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1. Elnöki beszámoló az Alapítvány közhasznúsági jelentéséhez 

Dr. Gruiz Katalin 

A Down Alapítványt 1992-ben 3312 (9. Pk. 68296) számon jegyzeték be a Fővárosi Bíróságon. Köz-
hasznú szervezet, mert szolgáltatásaival közfeladatokat lát el. Az alapítvány adószáma: 18005282-1-42; 
Cégjegyzékszáma: 01-09-937642. 

A 30 évvel ezelőtti bejegyzést megelőzően is működött: az Alapítvány, a vonatkozó jogszabályt (A 
civil szervezetek bírósági nyilvántartását szabályozó 2011. évi CLXXXI. törvény) megelőző jogi 
keretek között. Ilyenformán a Down Alapítvány legalább 35 éves.  

1.1. A Down Alapítvány küldetése 

Az alapítvány alapvető küldetése nem változott az elmúlt 30 évben: elősegíteni, hogy minden értelmi 
fogyatékos gyermek a családjában nőhessen fel és felnőttként mindenki máshoz hasonló önálló és 
teljes életet élhessen. És ez az élet köztünk, velünk együtt történjék. Erre ma az inkluzív életvitel ki-
fejezést használjuk, ami sokkal több, mint az integrált, hiszen az inkluzivitáshoz nem elég a jogi, a 
tárgyi és a szakmai feltételeket biztosítani, hanem a közgondolkodásnak, az attitűdnek, a közösségek 
mentális állapotának kell olyan irányba változnia, hogy az élet természetes velejárójának tekintsék, 
hogy élnek köztünk olyan emberek, akik segítségre szorulnak, ill. egy kicsit több segítségre szorul-
nak, mint az átlag, akik lassabban, másképp funkcionálnak, akiket támogatni kell abban, hogy a több-
ségi közösségében megtalálják a helyüket, embernek érezhessék magukat.  

A küldetésünk nem változott, de az eszközök és módszerek területén folyamatos fejlesztést és bőví-
tést folytattunk, mígnem ki nem alakult a mostani holisztikus szemléletű, személyközpontú támogató 
szolgáltatásrendszer. A szolgáltatásrendszer a születéstől időskorig tart és az értelmi fogyatékos 
gyermeken, fiatalon és felnőttön kívül kiterjed a családra, a testvérekre. A szolgáltatásokon kívül 
nagy hangsúlyt helyezünk a társadalmi attitűd formálására, a megismerés, a támogatás és a befogadás 
érdekében, a közgondolkodás mentális akadálymentesítésére. Céljainkat megvalósulását k szakem-
berképzéssel, egyetemi képzésekkel és mindezt szolgáló publikációs tevékenységgel is támogatjuk. 

Az Alapítvány szolgáltatásai kiterjednek az egészségügy, az oktatás-képzés, a szociális és a rekreáci-
ós területekre, beleértve a lakhatás és az önálló életvitel támogatását, valamint a foglalkoztatást. A 
szolgáltatások kiegészülnek tanácsadással, felnőttképzéssel, a foglalkoztatást segítő képzésekkel és a 
fogyatékos emberek állampolgári jogainak gyakorlását támogató munkával. A képzés kiterjed a fo-
gyatékos személyek és családjaik képzésére, az őket támogató szakemberekre, az ügyintéző és szol-
gáltató szervezetekre és a nagyközönségre.  

Az alapítvány egy olyan demonstrációs projektet működtet, mely kicsiben bizonyítja, hogy a közép-
súlyos értelmi fogyatékos gyermek és felnőtt inkluzív életvitele támogatással, szakszerű szolgáltatá-
sokkal megvalósítható. Legalábbis a fogyatékos ember és a támogató szakemberek oldaláról. A má-
sik oldal, a befogadó közeg alakításában sajnos csak apró és kevéssé hatékony lépéseket tudunk ten-
ni, de kisebb-nagyobb sikerek azért vannak az általánosan tapasztalható visszalépés ellenére.  

