és 

fürdőszobák lettek, ezáltal minden srácnak külön szobát tudtunk biztosítani. 
• 2006-ban a konyha és a nappali felújítása történt meg, ekkor kerültek be az új bútorok és dekorá-

ciók. 
• 2008-ban az alsó két szinten nyílászárókat cseréltünk és kertet rendeztünk. 
• 2010-ben a kert egy része és a járda térkövezése zajlott. 
• 2013-ban a garázs teljes körű renováláson esett át, átalakítottuk konditeremmé a Decathlonnal 

nyert közös pályázat eredményeként. Ugyanebben az évben a teraszokat burkoltattuk le és a korlá-
tokat cseréltük ki. 

• 2014-ben a földszint és az első emelet teljes fűtésrendszere felújításra került, a kéményeket újra 
béleltettük és a lámpatesteket kicseréltük, energiatakarékos égők lettek beszerelve. 

• 2015-ben a Bástya Millenium Zrt. jóvoltából elkészült a ház homlokzatának teljes felújítása, szi-
getelése. 

 
2017-es tervek 

• Bocskai Úti Foglalkoztató Centrum engedélyeztetése, beindítása. 
• Ügyfelek felkészítése az új foglalkoztatóba való költözésre. 
• Képzések, tréningek fókuszcsoportok folytatása a következő évben is. 
• Balatoni nyaralás 
• Erzsébet Tábor Egerben 
• Légkondicionáló felszerelése az első emeletre és a tetőtérbe 
• Sportversenyek 
• Pályázatokon való részvétel 
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9.2. Andor utcai lakóotthonok 

Szepesi Andrea 
 
Az Andor utcai kiscsoportos lakóotthon 1997-ben nyílt meg egy 10 emeletes társasház 3 lakásában. Az 
elmúlt 20 év alatt a társasház közösségének teljes jogú aktív tagjaivá váltunk. Az idős, beteg szomszé-
doknak segítünk, több alkalommal vigyáztunk szomszédok gyerekeire, alagsort festettünk, a ház közgyű-
lésein aktívan részt veszünk. A lakásokat folyamatosan díszítjük-szépítjük és korszerűsítettük az évek 
folyamán. Az elmúlt 20 év alatt szinte minden nyílászárót korszerű műanyagra cseréltünk. Elértük, hogy 
az újonnan beköltöző lakók már magukkal hozhassák otthonról bútoraikat, így a lakószobák otthonossá 
váltak; továbbá minden esetben a lakó személyiségét tükrözik.  
Az alagsor egy 20 m2-es pincehelyiségét rendbe tettük, sportszerekkel rendeztük be; napi szinten használ-
ják a lakók. 
A lakóotthon mikrokörnyezetében ismernek minket a szolgáltatók, az emberek, és az évek alatt egy 
protektív környezet alakult ki spontán, ami hozzásegíti a lakókat ahhoz, hogy a lehető legönállóbban in-
tézhessék ügyeiket. 
 
Andor  
2016. legnagyobb beruházásai a lakóotthon elektromos rendszerének felújítása, valamint az első és a 
harmadik emeleti lakások légkondicionálóval való felszerelése. A családok felé a rendszeres kapcsolattar-
táson túl egy nyári piknikkel nyitottunk, ahol mindenki jól érezte magát.  
 
Lakók 
2016-ban 3 lakó költözött el a lakóotthonból, helyükre 2 hölgy és egy úr költözött be az év folyamán 
Ügyfeleink napközben a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban, illetve a Szalóki utcai Átmeneti és 
Napközi Otthon Foglalkoztatójában dolgoznak. 
A 2016. év folyamán kialakult lakóközösségek közül a harmadik emeleti lakás közössége stabil, az ott élő 
hölgyek önellátási készségeik nagymértékben fejlődtek. A második és az első emeleti lakások közösségé-
ben történtek kisebb változások, költözések, amik mindkét közösségre pozitív irányban hatottak.  
Munkájuk mellett lakóink rendszeresen sportolnak szervezetten és egyénileg is, versenyekre járnak. Ki-
rándulásokat, nyaralásokat szervezünk, színházba, moziba, operába járunk. Mindemellett Polgár Krisztina 
érzékenyítő tréningeken vesz részt, illetve hasonló rendezvényen képviseli a fogyatékossággal élőket. 
Bakró Zsuzsanna és Bődi András a Nem Adom Fel alapítvánnyal rendszeresen turnézik kül- és belföldön.  
Lakóink számos nyári táborban vettek részt: Erzsébet-program, balatonaligai és dobogókői nyaralás, Nem 
Adom Fel tábor, Csillagpont, dunaújvárosi sátorozás, gyöngyösi nyaralás. 
A rejtvényfejtő-bajnokság 4 fordulóján több testvérintézmény csapata képviselte magát az év folyamán, 
minden alkalom vidáman telt el.  
 
Munkatársak 
2016-ban 2 kilépő és belépő kollégánk volt, az akkreditált foglalkoztatási pályázatnak köszönhetően pe-
dig sikerült pluszban foglalkoztattunk egy-egy adminisztrátort, takarítót és szociális segítőt. 
Munkatársaink rendszeresen részt vesznek az esetmegbeszéléseken, fókuszcsoportokon, INV tréningen, 
gyógy- és szociálpedagógusok havi szakmai találkozóján, valamint az Alapítvány által szervezett trénin-
geken. Az új munkatársak számot adtak tudásukról az Alapítványt érintő kérdésekkel kapcsolatban.  
2017-ben az eddigiek gyakorlatot folytatván terveink szerint minden dolgozó alapítványi vizsgát fog ten-
ni, valamint rendszeresen részt vesznek tanfolyamokon, továbbképzéseken.  
 
Fejlesztés 
2016–17-ben célunk a lakók önállóságának további fejlesztése annak érdekében, hogy a lakóotthonban és 
a lakóotthon mikrokörnyezetében a lehető legönállóbban élhessenek az ügyfelek (bevásárlásaikat, ügyei-
ket önállóan vagy a lehető legkevesebb támogatással intézhessék). Pszichológiai támogatásban és gyógy-
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pedagógiai fejlesztésben is részesülnek a lakóotthonban élők. A kézműves foglalkozások rendszeresek, 
lakóink egyik kedvenc házon belüli elfoglaltsága a sütemények elkészítése és a konyhában való tevé-
kenykedés. Minden vasárnap a lakóotthon közössége készíti egészséges, változatos étrendjét. A sport 
(bowling, kosárlabda, kerékpározás, gyógytorna, kondi), a mozgás aktív része ügyfeleink életének, mely 
által mozgásfejlesztés is történik.  
 
2017. évi tervek 

• Az Andor utcai kiscsoportos lakóotthon fennállásának 20. évfordulójának megünneplése progra-
mokkal (piknik, szabadtéri programok).  

• Elöregedett tűzhelyeinket szeretnénk lecserélni az év folyamán, amennyiben megfelelő pályázati 
összegeket sikerül nyerni, valamint szeretnénk a lakóotthont kifesteni.  

• Az egészségmegőrzés, a rendszeres orvosi vizsgálatok és a sport támogatása otthonunk alapelvei 
közé tartozik.  

