Kérjük, segítsen Ön is
a Down Dada szolgálat
bővítésében!
Célunk, hogy minden nagyobb városban legyen
elérhető Down Dada. Lefedettségünk növeléséhez
szükség van egy új képzés indítására, új információs
anyagok előállítására is.

Miért fontos a Down
Dadák azonnali
közreműködése?
• A szülő könnyebben feldolgozza
a sérült gyermek születésével járó
traumát.
• A szülő praktikus segítséget kap a
hivatalos ügyintézéssel kapcsolatban.
• A szülő gyakorlati segítséget kap a
gyermek nevelésével kapcsolatban.
• A gyermek időben kerül a Korai
Fejlesztőbe, ez kulcsfontosságú.
• A gyermek családban nőhet fel,
nincs magára hagyva.
• A szülő sorstársi közösség
tagjává válhat.

Küldje el adományát, hogy
• további képzéseket szervezhessünk.
• üzemanyag- és egyéb költségeinket
fedezhessük.
• kórházi információs
anyagokat állíthassunk össze,
és terjeszthessünk.
• további kórházakban működhessen
országszerte a szolgálat.
Csak az Ön segítségével tudunk segíteni
a kismamáknak és a Down-szindrómás
újszülötteknek!
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Segít
a Down Dada

Mit csinál a
Down Dada Szolgálat?
Nincs annál nagyobb segítség egy új,
tapasztalatlan szülőnek, mint a kapcsolat egy
tapasztaltabb szülőtárssal, aki idősebb gyermeket
nevel – főként fontos ez sérült gyermekek
szüleinél. A Down Dada Szolgálat célja, hogy
segítse a családot a Down-baba születése miatti
trauma feldolgozásában, és gyakorlati tanácsokkal
segítse a gyermek nevelését.
A Dada elsősorban a Down-szindrómás
újszülött szüleit szolgálja, baráti segítséggel,
lelki támasszal, olyan családokat mutatva, akik
életükkel, sorsukkal bizonyítják, hogy fogyatékos
gyermekkel is lehet teljes értékű és boldog
életet élni; és emellett megkönnyíti a kórházi
személyzet, a szülész- és a gyermekorvos dolgát is.

Ki lehet Down Dada?
Olyan Down-szindrómás gyermeket nevelő
szülő vagy szülőpár, aki elvégezte a Down-Dada
tréninget, és kellően motivált tudása átadásában,
mások segítésében, és készen áll megosztani
saját tapasztalatait, érzéseit. A Dadával a
szülők bármiről őszintén beszélhetnek, mert ők
használható tanácsokat és lelki segítséget adnak
már rögtön a szülés után.

Hogyan kerül kapcsolatba
az új szülőkkel?

Országos Down Dada
Hálózat működtetése

Miután a szülészeten az orvos tájékoztatja a szülőket arról,
hogy valószínűleg Down-szindrómás gyermekük született,
a kórházi személyzet felajánlja a Down-dada segítségét,
amit ha az új szülő kér, a Dada máris megy és akár még
a kórházban felveszi a kapcsolatot az új szülőppárral.
A Down Dada olyan kérdésekre is válaszol, amelyekre
csak az tud, aki maga is átélte ezeket a súlyos napokat.

Ahhoz, hogy országos hálózatunk megfelelően
tudjon működni, évente legalább egy Dadának kell
képzésen részt vennie. Ehhez körülbelül félmillió
forintra van szükség. A Dadák önkéntesek, ez
azt jelenti, hogy a tanfolyam után többnyire saját
forrásaikat használják fel, hogy megteremtsék saját
munkafeltételeiket, ám ezek a pénzforrások szűkösek,
így szeretnénk legalább költségeik térítésében
segíteni.

Fontos, hogy a Dada és a szülő közötti első találkozás
már a kórházban megtörténjék, hogy megelőzzük
a még manapság is felmerülő megoldási lehetőséget,
vagyis a gyermek „otthagyását” a kórházban vagy
azonnali intézetbe adását.

A hálózat működtetéséhez fontosak az információs
anyagok, ezek előállítása Alapítványunk
szakmai feladata, terjesztését is mi végezzük a
szolgálat hálózatán keresztül az egészségügyi
intézményekben. A Dadák személyes kapcsolatot
tartanak a kórházakkal és a szülőkkel is, ezért
gyakran nagy távolságokat kell megtenniük. Azt
szeretnénk, hogy a hálózat országos hatókörben
működjön, együttdolgozva például az Országos
Egészségfejlesztési Intézettel, a Debreceni
Orvostudományi Egyetemmel.