'Szolgáltatói' attitűddel közelítjük a sérült ember támogatását, ami azt jelenti, szolgáltatásainkat meg-
rendelés alapján, szerződéses jogviszonyban végezzük, személyközpontúság és a holisztikus szemlé-
let mellett. A megrendelő, az ügyfelünk, a fogyatékos gyermeket nevelő család vagy a fogyatékos 
felnőtt személy, aki a szakemberekkel egyetértésben 'megrendeli' a támogató szolgáltatásokat a lehe-
tő legönállóbb lakhatáshoz, a pénzkereső munkavégzéshez, a szabadidős és sporttevékenységekhez, a 
társas és társkapcsolatokhoz, valamint egy erős szociális háló kiépítéséhez. Nagy hangsúlyt helye-
zünk fogyatékos ügyfeleink állampolgári jogaira és kötelességeire, valamint döntéshozatali készségeik 
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fejlesztésére. Ezek központi szerepet kapnak mind a fogyatékos személy felkészítésében, mind pedig 
a támogató szakemberek képzésében, attitűdformálásában. 

Demonstrációs projektről beszélünk, mert szolgáltatásrendszerünk mindössze néhány száz ügyfelet 
képes kiszolgálni – sok tízezer igénylőhöz képest, akik vagy családjuk körében vagy jellemző módon 
még ma is tömegintézetekben élnek. Reméljük, hogy amit felépítettünk, az bizonyító erejű, és hozzá-
járul a szakma fejlődéséhez, a társadalmi elfogadáshoz és a fogyatékos emberek sorsának javulásá-
hoz. 

1.2. Szervezet és működés 

Az Alapítvány szervezeti ábrája (1. ábra) mutatja a hierarchikus felépítést és a szervezet egységeket. 
Az 1. számú mellékletben nagyobb méretben is megtekinthető. 

 

 
1. ábra: A Down Alapítvány szervezeti felépítése 

Az alapítvány legfőbb irányító szerve a Kuratórium, mely meghatározza az irányokat, elfogadja és 
értékeli az éves tervet és a tevékenységet. A kuratóriumi elnök tartja a kapcsolatot az operatív Veze-
tőséggel, mely az Alapítvány napi működését, szakmai munkáját, gazdálkodását irányítja és meghoz-
za a döntéseket a kuratórium által meghatározott keretek között (3. táblázat). A szolgáltatások egy 
része intézményi szolgáltatás, azaz állandó helyszínen, állandó munkatársak által nyújtott szolgálta-
tás, más részük 'mozgó', ami azt jelenti, hogy egyéni vagy csoportos formában célszerűen megválasz-
tott helyszínen folyik alapítványi vagy külsős szakemberek vezetésével. A szolgáltatások komplexek, 
a legnagyobb apparátust az korai életkorhoz, a felnőttek lakhatásához és foglalkoztatáshoz kötődő 
szolgáltatások igénylik, mind tárgyi, mind személyi feltételekben.  

A Down Alapítvány kuratóriuma 2021-ben 9 tagú volt, a felügyelő bizottság Jávor Miklós László 
halála után két főre csökkent. Alapító: Csató Zsuzsa. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 
Dr. Gruiz Katalin elnök, Homolayné Verb Margit, Jeszenszkyné Gallai Gabriella, Juhary Mihály, 
Kirchner Zsuzsanna, Rostás Annamária, Ruttkay Leventéné, Szalóki Éva, Weeber Sarolta. A felü-
gyelő bizottság tagjai: Kirtyán Annamária és Wágner Vilmosné. 

Az Alapítvány napi működéséért, szakmai munkájáért, gazdálkodásáért az operatív vezetőség  
(1. táblázat) felel az elnök irányítása alatt, aki a kuratórium által meghatározott kereteket képviseli. 
Az operatív vezetőség összetétele a 2021-as évben csak kismértékben változott: új vezető a Kajár 
támogatott lakhatás vezetője, Éliás Eszter és ismét új vezetőt kapott a Felcsúti támogatott lakhatás, 
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Muraközi Eszter személyében. Több próbálkozás után sem sikerült megfelelő vezetőt találni a Bocs-
kai Foglalkoztató és (a tervek szerint) Napközi Szolgáltató Centrum irányítására. 