• A lakók önállóságának további fejlesztése.  
• A Down Ambulancia keretein belül kívánjuk igénybe venni a szakorvosi szolgáltatásokat.  
• Felnőtt élet tréning folytatása a Lágymányosi Foglalkoztató Centrumban és a Lakóotthonban  
• Szabadidős programok: nyaralás, alapítványi és külsős rendezvények, sportesemények, kulturális 

programokon való részvétel 
• Önkéntesek koordinálása, és új önkéntesek bevonása 
• Gyakornokok bevonása a lakóotthon életébe 
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9.3. Csengery Lakóotthon beszámolója és tervei 

Kovács Ferenc, Csengery lakóotthon vezető 

 

A Csengery Lakóotthon célja továbbra is az, segítse az itt élő embereket abban, hogy a lehető legnagyobb 
önállóságot érjék el az élet minden területén. 
Munkánk eredményét bizonyítja, hogy az elmúlt évben is önálló életet kezdett egy fiatalember tőlünk, 
albérletbe költözött, így folytatva életét. 

A Lakóotthon egész évben teljes létszámmal működött.  
Egy lakónkat megromlott egészségi állapota miatt sajnos a Zágrábi utcai intézményünkben kellett elhe-
lyeznünk. Az újonnan beköltözött két fiatalember sikeresen beilleszkedett, megszokták és szeretik az ön-
állóbb életet.  
Minden lakónk folyamatosan dolgozott, 6 fő alapítványon belül intézményen belüli illetve akkreditált 
foglalkoztatásban, 3 fő pedig külső integrált munkahelyen. 
Továbbra is az a törekvésünk, hogy a külső munkavállalás irányába ösztönözzük lakóinkat, mert tapaszta-
lataink szerint az nagyban segíti az önállósodásukat. Jó ösztönzésnek is bizonyult, ha többet-jobban dol-
gozol több lesz a fizetésed, több zsebpénzed lesz. 

Elindítottuk a lakók orvosi felülvizsgálatát és sikerült mindenkinek nagyobb összegű ellátást elérnünk. 
Nagyobb jövedelmük miatt klienseink jelentősebb összeget tudnak vállalni az intézményi térítési díjból, 
így segítve a lakóotthon gazdasági stabilitását és megtakarítani is tudnak jövőbeni céljaikra. 
Gazdálkodásunkat segítette az FSZK CH pályázaton nyert 1,3 millió forint is, melyből új hűtőt tudtunk 
venni valamint kicseréltük az összes ágyat az otthonban. 

Az egészségi állapot megőrzése érdekében rendszeres megelőző vizsgálatokon (tüdőszűrés, laborvizsgá-
lat, szemészet, mozgásszervi, urológiai, sportorvosi vizsgálat stb.) vettek részt, ebben a mentorok segítet-
ték a lakókat. Aki jogosult rá, mindenkinek van közgyógy kártyája, gyógycipőt készíttettünk több lakó-
nak. Törekedtünk a változatos-egészséges táplálkozásra, a káros szenvedélyek csökkentésére – ezen a 
területen még van tennivalónk. 

Több lakónk rendszeresen sportol: foci, kosárlabda, ergométer, hárman táncolni járnak. 
A sport révén jutottak el Szlovákiába is, táncfellépés volt többek között Egerben, a Nem Adom Fel Ala-
pítvánnyal Prágában is felléptek ketten. 
Nyaralni voltak lakóink Balatonaligán, Debrecenben, Szendrőládon, az Erzsébet program keretében Kis-
újszálláson valamint Dobogókőn is több hétvégét eltöltöttek az év során. 

Sajnos egész évben munkaerőhiánnyal küzdöttünk, egyetlen pozitívum történt e téren, hogy január 2.-tól 
részmunkaidőben ugyan, de van saját gyógypedagógusunk.  
Az év folyamán több ellenőrzés volt a lakóotthonban, mindegyiknél mindent rendben találtak. 

Dobogókőn 2016 évre terveztünk terasz tető felújítást és teraszburkolást. Sajnos ez a tavalyi évben nem 
valósult meg, idén viszont már elkezdődött. 
Örvendetes hír, hogy a nyaraló hasznosításból 2016 évben 1 181 500 Ft nyereséget tudtunk elérni. 
 
2017 évi tervek 
 
Munkánkat 2017 évben is az eddig is követett alapelvek szerint szeretnénk folytatni. Természetesen a 
legfontosabb feladtunk a lakók maximális támogatása az önállóság és minden más területen. 
Több lakót szeretnénk bevonni a rendszeres sportba, mert sajnos néhány ügyfélnek jelentős súlytöbblete 
van – Márga sportcentrum és egyéb edzések. 
Közös nyaralás az Erzsébet tábor keretében – már sikeresen pályáztunk. 
Szeretnénk a munkavállalói létszámot mielőbb az ideálisra emelni és a rendszeres képzést továbbra is 
folytatni. 
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Lakóotthonban fejlesztési tervek: 
- fagyasztó szekrényt szeretnénk vásárolni és az utcafronti nyílászárókon a redőnyt kicseréltetni 

Dobogókőn szeretnénk folytatni a terasz felújítását a burkolással, s ha az anyagiak engedik a ház előtti 
szétfagyott lépcsőt is szeretnénk újrabetonoztatni. 
 
Visszatekintés az elmúlt 13 évre 

A Csengery lakóotthon 2004. január 15.-től kapott működési engedélyt. 
Induláskor vegyesen voltak női és férfi lakók, majd 2006-ban újragondolt stratégia eredményeként jobb 
képességű férfiak költöztek ide. 
Én 2006. május 1.-től vezetem a lakóotthont, amióta folyamatos fejlesztés a jellemző, a legjelentősebbek: 

- konyha és fürdőszoba teljes felújítása új bútorral, új tűzhelyjel 
- gázkonvektorok cseréje cirkófűtésre + gázkémény építés és 2 db klíma beszerelése, 
- külső nyílászárók (4 ablak, 1 terasz és 1 bejárati ajtó) teljes cseréje 
- teljes lakásfestés 2-szer + 1-szer belső ajtók mázolása, parkettacsiszolás, lakkozás, 
- ruhásszekrények és az ágyak teljes cseréje 
- minden szobába televízió és számítógép beszerzése, hűtőláda és fagyasztószekrény vásárlása. 

Mindezeket sikerült saját költségvetésből kigazdálkodni. 
 
Ez idő alatt 15 fő került ki a lakóotthonból, jelentősebb részük azért, mert önálló életet kezdtek egyedül 
vagy barátnőjükkel. Ez mindig sikerélmény nekünk és bizonyíték, hogy jó az, amit csinálunk. Volt vi-
szont olyan is, hogy el kellet küldenünk lakót, mert nem tudta elfogadni az együttélés szabályait. Sajnos 
olyan is volt, akit fel kellett jelentsünk, mert csúnyán kirabolta az alapítványt és a lakótársait is. 
Mindegyik eset külön-külön is tanulság számunkra, hogy nekünk is folyamatosan fejlődni, tanulni kell. 
Rengeteg programon és rendezvényen vettek részt lakóink országon belül és határon kívül is. Színházi 
vagy zenés-táncos produkcióval vagy sportesemény kapcsán jártak Erdélyben, Szlovákiában, Csehor-
szágban, Lengyelországban, nyaraltak Horvátországban és Olaszországban. 
Mindeközben azt is sikerült elérnünk, hogy minden lakónk a kezdetektől fogva dolgozott intézményen 
belüli foglalkoztatásban vagy integrált külső munkahelyen. 
 
A dobogókői nyaraló elmúlt 6 éve. 
 
