
Szeretettel meghívjuk a 
Down Alapítvány huszadik 
születésnapjára!

Down Alapítvány Hírlevele 2012/5.

20 éves a 
Down AlapítványVárjuk 2012. október 4-én a Körcsarnokban!

Egyésznapos konferencia több témában:
  •  Korai habilitáció
  •  Felnőtt élet

Kiállítások, amelyek egész nap 
megtekinthetők:
  •  Életképek a Down Alapítvány 
      mindennapjaiból – fotókiállítás
  •  Kézműves termékeink, a sérültek művei –  
      grafi kák, bőrdíszműves tárgyak, szőttesek

A tárgyak egy része megvásárolható a 
rendezvényen!

Kézműves foglalkozások, sportversenyek, egyéb 
interaktív programok kicsiknek és nagyoknak.

Fellépnek a Parafónia zenekar, a Baltazár 
színház és a Nemadomfel együttes, tánckarok.

Amennyiben nem tud eljönni napközben, 
jöjjön el estefele! Este 10-ig hatalmas buli lesz 
népszerű előadókkal, DJ Dominique és barátai 
vezetésével.

Kérjük, látogatása előtt regisztráljon 
a down.iroda@gmail.com címen, vagy 
a 06 1 327 03 56-os telefonszámon!

Janzsó Cecília

Homály
Vastag homályban élek,
Homály fedi a messzeséget.

A hegyeket is beborítja,
A világot eltakarja.

Tapogatom a sötétet,
A láthatatlan érzése bennem van.

A csillagok élesen fénylenek,
ha az égre nézek, messzelátó vagyok.

www.downalapitvany.hu 
Adószám: 18005282–1–42
Számlaszám: 10800007–56240003

Csak az olyan segítőkész emberek 
támogatásával, mint Ön, tudunk igazi 
segítséget nyújtani a Down-szindrómás 
kicsiknek.

Köszönjük!

Kérjük, segítse 
Ön is a Down Alapítványt!

• 2000 forint segítség egy sérült 

ember egyheti étkeztetéséhez,

• 5000 forint segítség 
egyhavi korai fejlesztéshez.

Bármilyen összegű adománya 
fontos számunkra!



Mérföldkövek 

Első intézmény 
(Átmeneti otthon)

Kisgyermekes 
családok tréningjei

Támogatott 
foglalkoztatás

Napközi otthonok

Foglalkoztatás, 
munkahelyteremtés, 
Foglalkoztatási Centrum 
létrehozása

Szabadidős 
programok, sportolási 
lehetőségek fejlesztése

Lakóotthonok 
(3 különböző típus)

Alternatív szolgáltatás-
rendszer elvi alapjai és 
gyakorlata

Állampolgári jogok, 
érdekképviselet, 
választás

Down Ambulancia

Szakképzés 
(szőnyegszövés, 
bőrművesség), 
Magyar Szakképzési 
Társaság, Másképp 
Mester Tagozatának 
megalakítása

Mentális 
Akadálymentesítés 
(MAK): elvek és 
gyakorlat

Down Dada, 
sorstárs segítő szolgálat, 
protokoll, országos 
hálózat

Tehetséggondozás, 
komplex 
gyógypedagógiai és 
pszichológiai fejlesztés

Könnyen érthető 
kiadványok: KÉR

Altatásos 
fogászati rendelés

Önálló élet 
programok, SALSA 
lakások (Saját lakás, 
saját élet)

Idősek otthona: 
demonstrációs projekt

Korai fejlesztés 
és tanácsadás

Kézműves műhelyek, 
látványműhely, 
újabb szakmák (kertész, 
konyhai kisegítő) 
bevonása

Túlélés

Lakóotthonok 

Kézműves műhelyek, 

Könnyen érthető Idősek otthona: 
Szabadidős Állampolgári jogok, 
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