1. táblázat: A Down Alapítvány operatív vezetősége – 2021 
Vezetőségi tagok Szakértői terület 
Gruiz Katalin Elnök, mindenes 
Borsfay Mária Eleonóra A Korai Fejlesztő és Tanácsadó vezetője 
Éliás Eszter Kajár támogatott Lakhatás vezetője 
Érczy Emese Márga támogatott lakhatás vezetője 
Gariscsak Erzsébet  Gazdasági vezető 
Varga Tibor Csengery lakóotthon vezetője 
Illés Mária Andor lakóotthonok vezetője 
Kaucsicsné Zsóri Katalin Zágrábi Gondozóház intézményvezetője 
Lengyel Beáta Átmeneti- és Napköziotthon vezetője 

Magyari Tímea Lakhatási szolgáltatások szakmai vezetője 
Muraközi Eszter Felcsúti úti támogatott lakhatás vezetője  
Szaszák Tibor Minőségirányítási szakmai vezető 
Szondi Tibor Üllői & Somfa támogatott lakhatás vezetője 
Vámos Magdolna Down Egészségcentrum koordinátora 
Völgyiné Zdolik Katalin Oroszlán támogatott lakhatás vezetője 
Betöltetlen Bocskai Foglalkoztató és Napközi Szolgáltató  

A Down Alapítvány főbb szolgáltatási területei: 

• Egészségügyi és terápiás szolgáltatások, tanácsadás;  

• Fejlesztés, oktatás-képzés;  

• Felnőttképzés;  

• Szociális szolgáltatások (ügyintézési és életviteli támogatások);  

• Lakhatási szolgáltatások;  

• Foglalkoztatással és munkavállalással kapcsolatos szolgáltatások, 

• Szabadidő, sport, társas kapcsolatok építése 

• Állampolgári jogok gyakorlása 

A szolgáltatások célcsoportjai (ld. még 3. számú mellékletet) 

• Értelmileg akadályozott gyermek;  

• A gyermek családja;  

• Értelmi fogyatékos fiatalok, felnőttek és idősek,  

• Egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű személyek;  

• Szakemberek, egyetemisták; 

• A társadalmi környezet szereplői, hivatalok és piaci szolgáltatók, lakókörnyezet, az utca embere. 

A célcsoportokhoz tartozó tevékenységek: 
• Gyermekkorban igénybe vehető szolgáltatások: Down Ambulancia, Down-Dada szolgálat, Korai 

Fejlesztő és Tanácsadó Szolgálat, Sorstárs Segítő Szolgálat, örökbefogadás közvetítése. 

• Felnőttkori szolgáltatások és intézmények: Egészségcentrum, Rehabilitációs és Sportcentrum, 
átmeneti otthonok, napközi otthonok, 3 lakóotthon, 5 támogatott lakhatás, foglalkoztató helyszí-
nek: kézműves műhelyek és egyéb szolgáltató munkahelyek, 19 helyszínen. 

Az Alapítvány összes működési helyszíne és elérhetőségük a 6. számú mellékletben található. 
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2. táblázat: Down Alapítvány számokban, 2021 
Mutató  2011  2021  
Ügyfeleink száma 300 fő 700 fő 
ebből gyerek (Korai + Down Ambulancia + Dada) 150 fő 300 fő 
Felnőttkorú (lakhatás + foglalkoztatás +  napközbeni + egyéb) 150 fő 400 fő 
ebből lakhatást is igénybe vesz 96 fő 145 fő 
Összes foglalkoztatott (N + R + F+SZT) 190 fő 450 fő 
ebből munkatársaink száma (N+R) 120 fő 240 fő 
ebből megváltozott munkaképességű munkatárs (R) 10 fő 120 fő 
Megváltozott munkaképességű foglalkoztatott (R+FF+SZT) 130 fő 350 fő 
Ebből intézményi ügyfél 80 fő 240 fő 
Intézmények/szolgáltatások száma  8 17 
Ingatlanok / telephelyek száma 20 30 
Gépkocsik száma 3 9 
Komputerek száma 50 132 
A telefonok száma az alapítványi flottában 100 115 