Dobogókőn 2009. nyarán vásárolt az Alapítvány  egy 55 nm-es házat 2200 nm telken. A ház és a kert 
nagyon elhanyagolt volt. 
Az elmúlt időben megtörtént a kert rendbetétele és ház szinte teljes felújítása, mely a ház lomtalanításával 
kezdődött: 

- elektromos hálózat teljes cseréje 
- vízvezeték rendszer kiépítése, fürdőszoba teljes felújítása, wc, zuhanyzó és mosdók kialakítása 
- konyha teljes felújítása, új konyhabútor, villanytűzhely, hűtőszekrény  
- szobák teljes felújítása, új ágyak beszerzése 
- terasz kibővítése (45nm), terasztető megépítése, kocsibeálló, járda és lépcső készítése 
- fűtés kialakítása szobánként (kis cserépkályha, kandalló, olajradiátor) és egy nagy cserépkályha 

építése a nappaliba 
 
Főleg a kert rendbetételében nagyon sokat segítettek a Csengery lakói, rengeteg munkájuk van abban, 
hogy a kert elnyerte a mostani állapotát. 
2015-ben sikerült alkalmazni egy mmk-s kolléganőt házgondnoknak. 
Már évek óta üzemel a ház nyaralóként, várja az alapítvány klienseit és dolgozóit valamint külső ven-
dégeket is. A sok munkának köszönhetően egyre több külsős vendég tér vissza hozzánk, veszi igény-
be a nyaralót.  
2016 évben 1 181 500 Ft nyereséget sikerült elérnünk. 
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9.4. Márga támogatott lakhatás 

Érczy Emese, Márga támogatott lakhatás vezetője 

Idős és idősödő ügyfeleink egészségi állapotának megőrzésére nagy hangsúlyt fektetünk. Összegyűjtöttük 
az idősgondozással kapcsolatos tapasztalatainkat, ehhez kapcsolódóan Vámos Magdolna az Alapítvány 
egészségfelelős vezetője elkészítette az Egészségügyi Szakmai Útmutatót "A down alapítvány otthonai-
ban élő időskorú értelmi fogyatékos emberek segítése és támogatása". 

A kezdetek 
A Márga utcai ingatlant 2010-ben vásárolta meg az Alapítvány. 2014. április 14-én megkaptuk a működé-
si engedélyt, mint Márga Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás. Ezt megelőzte a 12 ügyfelünk komp-
lex szükségletfelmérése és felkészítése a támogatott lakhatásra. A cél az volt, hogy a különböző intézmé-
nyeinkben élő idősebb lakóinknak, akik akár már az Alapítvány 1992-es fennállásától kezdődően nálunk 
éltek, olyan életkörülményeket biztosítsunk, ebben a kertes családi házas környezetben, mely tökéletesen 
illeszkedik a koruk miatt megváltozott életvitelükhöz. Végül a szakemberek és az ügyfelek közös döntése 
alapján aktív korú társaikkal együtt költöztek be a szolgáltatásba. A lakók az Andor utcai Kiscsoportos 
Lakóotthonból, a Csengery utcai Kiscsoportos Lakóotthonból és a Zágrábi utcai Átmeneti és Napközi 
Otthonból érkeztek. A beköltözést megelőzően több alkalommal jártak a Márga utcában és maguk válasz-
tották ki, hogy melyik szobában és, hogy kivel szeretnének élni. A munkatársak is a lakóotthonokból ke-
rültek át a Márga utcába, így a segítők sem voltak ismeretlenek az ügyfelek számára. Az évek folyamán 
az igények és a barátságok alakultak, mely azt eredményezte, hogy új szobát és lakótársat választottak 
maguknak, de a szobák színe, dekorációja, a bútorzat is a változó elképzeléseik szerint módosult. A be-
költözéssel párhuzamosan készült az alagsorban a Rehabilitációs és Sportcentrum, mely a az Alapítvány 
minden ügyfelének és munkatársának, nyújt sportolási és kikapcsolódási lehetőséget. 
Az ingatlan 1903-ban épült, egy műemléki tömb része, ezért a ház állagának megőrzése és felújításának 
érdekében különböző szintű és jellegű munkákat kellet elvégezni. Ezek közé tartozik az épület szigetelé-
se, az oromfal helyreállítása, az alagsor teljes rekonstrukciója/felújítása. A tető teljes javítása, cseréje, a 
kerítés újraépítése, mindezek egy része a X. kerület Védett Építészeti Értékek pályázatán nyert támogatás 
segítségével valósulhatott meg. Az alagsor átépítée a és Sportcentrum megvalósítása pedig a REHAB 13-
as foglalkoztatási pályázatnak és a Decathlon támogatásának köszönhető. A Sportcentrum alagsori mivol-
tából adódóan a falak vizesedésének megszüntetése érdekében szigetelésre került a ház járdaszint alatti 
része, de sajnos ez az eljárás nem bizonyult teljesen megfelelőnek. A kertben raklapból gyártott bútorok-
kal kerti pihenő került kialakításra, melyet lakóink egészen tavasztól őszig ki tudnak használni.   
2014 év végére az udvaron a kocsi beálló került kiépítésre, és a padlásra való biztonságos feljutáshoz új 
lépcső készült.  

Akkor és most képekben… 
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Ügyfeleink 

A Márga Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatásban 12 ember él. Az aktív korúak a Lágymányosi utcai 
látványműhelybe járnak el dolgozni, ahol kézműves termékek előállításában vesznek részt. Az idősebb 
lakóink napközben az idejüket, aktív és passzív kikapcsolódással, háztartási munkával töltik. Minden la-
kónk saját időbeosztásuk alapján veszi igénybe az Alapítvány és külső szolgáltatók által nyújtott szolgál-
tatásokat: masszázs, torna, gyógypedagógia, pszichológia, zeneterápia, pedikűr, manikűr fodrászat és ér-
deklődés szerint lovas terápia. A kert adottságait kihasználva idényzöldségeket, fűszernövényeket ter-
mesztünk. Az ügyfeleink egészségi állapotáért Pelsőczi Anna a felelős, aki szorosan együttműködik az 
Alapítvány egészségi feladataiért felelős Vámos Magdolna szakmai vezetővel. Az itt élő lakók többsége 
életkoruknál és egészségi állapotuknál fogva mindennapos, rendszeres orvosi és ápolási felügyeletet igé-
nyelnek. 
A szokásos szűrővizsgálatok mellett, minden évben sor került ortopédiai és csontsűrűség vizsgálatra. Ki-
emelt szerepe van az egészség megőrzésének, melyhez az egészséges, rost- és vitamindús étrend és a 
mozgás is hozzá tartozik. A ház adottságait kihasználva kerülnek megrendezésre versenyek, összejövete-
lek, közös ünneplések más intézményekkel együtt.  
 
Sajnálatos események árnyékolták be 2015-ös és a 2016-os évünket, hosszantartó betegség után, két idő-
sebb lakónkat vesztettük el: Farkas Gizella (Gizmó) és Rostás Erzsébet (Erzsók) személyében, mely mind 
az ügyfeleket, mind a munkatársakat megviselte. A gyász feldolgozásában az Alapítvány két pszicholó-
gusa segített egy közös megemlékezés keretében. 

 

 
 Gizmó Erzsók 

Szabadidő, társadalmi életben való részvétel, fejlesztések 

Igyekszünk minél változatosabbá, színesebbé tenni az ügyfeleink életét az eltérő érdeklődés, kor, mentális 
és egészségi állapot figyelembe vételével. Mozi, színház, koncertek, cirkusz látogatásának valamelyikére, 
szinte minden hónapban sor kerül. A közeli könyvtárba is szívesen mennek azok a lakóink is, akik nem 
tudnak írni, olvasni, ahonnan filmet is tudnak kölcsönözni. A Fogócska SE leigazolt sportolói saját és 
egyéb megrendezésű sporteseményein vesznek részt. Párkapcsolati és önálló élet tréning, napi tevékeny-
ségbe ágyazott fejlesztések nyújtanak támogatást a mindennapi élethez.  
 

