Az Értelmi Fogyatékosok

Hogyan tovább?

Címek

Tapasztalva, hogy az igény a létrehozott intézmények
és szolgáltatások iránt sokkal nagyobb, mint amit egy
kis civil szervezet magára vállalhat, új stratégiát dolgoztunk ki. A már megvalósított új típusú intézmények
elterjesztéséhez a szülők aktivitását, a fogyatékos
gyermeket nevelő családokban felhalmozódott energia
felszabadítását és kiaknázását használjuk fel. Életstratégia és kríziskezelő tréningjeink, tanácsadásunk, az
országos Dada-szolgálat mind azt segítik, hogy a szülők képesek legyenek saját kezükbe venni sorsukat,
gyermekük és a maguk életminőségének javítására
kiaknázni a lassan, de egyre bővülő lehetőségeket.

Down Alapítvány 1. sz. Átmeneti és Napközi
Otthona

Az Alapítvány szervezete, működése
A Down Alapítványt 9 tagú, szakemberekből és szülőkből álló kuratórium vezeti. Elnöke Gruiz Katalin. Az
egyes projekteket és intézményeket projektvezetők
irányítják. Az Alapítvány intézményeket, orvosi ellátást, tanácsadó és segítő szolgálatokat tart fenn, könyveket, tananyagokat ad ki. Felsőoktatási intézményekkel mind az elméleti képzés, mind a gyakorlati oktatás
terén együttműködik. 80 állandó alkalmazottal és közel
100 önkéntessel dolgozik.

Fejlődését Szolgáló Magyar

1116 Budapest, Szalóki utca 53.
Telefon és fax: 208 5622
E-mail: napkozi@downalapitvany.hu

Down Alapítvány

Down Alapítvány 2. sz. Átmeneti és Napközi
Otthona
1107 Budapest, Zágrábi u. 13.
Telefon és fax: 260 7758
E-mail: zagrabi13@gmail.com

Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központja
1143 Budapest, Ilka utca 26. III. emelet 5.
Telefon: 222 3208
E-mail: downkorai@downalapitvany.hu

Down Ambulancia
1146 Budapest, Ilka utca 57.
Telefon: 422 2898

Levelezőlista szülőknek:
Feliratkozás: down.levlista@gmail.com

Segítő szolgáltatásainkat nagyrészt adományokból és
szponzori támogatásból tartjuk fenn.

1145 Budapest, Amerikai u. 14.
Tel: (06 1) 363-6353; Fax: (06 1) 273-1170
e-mail: down@downalapitvany.hu

www.downalapitvany.hu

Ön is segítsen, hogy segíthessünk!

Az ismertetőt készítette: dr. Gruiz Katalin

Adószám: 18005282-1-42
Bank: UniCredit Bank
1111 Budapest Lágymányosi út 1–3.
Számlaszám: 10918001-00000013-38730007

A Down Alapítvány céljai
A Down Alapítvány középsúlyos értelmi fogyatékos és
halmozottan sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek
fejlesztését, önálló életvitelének segítését, valamint
családjaik támogatását tűzte ki céljául, annak érdekében, hogy lehetőleg minden értelmi fogyatékos gyermek családban nőhessen fel, felnőttként pedig a lehető
legközelebb jusson az önálló élet megvalósításához.
Korai habilitáció
A szülők segítését már közvetlenül a gyermek megszületése után igyekszünk megkezdeni információkkal,
címlistákkal, ismeretterjesztő kiadványokkal, tanácsadással. A kisgyermekes családok számára nyaralás
formájában kríziskezelő- és probléma-feldolgozó tréningeket kínálunk, ahol pszichológusok, gyógypedagógusok és idősebb gyermekek szülei készítik fel az „új”
szülőket, lelkileg és gyakorlati tanácsokkal is támogatva őket. Egy sor kiadvánnyal, szórólappal, információs
füzettel is segítjük a szülőket és a szakembereket.
Down Dada szülői szolgálat
A családok korai felkarolására a Down Dada, szülőkből
álló országos szolgálat szakosodott. A tanfolyamokon
felkészített Dadák sorstársi segítsége máris érezteti
hatásait. A Dadák által támogatott családok jó eséllyel
indulnak megváltozott életük megoldása felé. A Down
Dada szolgálat tagjainak rendszeres képzést és esetmegbeszélő tréningeket rendezünk.
Korai Fejlesztő és Tanácsadó Központ
Az intézmény 2003 szeptemberében kezdte működését
Budapesten a XIV. kerület, Ilka utca 26. sz. alatt. Kisgyermekek korai gyógypedagógiai és pszichológiai
fejlesztésén kívül neurohabilitáció, gyógypedagógiai
tanácsadás és szülőklub is tartozik a szolgáltatáshoz.
Down Ambulancia
Az ambulancia a szülők gondjait enyhíti – az általában
több egészségügyi problémával járó Down-szindróma –
specifikus szűrővizsgálati program és orvosi ellátás
biztosításával. A megelőző és gyógyító célú 14 féle
szakrendelést az Alapítvánnyal közösen a Bethesda
Gyermekkórház működteti, a Rókus Kórház, a Tűzoltó