N= munkatárs, R= rehabilitációs foglalkoztatott, FF= fejlesztő foglalkoztatott 

Az alapítvány szakmai szolgáltatásainak alapfeltétele az az összehangolt irányító munka és döntésho-
zatal, mely az intézményvezetőkből és szakmai vezetőkből álló vezetőség kezében van. Ezt az irányí-
tó munkát a központi adminisztratív egység támogatja. Az irányító stáb dinamikusan alkalmazkodik a 
változó körülményekhez (jogszabályi, financiális, szakmai és ügyféloldali követelmények) folyama-
tos értékeléssel, tervezéssel, és újratervezéssel a főbb területeken: gazdálkodás, gazdasági tervezés, 
forrásteremtés, pályázás és adománygyűjtés, a minőségirányítás, szervezetfejlesztés, kockázatkezelés 
(gazdasági, szakmai, személyes); a szakmai munka, a képzések, a foglalkoztatás és a humán erőforrás 
menedzsment, az ingatlanok, a kiadói tevékenység és a publikálás (9. és 10. számú mellékletek), va-
lamint a rendezvények (8. számú melléklet). Ezt a munkát egyre hatékonyabban támogatja a még 
mindig fejlesztés alatt álló DAKAR IT menedzsmentrendszer is.  

A tudatos, egységes működés, a több lábon állás, a hatékony forrásteremtés stabilan működő, minő-
ségi szakmai munkát végző szerevezetté tette a Down Alapítványt, melyet egyre jobban elismer a 
'szakma' is. 

Az átvállalt állami feladatok finanszírozása továbbra is kiegészítésre szorul, ezen felül a többi nem 
állami feladatátvállalásként végzett közhasznú szolgáltatásra és a menedzsmentfeladatokra elő kell 
teremteni a forrásokat. Ezeket a költségeket adományokból és sajnálatos módon egyre csökkenő 
számú és értékű pályázatokból tudjuk finanszírozni. Az adományok jelentős része tárgyi és szolgálta-
tási adomány, aminek az a hátránya, hogy a szükségletekkel nincs harmóniában. A pénzadományok 
legjelentősebb része a direkt marketinges adománygyűjtésből származik, ez évek óta hasonló nagy-
ságrendű összeg.  



8 

 

1.3. A 2021-es év története 

2021-ben még mindig dúlt a járvány, de végre elérhető lett az oltás, és 'járványmentesnek' minősített 
időszakok is voltak az év során. 3 hullámban oltakoztunk: összesen: 510 fő kapott oltást (Pfizer 475; 
Moderna: 35). A negyedik oltásra 2022 elején kerül sor. 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép: Zoli és Eszter  
kampányol 

A folyamatosan parancsként érkező rendelkezések tömege komoly megpróbáltatást jelentett – azon 
felül, hogy a jelentkező problémák függvényében igyekeztünk ésszerűen és szakszerűen kezelni a 
járványkockázatot egy epidemiológus (Vámos Magdolna) és egy kockázatmenedzsment szakember 
(Gruiz Katalin) vezetése alatt. Sokat tanultunk az egészségkockázat gyakorlati kezeléséről, és arról, 
hogy csak magunkra számíthatunk. Olyan monitoring-rendszert dolgoztunk ki, melynek segítségével 
követhetőek voltak a megbetegedések, a tünetek súlyossága, az oltások hatása, és sok-sok belső in-
tézkedéssel és oktatással sikerült hatékony védekezést kiépíteni. 

Az eredmények egyértelműen mutatják, hogy a védőoltás, a kockázatcsökkentő intézkedések és a 
kapcsolódó képzések együtt hatásosak voltak. Elkerültük a végzetes kimenetelű megbetegedéseket 
(3. táblázat). 