 
 Balaton Állatkert Itthon 
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Munkatársak 

A Szolgáltatásban 1 esetfelelős, 5 kísérő támogatást biztosító személy 1 egészségügyi felelős dolgozik. E 
mellett 2 fő megváltozott munkaképességű dolgozók is segítik a munkánkat. Az Alapítvány akkreditált 
Támogatott Lakhatás segítők képzésén minden munkatársunk részt vesz, illetve az INV projekten, melyek 
eszközt adnak a munkatársaink kezébe, ahhoz, hogy minél hatékonyabban tudjanak együttműködni az 
ügyfeleinkkel és segítsék az önálló élet kialakítását.  

Tervek  

• Garázs felújítása 
• A kert és a ház körüli zöld terület végleges kialakítása, 
• A lakóterület folyamatos fejlesztése, felújítása, 
• Még több önkéntes bevonása 
• Foglalkozások, bővítése és fejlesztése 
• Továbbra is a fontos cél a munkatársak képzése a minél professzionálisabb munkavégzés érdeké-

ben, az ügyfelek érdekeinek maximális figyelembe vételével. 

 

  
 Krisztián Mária: Kőbánya Henesz András: Márgádia alaprajz 
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9.5. Felcsúti utcai támogatott lakhatás 

Kerepeczi Szimonetta 

A kezdetek 

2015.  márciusában költöztek be ügyfeleink a házba. Április közepére már mindenki megérkezett. 12 ügy-
felünknek került kialakításra lakóhely, sajnos haláleset miatt végül csak 11-en költöztek be. Amikor befe-
jeződött a lakószobák kialakítása, ügyfeleink elkezdték „belakni” szobájukat és a közös tereket. Befeje-
ződött a műhely kialakítása, itt ügyfeleink bőr tárgyakat készítenek napközben. Megkezdtük tavasszal a 
kert előkészítését a zöldségek termesztésére. Ebben ügyfeleink nagy szerepet vállaltak, a munkálatokban 
lelkesen részt vettek. Ültettünk cukkinit, spenótot, répát, céklát, káposztát, brokkolit, karalábét, uborkát, 
paradicsomot, paprikát. Fűszernövényeket, epret. A termést leszüreteltük, és amiből lehetett abból elrak-
tunk télire. 

Kialakításra került a kerti grillező, egy kis füves terület és elkészült a járda a veteményes kertben. Kicse-
réltük a műhely vasajtaját egy műanyag bejárati ajtóra és beépítésre került egy ablak is. Beszereztük a téli 
fűtéshez szükséges kályhát és kályhacsövet. A konyhába elkészült a kihúzhatós ebédlő asztal, melyhez 
mindenki le tud ülni egyszerre, megtörtént a konyhaszekrény befejezése, korlát felszerelése a lépcsőház-
ban. Megtörtént az épület érintésvédelmi felülvizsgálata is, és az éves kéményseprés. 

Jelenleg 3 fő nyolc órás segítő-gondozóval, 1 fő négy órás segítővel, 1 fő foglalkoztatóval, 1 fő admi-
nisztrátorral, 1 fő egészségügyi dolgozóval, 1 fő takarítóval, 1 fő kézbesítővel és 1 fő karbantartó, kertész 
munkatárssal működik a ház. 

Lakók 

11 fő költözött be március és április hónapban. (Abai Erzsébet, Abai Attila, Bakos Csaba, Hegedűs Gábor 
Bence, Ignácz Katalin, Juhász László, Kravecz Zsuzsanna, Makula Richárd, Marek Veronika, Víg Attila, 
Vörösvárcki Gizella). A beköltözést követően továbbra is részt vesznek az önálló élet tréningen. Minden-
ki berendezte a szobáját, beszerzésre kerültek a sötétítő függönyök, ágytakarók, díszpárnák, falvédők. 
Ezek beszerzésében, elhelyezésében mindenki aktívan rész vállalt. Márciustól–októberig hét közben itt-
hon készül az ebéd. Ennek megtervezésében, az alapanyagok beszerzésében, az étel elkészítésében szin-
tén részt vesznek ügyfeleink. Májusban kezdtek ügyfeleink a műhelyben dolgozni, minden hétköznap 
délelőtt egy foglalkoztató segítségével bőr tárgyakat készítenek. Ketten továbbra is bejárnak a Lágymá-
nyosi Foglalkoztató Centrumba dolgozni. (Abai Attila, Abai Erzsébet) Hetente egy alkalommal járnak 
bowlingozni és heti egy alkalommal tornázni, sportolni járnak a Márga utcai Sportcentrumba. 

A beköltözéskor megüresedett helyre érkezett próba lakhatásra Lehel Márta május hónapban. Másfél hó-
nap itt tartózkodás után mégsem a mi intézményünket választották. Helyette augusztusban érkezett hoz-
zánk Krekó Katalin Balassagyarmatról, aki a próba lakhatás után végleg be is költözött intézményünkbe. 
Kis csapatunkba viszonylag hamar beilleszkedett. Szeptemberben ügyfeleink a Balatonon voltak nyaralni 
egy hétre. 

Sajnálatos módon október végén elhunyt Juhász László ügyfelünk, az ő elvesztése megviselte mind az 
ügyfeleket, mind az itt dolgozókat. Az így megüresedett helyre költözött be Tárász Manon. Beilleszkedé-
se zökkenőmentesen zajlott. 

December végére az intézmény 100%-os kihasználtsággal működik. 

2016. évi tervek 

A ház 
- a ház további szépítése, otthonossá tétele  
- a kertben a tavaszi munkák elvégzése 
- a terasz burkolása  
- kerti bútorok és sporteszközök beszerzése 
- Közös programok az alapítvány más tagintézményeinek lakóival 
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Lakók 

- foglalkoztatás szélesebb körben történő megszervezése 
- egyéni fejlesztésekre nagyobb hangsúly fektetése 
- egészségmegőrzés, rendszeres orvosi vizsgálatokon történő részvétel 
- szabadidős programok szervezése, külsős helyszínen is 
- önkéntesek bevonása 
- önálló életre felkészítő tréning folytatása 

 
Munkatársak 

- 4 fő segítő-gondozó  
- 1 egészségügyi munkatárs  
- 1 fő adminisztrátor 
- 1 fő takarító 
- 1 fő foglalkoztató 
- fő karbantartó-kertész 
- 1 fő kézbesítő 
- akkreditációs munkatársak foglalkoztatása 
- munkatársak továbbképzése, szakmai képzéseken, tréningeken való részvétel 
- INV projecten történő részvétel 
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10. Rehabilitációs és Sportcentrum 

Mayer Nikoletta 
 
2013-2016. évi beszámoló 
A Márga utcai épület alagsorában a 2012-ben megnyert REHAB 13-as és Decathlon-pályázat alapján 
megkezdődött a tervezett Sportcentrum kialakítása. 2014. augusztusára már a legnagyobb felújítási mun-
kák lezajlottak, azonban voltak még megoldásra váró feladatok, beruházások, melyeket még a Sportcent-
rum hivatalos nyitása előtt kellett kivitelezni, mint például: a kondi-, aerobik-, és foglalkoztató terembe 
fali tükrök felhelyezése, akadálymentesített közlekedési lehetőség kialakítása, az aerobik teremben csőtö-
rés következtében tönkrement bambusz parketta felszedése és helyébe sportpadló lerakatása. 