utcai Gyermekklinika és a XIV. kerületi Örs vezér téri
Gyermekorvosi Szakrendelő Intézet bevonásával.
Átmeneti Otthonok
A Down Alapítvány két, egyenként 30 fős krízisotthona
non-stop működő vendégház, ahova a szülők bármikor
hozhatják értelmi fogyatékos és/vagy halmozottan
sérült gyermeküket, néhány napra, néhány hétre, amíg
betegségük, ügyes-bajos dolguk vagy regenerálódásuk
megkívánja.

Foglalkoztatási Centrum
A Lágymányosi utca 15-ben létesített központhoz tartoznak a munkaképességi felmérések, próbamunkahelyek és az Alapítvány által működtetett védett munkahelyek. Egy „Látványműhely” is működik itt, ahol a
sérült emberek munka, illetve alkotás közben kerülhetnek közel az érdeklődőkhöz. Munkahelyeinken közel
120 fő számára biztosítunk munkát és kereseti lehetőséget. Lakóink integrált munkahelyeken történő elhelyezését támogatott foglalkoztatás nevű programunkban
oldjuk meg.

Napközi Otthonok
Az Alapítvány két, egyenként 30 fős otthona napközbeni foglalkoztatások, szinten tartó oktatás és önálló
életre felkészítés színtere.
A családban nevelkedett értelmi fogyatékos fiatal felnőtteknél már az iskolai oktatás során el kell kezdeni az
önálló életre felkészítést és pályaorientációt. A szakképzéssel párhuzamosan indul a munkahely és az önálló élet színterének, a lakóotthonnak a megteremtése.
Kísérleti csoportunk 10 osztályos iskola után 2x2 éves
szakképzésben vesz részt integrált osztályként.
Kiscsoportos lakóotthonok

A Down Alapítvány kézműves műhelyei
A Kézműves Műhelyekben szövés, cserépkészítés,
gyöngyfűzés, ékszerkészítés, virágkötés, üvegfestés,
hímzés, bőrműves munka valamint rajzolás és festés
folyik. Legfőbb termékeink az ékszerek és az egyedi
kézzel rajzolt képeslapok. A művészi termékekből
kiállításokat rendeznek, a kézműves termékeket a kliensek kirakodóvásárokon maguk árusítják.
Támogatószolgálat
A családban élő sérülteknek a Támogató Szolgálat
nyújt segítséget, információval, tanácsadással, személyi
segítőkkel, szállítással.

Különböző típusú lakóotthonokat működtetünk, így az
Andor utcában, 3 panellakásban 15 középsúlyos személy él segített önálló életet. A Sarokház lakóotthon 12
személynek ad otthont egy nagyobb családi házban, a
Csengery utcai pedig egy nagy belvárosi lakásban kilenc embernek. Lakóotthonainkat modellnek szánjuk,
különböző igényű szülőcsoportok, civil szervezetek
számára.

Az Alapítvány intézményeiben az önálló életre történő
felkészítésen kívül egy sor egyéb tanfolyam, terápiás és
kreatív foglalkozás zajlik, nyaranként több száz fő
nyaraltatását oldjuk meg a Balatonon, vidéki házunkban, és belvárosi táborainkban.

Öregek Otthona értelmi sérülteknek

NemAdomFel Zenekar

Az Öregek Otthona súlyosan fogyatékos, beteg vagy
idős fogyatékos személyek ellátására szakosodik. Ideiglenesen a Zágrábi utcai Átmeneti Otthonban kapott
helyet.
A Lakóotthonok, az Átmeneti Otthonok és az Öregek
Otthona együttesen biztosítja majd, hogy Alapítványunknál élő fogyatékos emberek életük végéig megfelelő ellátásban részesülhessenek. Jelenleg 65 lakó él
segített önálló életet Alapítványunk lakásaiban, illetve
otthonaiban, szakembereink segítségével.

Az Alapítvány tehetséges énekesei és zenészei Dely
Géza vezetésével egyre bővülő repertoárral járják a
várost, utcákon és tereken zenélve hívják fel a figyelmet az értelmi fogyatékosokra és kiemelkedő teljesítményükre. Rendezvényeken zenélnek, előadásokat
tartanak, szólóénekesüknek Zakál Zolinak már videoklipje is készült.

Szabadidős programok, tehetséggondozás