3. táblázat: Alapítványi Covid-statisztika, 2020–21 
 

Létszámok 
Összes 
COVIDos 

Enyhe vagy 
tünetmentes  

Közepes 
vagy súlyos  

Haláleset 

D
O

L
G

O
Z

Ó
 

Összdolgozó: 220 fő 
    

Covidos 2020: 52 fő, 24% 52 fő 29 fő 24 fő 1 fő 

Enyhe – súlyos megoszlás 100% 55% 45% 

Covidos 2021: 21 fő,  9,5% 21 fő 12 fő 9 fő 0 fő 

Enyhe – súlyos megoszlás 100% 57% 43% 

 

Ü
G

Y
F

É
L

 

Összügyfél: 270 fő 
   

Covidos 2020: 65 fő, 24% 65 fő 55 fő 10 fő 0 

Enyhe – súlyos megoszlás 100% 84% 16% 

Covidos 2021: 13 fő, 5%  13 fő 10 fő 3 fő 0 

Enyhe – súlyos megoszlás 100% 77% 23% 

 

ARÁNY dolgozó : ügyfél, 2020  1,0 0,65 3 

ARÁNY dolgozó : ügyfél, 2021  0,5 0,7 2 
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A nagyobb fejlesztéseket megakasztotta a pandémia, a tőlünk független döntések és a bürokratikus 
apparátus a pandémiára hivatkozva egyre nehézkesebbé vált, a szokásosnál is hatékonyabban akadá-
lyozta az előrehaladást a hivatali döntéseket igénylő ügyekben. Így 2020 közepe helyett 2021-ben 
sikerül csak megvásárolni a Fővárostól az Arany János utcai ingatlan, ennek megfelelően csúszik is a 
helyreállítás. Elhúzódott és még húzódik a Bocskai napközi engedélyeztetése (holott a normatíva-
keretet megkaptuk, de amíg nincs engedély, nem kérhetjük le). Az engedélyeztetés céljából a főhiva-
tal által felkért hatóságok támogatják a napközi létesítését, de a kormányhivatal egyelőre döntéskép-
telen. 

Az abonyi műhely is majdnem kútba esett az Önkormányzat döntésképtelensége miatt. Sokáig keres-
tük az alternatív megoldást, mígnem végül sikerült akkreditáltatni az új munkahelyet a Református 
Egyház által bérbeadott iskolaépület egyik szárnyában. Úgyhogy az abonyiak végre a saját nemez-
műhelyükben dolgozhatnak Járdányné Dóka Mária vezetése alatt. 

  
2. kép: Az abonyi nemezműhely a bérelt helyiségben: 13 fő kap munkát, fizetést, szakszerű fejlesztést 

Közvetlenül a pandémia veszélyeztette a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedések tervezett intenzitású 
megvalósítását, valamint a Kajár utcai támogatott lakhatási szolgáltatás feltöltését új beköltözőkkel. 
Mindazonáltal volt előrehaladás, csak lassabban, mint a tervezett. 

1.3.1. A pandémia idején történtek – januártól májusig 

Elment Krisztián Mária, a Down 
Alapítvány egyik legrégebbi ügyfe-
le, sokak által ismert és szeretett 
Marika. Mindig derűs, pozitív sze-
mélyiség volt, tehetséges alkotó, 
képei számtalan kiadványban jelen-
tek meg és máig díszítik a Márga 
szobák falát. 

 

 

 

 
 
 
       3. kép: Marika legjobb barátnőjével, Erzsikével 
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• Januárban az iroda az Amerikai útról teljesen átköltözött az Ilka utcában kialakított irodába és nem 
sokkal azután az időközben felújított szomszéd kislakásban berendezett gazdasági irodába. 

• A járványkezelés és a szakmai tevékenységek átállítása táv - ill. online módra sok energiát emész-
tett, látványos eredmény nélkül. Viszont működtünk, az élet nem állt le, ez önmagában eredmény. 

• A Down Világnapi események, megemlékezések zárt körben és a médiában folytak. Nagy érdek-
lődést keltő megjelenéseink is voltak, mint a Friderikusz riport Jasper Évával az örökbefogadásról, 
vagy a nők Lapja exkluzív riportja Gruiz Katalinnal. Voltunk a TV6-ban, a Katolikus TV-ben, a 
Petőfi Rádióban és egy sor egyéb médiumban (lásd 9. számú melléklet a sajtómegjelenésekről) a 
nagy adományozók listáját 

• A nem tökéletes feltételek ellenére elindítottuk Támogatott Lakhatás irányításáról és a támogató 
munkáról szóló akkreditált képzéseinket online formában, melyből májustól áttérhettünk a kontant 
oktatásra, ami egy ilyen attitűdformáló képzésnél elengedhetetlen. 