A Sportcentrum ünnepélyes megnyitóját 2014. november 20-án és 25-én tartottuk meg, melyre támogató-
inkat is meghívtuk. A Sportcentrumba a flújítási pályázat értelmében megváltozott munkaképességű kol-
légák kerültek felvételre. A létesítmény az Alapítvány intézményeiben élő ügyfeleinek, az ott dolgozók-
nak, valamint külső vendégeknek egyaránt nyújt különféle szolgáltatásokat: egyéni fejlesztést, csoportos 
órákat, cardio-, és fitnesz részlegben edzéseket, személyi edzést, egyéni- és csoportos gyógytornát, masz-
százst és egy büfét is működtetünk.  

A 2015. évben kialakításra került a videotelefonos rendszerrel összekötött elektromos kapu, ami meg-
könnyíti a külsős és alapítványi ügyfelek bejutását. A büfé is elnyerte végső arculatát, a szükséges ható-
sági engedélyek után elkezdte működését. 

2015-ben a Sportcentrumban hétköznapokon már 12 órás nyitva tartással zajlik az aktív sportélet. A mun-
katársak órarend alapján dolgoznak, ezzel is támogatva, hogy az ügyfelek mindennapjaiban rendszerbe 
építve kapjon helyet a testmozgás. 

Augusztus hónapban a külső vendégkör kiépítésének elősegítéséhez aláírásra került a szerződés az 
AYCM Magyarország Korlátolt Felelősségű Társasággal az All You Can Move Sportpass kártya elfoga-
dására. Októberben terembérleti szerződést kötöttünk a Kőbányai Ezüstkorúak Szabadidősport Egyesüle-
tével, akik a mai napig heti 6 alkalommal bérlik az aerobik termet jóga órák tartására, melyeket jógaokta-
tó munkatársunk tart. Havonta több alkalommal bérlik az aerobik termünket táncoktatásra valamint cso-
portos órák tartására. 

A Sportcentrum szolgáltatásai biztosítása mellett helyet ad nagyobb eseményeknek, rendezvényeknek, 
tanfolyamoknak, vezetőségi üléseknek, tárgyalásoknak, érzékenyítő tréningeknek. Minden hónap máso-
dik szombatján táncos mulatság van, melyre a hozzánk érkező vendégek előszeretettel jönnek és érzik jól 
magukat. 

2016. októberében tartottuk első külsős cégnek rendezett érzékenyítő tréningünket. A cég munkatársai az 
ügyfeleinkkel közös csapatot alkotva hajtottak végre különféle ügyességi-, erő-, állóképességi feladatokat.  

 

           …..  
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Munkatársaink 
A Sportcentrumban 16 megváltozott munkaképességű kolléga dolgozik masszőr, recepciós, szertáros, 
takarító, büfés, segítő munkakörökben. Az Andor utcai Lakóotthonok egyik ügyfele, Sasvári Henrietta, 
elvégezte a masszőr-iskolát, így azóta heti két alkalommal a Sportcentrumban dolgozik. Önkéntes masz-
szőr és közszolgálatos diákok is segítik a munkánkat. 
 
Sportélet 
Az Alapítvány ügyfelei közül azok, akik versenyszerűen sportolnak, a Fogócska Sportegyesületbe vannak 
leigazolva. 2016. évben a leigazolt versenyzők száma: 70 fő volt. A korábbi év lendületét folytatva idén is 
számtalan versenyen vettünk részt mind a Magyar Speciális Olimpia Szövetség keretén belül, mind egyéb 
szervezetek, alapítványok, egyesületek szervezésében. A versenyekre a Sportcentrumban illetve külső 
helyszíneken készülünk: heti rendszerességgel van bowling edzés az Acapulco Bowling és Rendezvény-
központban valamint kosárlabda edzés a Bárczi Gusztáv Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában. 

A versenyrendszerbe mi is bekapcsolódtunk. A tavalyi évben indított ergométer versenyünket idén foly-
tattuk és szeptember 8-án rendeztük meg II. Országos Ergométer Versenyünket, melyre 109 sportoló ne-
vezett. A versenyt saját erőből és több támogatónk segítségével valósítottuk meg. Ebben az évben a Ma-
gyar Evezős Szövetség is támogatta a verseny létrejöttét. 

Ez év júliusában és augusztusában tartottuk első Egészséges életmód táborunkat, melyre ügyfeleinken 
kívül pár külsős résztvevő is jelentkezett. 

Szeptember 12–16-ig volt az Európai Sporthét rendezvénysorozat, melyre mi is regisztráltunk és széles 
óraválasztékkal vártuk az sportolni vágyó vendégeket. 
2016. évben indult Janzsó Cecília – az Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás egyik ügyfele – 
zumba órája. Ez a program nagy népszerűségnek örvend az Alapítvány ügyfeleinek körében. Cili a hét 
minden napján tart órát, melyekből heti 3 alkalom a Sportcentrumban van. Az ügyfelek nagyon szeretik 
ezt a mozgásformát és Cili oktatói hozzáállását. Továbbá a zumba nagy előnye, hogy észrevehetetlenül, 
szórakozásként megélve formálja, csinosítja a testet. 
 

        
 
Versenyeink: 
• Az évet január 10-én a Fogócska SE Családi Sportnapjával kezdtük Százhalombattán. Ebben a hó-

napban voltunk még a Nyílt Magyar Concept2 Ergométeres Országos Bajnokságon Győrben. 
• Februárban részt vettünk a Magyar Sportok Házában megrendezett VIII. Mikolovits Veronika evezős 

ergométeres emlékversenyen illetve Győrben a Méhecske Alapítvány ergométer versenyén. 
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• Áprilisban a Magyar Speciális Olimpia Szövetség labdarúgó Grassroots tornáján voltunk Győrben és 
a Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége által szervezett úszóversenyen 
Székesfehérváron. 

• Májusban a Magyar Speciális Olimpia Szövetség labdarúgó tornáján voltunk Érden. 
• Júniusban a Magyar Speciális Olimpia Szövetség balassagyarmati Országos Egyesített Labdarúgó 

Tornáját és az albertirsai Grassroots Labdarúgó torán vettünk részt. Nagymegyer város önkormány-
zata és az Egészségkárosultak Szervezete szervezésében Polgármesteri kupán vettünk részt Szlováki-
ában. 

• Szeptemberben részt vettünk a VI. Óbudai Rehab Atlétika Kupán illetve a Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség szervezésében a Hársfa Kupa – Országos Labdarúgó Tornán is. 

• Októberben került megrendezésre a XIV. CSEFOSZ Sportnapja Kiskunlacházán, melyre minden év-
ben elmegyünk. A Magyar Speciális Olimpia Szövetség Budapesten tartotta Regionális bowling ver-
senyét melyre mi is neveztünk. 

• Novemberben a Magyar Speciális Olimpia Szövetség három versenyén vettünk részt: a pilismaróti 
Grassroots labdarúgó tornán, az Országos MATP Regionális Sportnapon Dunaújvárosban valamint a 
Homokon megtartott Grassroots labdarúgó tornán. A Testnevelési Egyetemen a Mozdulj! Egyesület 
Örömúszás programján vettünk részt. 

• Decemberben az V. Mosonmagyaróvári Ergométeres versenyen vettünk részt. 
 