• A pandémia és a média megjelenések felhívták a figyelmet a helyzetünkre, nehézségeinkre, ami új 
támogatókat, nagyobb összegű támogatásokat is eredményezett (lásd 11. számú melléklet). 

1.3.2. A pandémia 'szünetében' – májustól novemberig 

Májustól fokozatosan normalizálódott az élet az Alapítványban, kirajzottunk a szabadba, kirándulá-
sok, nyaralások, rendezvények, talán az átlagosnál is nagyobb mértékben valósultak meg, félve a 
megjósolt következő csapástól. És nem alaptalanul, mert a csapás novemberben megérkezett.  

• Személyes részvétel mellett tartottuk meg a kuratóriumi ülést (egy év kihagyás után).  

• Az akkreditált 'támlak" képzést azonnal visszaállítottuk kontakt módra, amint lehetett.  

• A szokásos INV attitűdgormáló belső képzéssorozatunkat is elindítottuk csapatépítő tréningeket 
szerveztünk az intézményekben, és módszertani képzést tartottunk szakembereknek a könnyen 
érthető HACCP oktatás megtartásához a házakban.  

• Több év után ismét kiadtuk a Down Díjat. Díjazottunk: dr. Ambrus Bence, a Down Ambulancia 
vezetője, aki több száz Down-szindrómás gyerek orvosa. Nem egyszerűen csak orvos, hanem ta-
nácsadó, bátorító, példamutató ember a szülők, a családok és a szakemberek számára. 

  
4. kép: Ambrus Bence rendelés közben és a Down Díj 
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• Májusban azonnal megindult a fototerápiás foglalkozás a Bocskaiban, aztán tábor Dobogókőn, 
kirándulásokkal, például Szentendrén, majd a készülődés a kiállításokra. 

     
5. kép: A tavaszi fotóterápiás foglalkozás képei 

• A nyílt mukaerőpiaci foglalkoztatás szervezése új lendületet vett, a háttérben lévő hazai és európai 
projektek is aktiválódtak. 

 
6. kép: Zsuzsi és Kriszti az FH konyháján, Csabi a Marriottban, Szandi a Twentysixben kapott állást 

• Egészségnap alapítványi dolgozóknak: június 17-én első alkalommal rendeztük meg a Down Ala-
pítvány Egészségnapját a Sportcentrumban. A program célja a bezártság utáni kimozdulás és ta-
lálkozás, valamint az egészséges életmód népszerűsítése. Állomások: szűrések, orvosi ellenőrzé-
sek, manuálterápiák, yoga, tai chi, hangterápia, táplálkozás, pozitív gondolkodás. Az intézményi 
csapatok számára verseny is hirdettünk a Legfittebb csapat vándorkupáért.  

  
7. kép. Az Egészségnap dús programot kínált. A képeken a hangterápiás lazítás és a tai chi félóra 

• A Down Dada szolgálat tagjai már nagyon kiéheztek a személyes találkozásra a társakkal, tapasz-
talatcserére: a szokásos tavaszi időpont helyett júliusban szervezte meg a szolgálat vezetője, 
Steinbach Éva a háromnapos tréninget, a Jánosházai helyszínen. 
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8. kép: Az egynapos Dada-szupervízió és a négynapos családos Dada-tréning 

• Augusztus Vándorkiállítás indult a Fotóterápiás Művészeti műhely alkotóinak részvételével. 

• Szeptemberben az Állatkert munkatársainak tartottunk érzékenyítő foglalkozást annak érdekében, 
hogy közelről ismerjék meg a Down-szindrómás embereket: egy nagyméretű alkotást hoztak létre 
közösen, mindenki megelégedésére. A programot a MOL támogatta. 

• Októberben aztán több mint 100 Down-szindrómás gyermeket és testvéreiket hívta meg az Állat-
kert Trilliárdnyi esély programjára,t állatkert látogatással, élményfeldolgozó programmal. 