       
 
A 2017. év tervei:  

• Továbbra is a versenyrendszerben való aktív részvétel, 
• Külső vendégkör bővítése a Sportcentrum valamennyi szolgáltatásának igénybevételére, 
• Integrált programok szervezése, hirdetése, 
• Nyári táborok szervezése, lebonyolítása alapítványi és más szervezetek ügyfelei számára, 
• IV. Országos Ergométer Verseny megrendezése, 
• Cégek megkeresése az érzékenyítő tréning programunkkal, 
• Nagyobb sportrendezvény megszervezése az Alapítvány 25. éves évfordulója alkalmából. 
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2. számú melléklet: Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2016 
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3. számú melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai – 2016 

Intézmény, szolgáltatás, projekt,  
program, akció, kiadvány 

Célcsoport 

Korai fejlesztés  Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült kisgyermek 0–6 éves 
Korai gyógypedagógiai tanácsadás Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermek szülei 
Down Ambulancia  Down szindrómás gyermekek 0–18 éves korig 
Korai neurohabilitáció Sérült, fogyatékos, mozgásában visszamaradt gyermek 0–3 éves 
Tanácsadás az Ambulancián, genetikán Új szülők, akiknek sérült, fogyatékos gyermeke született 
Down-Dada szolgálat  Szülő, család, akiknek gyermeke Down-szindrómával született 
Sorstársi Segítő Szolgálat Veleszületett rendellenességgel született gyermek szüleinek 
Felnőtt Ambulancia Felnőtt korú értelmi fogyatékos személyek 
Általános tanácsadás (minden intézmény) Tanácsért, segítségért jelentkező családok és fogyatékos emberek 
Probléma feldolgozó és életstratégia tréningek Kisgyermekes családok, szülőpárok 
Kommunikációs tréning testvéreknek Fogyatékos gyerek testvérei 
Sorstárs segítő – akkreditált képzés Sorstársi segítőknek 
Átmeneti otthon Zágrábi és Szalóki Krízishelyzetben lévő családok és fogyatékos emberek 
Napközi otthonok Zágrábi/ Szalóki/Lágymányosi Családban élő fogyatékos személyek napközbeni foglalkoztatása 
Lakóotthon: Andor / Csengery / Petőfi/ Önálló életre törekvő, közösséget kedvelő értelmi sérült felnőttek 
Támlak: Márga / Felcsúti / Üllői / Somfa Nagyfokú önállóságot elért, közösséget kedvelő értelmi sérültek 
Szociális foglakoztatás (MR) Intézményi jogviszony mellett munka jellegű foglalkoztatás  
Szociális foglakoztatás (FF) Intézményi jogviszony mellett munkaszerződéssel végzett munka 
Rehabilitációs foglalkoztatás Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
Támogatott foglalkoztatás: munkaerő-piaci szolg Minden megváltozott munkaképességű munkavállaló  
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés Értelmi fogyatékos és halmozottan sérült  személyek  
Munkapszichológiai felmérés, tanácsadás Megváltozott munkaképességű és értelmi fogyatékos személyek 
Pályaorientáció, munkára felkészítés Értelmi fogyatékos fiatalok, megváltozott munkaképességűek 
Felnőttképzés / számítógépes ismeretek Szociális gondozók, segítők, fogyatékos ügyfelek 
Munka betanítás: konyhai /kézműves / irodai Értelmi fogyatékos munkavállalók 
Munka betanítás: szociális / kézműves / irodai Megváltozott munkaképességű munkavállalók 
Akkreditált felnőttképzés: szakmai  Szociális területen dolgozó szakembereknek (30 pont) 
Akkreditált felnőttképzés: mentális akadálymente-
sítés / érzékenyítés 

Érzékenyítést igénylő piaci szolgáltatók, cégek alkalmazottai 

Akkred. felnőttképzés: munkaváll. kompetenciák Képzetlen munkanélküliek 480 órás képzése 
Főiskolai, egyetemi gyakorlóhely Egyetemi, főiskolai hallgatók: gyp., szoc. munkás, andragógus, stb 
Középiskolások közösségi szolgálata Középiskolás diákok 
Rehabilitációs szolgáltatások Fogyatékos, egészségkárosodott személyek 
Szociális segítés, kísérés, ügyintézés Fogyatékos, egészségkárosodott személyek 
Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport programok Fogyatékos, egészségkárosodott személyek 
Nyaralások, nyaralók működtetése Fogyatékos, egészségkárosodott személyek 
Szállítás Fogyatékos, egészségkárosodott személyek 
Önkéntes-program Aki önkéntes munkát szeretne végezni fogyatékos emberekkel 
Mentális akadálymentesítés ügyfeleknek Fogyatékos ügyfelek felkészítése szolgáltatások igénybevételére 
Mentális akadálymentesítés szakembereknek Szociális segítők, hozzátartozók felkészítése a támogatásra 
Mentális akadálymentesítés szolgáltatóknak Szolgáltatók, hivatalok ügyintézői 
Mentális akadálymentesítés, egyetemes tervezés Nagyközönség, döntéshozók, jogalkotók 
KÉR (könnyen érthető) kiadványok (IT is) Értelmi fogyatékos és demens személyek 
Szakmai kiadványok, könyvek és IT anyagok Szociális munkások, gyógypedagógusok, önkéntesek 
Ismertetők, szórólapok, információs füzetek Fogyatékos gyermeket nevelő családok, szakemberek 
Hírlevél (6/év, 15–20 000-es példányszám) Nagyközönség, Alapítvány támogatói 
Internetes anyagok, filmek, weboldalak Fogyatékos személyek, szakemberek, nagyközönség 
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4. számú melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai és a felelős vezetők – 2016 

Intézmény, projekt, program, szolgáltatás 
Kapacitás 

fő/év 
Vezető / felelős 

Korai fejlesztés és tanácsadás 90 Borsfay Mária Eleonóra 
Down Ambulancia  200 Dr. Ambrus Bence 
Korai neurohabilitáció 100 Dr. Felkai Mária 
Tanácsadás az Ambulancián 100 Steinbach Éva 
Down Dada szolgálat 50 Steinbach Éva 
Sorstárs Segítő Szolgálat 50 Jóna Ferenc 
Felnőtt Ambulancia, Koordinációs Központ 100 Vámos Magdolna 
Általános tanácsadás 150 Központ és Intézmények 
Átmeneti otthon Zágrábi 30 Kaucsicsné Zsóri Katalin 
Átmeneti otthon Szalóki 30 Veperdiné Scholz Mária 
Napközi otthon Zágrábi 60 Kaucsicsné Zsóri Katalin 
Napközi otthon Szalóki 30 Veperdiné Scholz Mária 
Napközi otthon Lágymányosi 25 Veperdiné Scholz Mária 
Lakóotthon Andor 15 Szepesi Andrea 
Lakóotthon Csengery 9 Kovács Ferenc 
Lakóotthon Petőfi 12 Magyari Tímea 
Márga támogatott lakhatás 12 Érczy Emese 
Felcsúti támogatott lakhatás 12 Kerepeczi Szimonetta 
Üllői út és Somfa közi támogatott lakhatás, 3 Szondi Tibor 
Oroszlán támogatott lakhatás  12 Jákfalvy Anett 
Foglalkoztatás (FF+MR) Zágrábi 50 Kaucsicsné Zsóri Katalin 
Foglalkoztatás (FF+MR) Szalóki 20 Veperdiné Scholz Mária 
Foglalkoztatás (FF+MR) Lágymányosi 15 Veperdiné Scholz Mária 
Rehabilitációs foglalkoztatás 180 Molnár Eszter, Gruiz Katalin 
Sportcentrum, programok, versenyek 100 Mayer Nikoletta 
Egyetemi gyakorlóhely 30 Intézményvezetők 
Felnőttképzés 100 Gruiz Katalin 
Balatoni nyaraló 300 Gruiz Katalin 
Dobogókői nyaraló 100 Kovács Ferenc 
Közös szalmai szolgáltatások 
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés 200 Veisz Anna és gyógypedagógusok  
Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás 60 Janzsó Szilvia 
Egészségi állapot felmérés és fenntartás 250 Vámos Magdolna és egészségfelelősök 
Rehabilitációs szolgáltatások  200 Gyógytorna, gyógymasszázs, 6 fő 
Szociális segítés, kísérés, ügyintézés 100 Szociális munkások, ügyintézők 
Szabadidő, kreatív, zene, tánc, sport 150 Intézményi munkatársak 
Szállítás 200 Kövécs Marianna  
Közös admin., gazdasági, működési, HR, PR 
Központi iroda, alapítványi menedzsment 500 Dr. Gruiz Katalin  
Gazdasági vezető 500 Mentes Éva 
Bér, munkaügy 350 Dulcz Adrienn / Gruiz / Mentes 
Könyvelés 500 Genáhl Lászlóné / Mentes Éva 
Minőségirányítás 500 Szaszák Tibor / Gruiz Katalin 
Ingatlanok 25 Helyi felelősök és központi iroda 
IT menedzsment rendszer fejlesztése  500 Szaszák Tibor / Gruiz Katalin  
Rendszergazda  Papp Róbert 
Kiadói tevékenység, papír/IT, hírlevél, filmek 1000 Gruiz Katalin 
Önkéntes-program 60 Intézményvezetők /központi iroda 



69 

 

5. számú melléklet: Az Alapítvány nyertes pályázatai: 2013–2016 

2013 Pályázati cél/cím 
Nyert összeg 

(eFt) 
Felelős 

Social Impact  Szervezetfejlesztés ingyenes SZT 

FSzK 41292/7, 8, 9, 10, 11 Normatíva kiegészítés, 5xt 18 424 MT/KF/VSM/MS 

EU Life Long Learning INV pedagógiai modell 8 300 GK 

AMSZ-2013 (TF9) Alternatív munkaerő-piaci szolg 21 596 DG 

XIV. Ker. Zuglói Önkorm. Korai habilitáció/Down Dada 420 GK/SÉ 

NCSSZI Testvértábor  370 GK/SÉ 

MVM  Támogatott lakhatás 15 000 GK 

MVM PAKS Márga támlak és sportcentrum  10 000 GK 

MAVIR Alapszabályi célok, otthonok 5 500 GK 

Szerencsejáték Támogatott lakhatás 28 000 GK 

FSZK 41321 Támogatott ügyintézés 6 916 GK 

HANKOOK Tire Mo. Kft. 12 db téli gumiabroncs 275 KZSK, VJ 

FSZK 41322 Szülősegítő szolgáltatások tám. 1 196 GK/SÉ/DA 

REHAB-13MUTE Munkahely-teremtési támogatás  32 537 GK 

REHAB-14 Rehab 2014 pályázat 168 000 GK 

Összesen 2013 
 
 308 234  

 

 

 

2014  
 
  

FSZK – CH2014  6x Bentlakásos normatíva kiegészítő 8 199 VEZETŐK 

Civil licit  Civilliciten részvétel 200 GK 

FSZK-FOF 2014 Működési/szakmai program  3 600 GK 

FSZK-SZÜLŐ 2014 Testvértréning 800 GK 

NIOK 13600 – Adhatvonal  Részvétel nyert GK, FZS 

Magyar Fejlesztési Bank 2 kisbusz és egy személygépkocsi 12 000 GK 

X. Kerületi Önkormányzat Mo. legszebb konyhakertje plakett, okl. KZsK 

MAVIR Zrt. Építkezés, tatarozás 2 500 GK 

MVM Zrt. DS emberek önálló életvitele 1 000 GK 

Adjuk össze Korai Fejlesztő támogatása 700 GK/SD 

UniCredit Bank Zrt. Egészségfejlesztő program 250 GK 

Rehab 15 MMK rehab. foglalkoztatás 200 880 GK/MÉ/ME 

Összesen 2014 
  
 

230 129   
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2015 Pályázati cél/cím 
Nyert összeg 

(eFt) 
Felelős 

Holdkő alapítvány Informatikai eszközök 1 szám.gép KZSK 

NRSZH REHAB-15-TTF0305 Munkahely teremtési támogatás 203 840 GK, ME 

NRSZH SZF/000952/09 Szociális foglalkoztatás – Zágrábi 57 362 GK, KZSK 

NRSZH SZF/000911/09 Szociális foglalkoztatás – Szalóki 35 032 GK, VSM 

Értéksziget webáruház Az Ön ügye mindannyiunk ügye 50 KZSK, KA 

Kőbányai Önkormányzat Civil szervezetek támogatása 90 KZSK, VI 

Élelmiszerbank Egyesület TESCO-tól élelmiszeradomány Értéke kb. 1500 GHA 
NCSSZI Testvértréning 800 GK, SÉ 

FSZK CH2015/76 7x Normatíva kiegészítési pályázat 15 425 VEZETŐK 

FSZK 2015/34 Testvértréning 954 GK, SÉ 

HANKOOK Tire Abroncsadományozási Program 4 garnitúra KZSK, KM 

Új Európa Alapítvány MOL Gyermekgyógyító Progr. 1 464 GK 

Szerencsejáték Kft. Fejlesztés 5 000 GK 

dm Kft. Adomány tisztítószer GK 

Semmelweis Garancia  Tanúsító védjegy  védjegy GK 

ÉTA MAK közlekedés 400 GK, SD 

Adjuk össze Dada szolgálat Online adomány 700 GK, SD 

Kőbányai Önkorm. Védett Építészeti Értékek  2 500 JD, ÉE 

KÖSZ program 2015 Közösségi szolgálat támogatására 98 MT, KZSK 

Nemzeti Betegfórum Nyomdai anyagok elkészítésére 99 GK 

Adjuk össze Támlak brendezlsre, online adomány 500 SD, GK 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Sz.  Hozz ki többet kevesebből – Korai első hely SZD, SZB 

Összesen 2015 
 
 

324 314  
 
 
 

2016 Pályázati cél/cím 
Nyert  

összeg (eFt) 
Felelős 

NRSZH REHAB-16-TTF-0149 Munkahely-teremtési támogatás  224 000 GK, MÉ, ME 

NRSZH SZF/000952/09 Szociális foglalkoztatás – Zágrábi 67 853 GK, KZSK 

NRSZH SZF/000911/09 Szociális foglalkoztatás  – Szalóki 38 516 GK, VSM 

GE a fenntartható szervezetekért Pro bono szervezetfejlesztés – GK, SZT 

MOL Zöldövezet MOL Zöld kert program 400 ÉE, JA 

Magyar Élelmiszerbank Egyesület Adomány élelmiszer  Értéke kb. 2000 GHA 

FSZK CH 2016 10x Normatíva kiegészítési pályázat 19 904 VEZETŐK 

ÉTA Egészséges életmód 200 GK, SD, VM 

HANKOOK Tire Abroncs-adományozási Program 4 garnitúra KZSK, KM 

FSZK SZÜLŐ 2016 Családsegítő tréningek támogatása 900 GK, JF 

MVM Partner Zrt. Átmeneti otthon megv. támog.  5 000    GK 

Generali a Biztonságért Alapítvány Egészség-program indítása 500 GK 

Terra-Log Mélyépítő Kft. Adomány 500 GK 

Stadler Magyarország Kft. Adomány  1 000    GK, BM 

Kőbányai Önkormányzat  Védett építészeti értékek megóvására  2 500    ÉE, JD 

MAVIR Zrt. Adomány  2 000    GK 

Összesen 2016 
  
 363 273   
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6. számú melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei – 2016 

Program / Projekt   Ingatlan címe Elérhetőség 

Andor Lakóotthonok 1119 Budapest, Andor u. 6. I/5, II/12, III/16. telefon: 1-208-0900 

Átmeneti és Napközi Otthon (bérelt)  1116 Budapest, Szalóki u. 53. telefon: 1-208-5622 

Balatoni nyaraló 8171 Balatonaliga, Mathiász ltp. 9. telefon: 1-363-6353 

Bocskai Foglalkoztató Centrum (bérelt) 1152 Budapest, Bocskai utca 86 mobil: 20-535-9735 

Csengery Lakóotthon 1067 Budapest, Csengery u. 64. telefon: 1-707-9128 

Dobogókői nyaraló  2099 Dobogókő, Napsugár u. 11. telefon: 1-707-9128 

Down-Dada szolgálat 1143 Budapest, Ilka utca 26. III/ 6. telefon: 1-222-3208 

Felcsúti támogatott lakhatás 1162 Budapest, Felcsúti u. 65. mobil: 20-351-3642 

Foglalkoztatási Centrum (bérelt)  1111 Budapest, Lágymányosi u. 15. telefon: 1-787-4743 

Kajár utcai leendő támogatott lakhatás 1151 Budapest, Kajár utca 2. www.downalapitvany.hu 

Kálvária leendő SALSA lakás 1089  Budapest, Kálvária tér 8. III/7. telefon: 1-208-5622 

Kinizsi leendő SALSA lakás 1092 Budapest, Kinizsi u. 27. II/12. www.downalapitvany.hu 

Korai Fejlesztő 1143 Budapest, Ilka u. 26. III/4, III/5, III/6. telefon: 1-222-3208 

Központi Iroda 1145 Budapest, Amerikai út 14. telefon: 1-363-6353 

Márga Lakóotthon 1103 Budapest, Márga u. 28. fsz. 2. mobil: 20-222-5524 

Oroszlán támogatott lakhatás 1152 Budapest, Oroszlán utca 102. mobil: 30-591-0245 

Rehabilitációs és Sportcentrum 1103 Budapest, Márga u. 28. fsz. 1. mobil: 20-312-1812 

Repeta bisztró 1149 Budapest, Egressy út 108/c https://hu-hu.facebook.com/repetabisztro 

Sarokház Lakóotthon  1152 Budapest, Petőfi u. 27. telefon: 1-306-3658 

Somfa közi támogatott lakhatás 1107 Somfa köz 12.  mobil: 20-404-6079 

Sorstársi Segítő Szolgálat 1145 Budapest, Amerikai út 14. telefon: 1-363-6353 

Szociális albérlet 1143 Budapest, Ilka u. 26. II/7. és II. 6. telefon: 1-222-3208 

Üllői támogatott lakhatás 1101 Budapest, Üllői út 124/a fszt. 9. mobil: 20-404-5774 

Zágrábi gondozóház (bérelt) 1107 Budapest, Zágrábi u. 13. telefon: 1-260-7758 

7. számú melléklet: Down Alapítvány felnőttképzései 2016-ban 

Tanfolyam címe Kiknek szól Akkreditációs státusz 

Támogató technológiák, Előadás (BME-n) és gyakorlat a 
Down Alapítvány Foglalkoztatási Centrumában 

BME, Foglalkoztatási rehabilitációs 
szaktanácsadó szakirányú tovképzés  

Felsőfokú képzés része, 
BME, Ergonómia Tanszék 

Hallgatói gyakorlat és kutató munka a Korai Fejlesztőben  Gyógypedagógus hallgatók felsőfokú ELTE BGGYP 

Szociális integráció szociális segítőknek  Szociális szakembereknek akkreditált 

Támogatott lakhatást segítők képzése  Szociális szakembereknek akkreditált 

Támogatott lakhatás, szolgáltató centrumok irányítása  Szociális szakembereknek akkreditált 

Innovatív szociális szolgáltatások Szociális szakembereknek akkreditált 

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiac 
helyzetének javítása, munkavállalói képességek fejlesztése 

Megváltozott munkaképességű sze-
mélyeknek 

akkreditált 

Mentális Akadálymentesítés Szociális szakembereknek akkreditált 

Down Dada tréning új dadáknak  Szülőknek, szakembereknek  akkreditált 

Sorstársi Segítő képzés Szülőknek, szakembereknek akkreditált 

INV tréning-sorozat: a támogató–támogatott viszony Szociális segítőknek, kísérőknek 
 

Korai habilitációs (kisgyerekes) tréning Érintett szülőknek  
 

Szülőtréning – a felnőttkor küszöbén Érintett szülőknek  
 

Testvértréning Érintett családokban élő testvéreknek 
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8. számú melléklet: A Down Alapítvány Kiadó 2016-os kiadványai 

Kiadvány címe Szerzői ISBN és weblink 

"....benned a létra" – Ötletek Down-szindrómás 
kisgyerekek korai fejlesztéséhez 

Kissné Haffner Éva 
978-615-80401-0-5 
http://www.downalapitvany.hu/node/1150 

Down baba született Gruiz Katalin 
978-963-08-9257-5 
http://www.downalapitvany.hu/node/607 

Van segítség Gruiz Katalin 
978-963-08-9618-4 
http://www.downalapitvany.hu/node/608 

Áron könyve – olvasógyakorlatok lassan tanuló 
gyerekeknek 

Mohainé Dániel Ágnes 
978-963-12-0821-4 
http://www.downalapitvany.hu/node/804 

Gyalogos közlekedés Gruiz K. & Sebestyén D. http://www.downalapitvany.hu/node/854 

Közlekedés illemtana Sebestyén D. & Gruiz K. http://www.downalapitvany.hu/node/841 

Közlekedés szórólapok 6x Gruiz K. & Sebestyén D.  

Hírlevél 6x Gruiz K. & Göttler A. http://www.downalapitvany.hu/node/210 

Kuratóriumi hírlevél 4 szám/év Kirchner Zsuzsa http://www.downalapitvany.hu/node/907 

Sorstársi Segítségnyújtás – szórólap Gruiz K. & Jóna F.c  

2017. évi falinaptár Bege Nóra & Sebestyén D.  

Szórólapok: termékek 3x Sebestyén Diána  

Szórólapok: szolgáltatások 2x Mayer Nikoletta és Tóth Petra  

Cikkek, előadások  
 

Down Ambulancia és a Down-szindrómás gyer-
mekek komplex korai habilitációja 

Gruiz K. & Ambrus Bence 
Gyermekgyógyászati Továbbképző szemle. 
XXI évf. 9–13 oldal , 2016 

Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek 
korai intervenciója a Down Alapítvány Korai 
Fejlesztő Központjában 

Kissné Haffner Éva 
Gyermekgyógyászati Továbbképző szemle 
XXI. évf. 15–17 oldal , 2016 

Innovative methods and tools for professionals 
working in supported living services for 
intellectually disabled persons 

Gruiz Katalin 
(Eds.: Sík-Lányi, et al.) 

ISBN 978-1-61499-565-4 (print)  
In: Assistive Technologies, Building bridges 
IOS Press VB, Amsterdam. pp.40–47 

Támogatott lakhatás – új kihívás a szociális mun-
kában  

Gruiz Katalin 
SzocEXPO 2016, aSzociális Szakmai Szö-
vetség konferenciája, 2016. november 11.,  

 

     
 
 