• Novemberben a Bolygóbarát Budapest rendezett interaktív séta a Lágymányosiban, hogy a fenn-
tarthatóság nyomában járva megnézze a hulladékból történő termékkészítést.  

• Ergométer versenyt szerveztünk október 12-én, immáron hatodik alkalommal. Egy év kihagyás 
után a külsősök közül csak a bátrabbak, az alapítványból viszont minden ergométerezést kedvelő 
ügyfél és dolgozó is részt vett, nagy lelkesen, egy év kihagyás után. 

 
9. kép: Ergometer verseny a Sportcentrumban 

• Részt vettünk a jótékonysági Csőszfutáson, Kőbányán (a régi szőlőmező helyén), október 16-án, 
melynek bevételét a Down Alapítvány Zágrábi utcai intézményének ajánlotta fel a szervező Sokk 
Egyesület. 

• Novemberben, közvetlenül a járványhelyzet ismételt bevezetése előtt került sor, zárt körben a 
Legszebb napom! elnevezésű MVM élménynapra a Down Alapítvány, amúgyis egy helyen dolgo-
zó ügyfelei számára a Zuglói Civilházban. 



13 

 

  
10. kép: Állatkerti élménynap 

• Semmit nem jelent, hogy nehezen nyögi ki. Ott van minden belül.." címmel a 24.hu készített inter-
júkat és képeket (itt olvashatjuk), hogy bemutassák olvasóiknak az Oroszlán utcai lakók, életét, 
életterüket és rajtuk keresztül a Down-szindrómás emberek lehetőségeit. 

• Decemberben új szponzorok jelentkeztek, célpontjuk a Korai Fejlesztő. A Würth Alapítvány 
pénzadománnyal, a Volvo Galéria a vevőitől gyűjtött adományokkal támogatta a picik fejlesztését. 

• Szilveszterkor az immáron hagyományos Érdi jótékonysági futás online formában valósult meg. A 
futók egyedül vagy családdal futottak, a jótékonysági célú nevezési díjat online fizették be. 

1.4. Sikerek és nehézségek 2021-ben 

Sikerek 

• Sikerült az oltással, oktatással és szigorú intézkedésekkel jól kezelni a járványt! 

• Hatékony alternatívákat dolgoztunk ki az érintkezésmentes szolgáltatások érdekében. Ezek egy 
része később is hasznosulhat! 

• A gyakorlatban tanultuk a kockázatkezelést! 

• Új, elhivatott emberek csatlakoztak a régi munkatársakhoz!  

• Örökbeadást segítő szervezet lettünk, mely újabb lendületet adott a Dada-csapatnak 

• 2 új foglalkoztató helyet hoztunk létre külső telephelyeken: Abony, Baltazár 

• Sikerült az Alapítványban folyó foglakoztatás-fajtákat havi monitoring alapján szabályozni és úgy 
összehangolni, hogy minden sérült munkavállaló a neki legmegfelelőbb munkahelyre kerüljön, 
egyszersmind a rendelkezésre álló támogatási keretek is maximálisan ki legyenek használva. 

• 2 új napközire kaptunk normatíva-keretet (Lágymányosi, Bocskai), az engedélyeztetés elindult. 

• Gazdaságilag stabilak, működőképesek maradunk! 

• Megvásároltunk egy ingatlant, mely szolgáltató-centrumként fog működni (XV. kerületben, Arany 
János utcában, szemben a Bocskaival).  

• 5 nemzetközi és 8 hazai szakmai projekten dolgoztunk folyamatosan. 

• Aktív disszeminációs, publikációs és oktatási tevékenységet folytattunk. 

• Cégekkel való kapcsolatainkat a komplexitás irányába fejlesztettük: a szponzoráció mellé képzést, 
terméket adunk el és projektekbe vonjuk be a cégeket: pl. Posta, Marriott Hotel, Decathlon, Állat-
kert, Volvo Galéria, és más kisebb cégek.  

• Egyetemek képzésében veszünk részt mind elméleti, mind gyakorlati órákkal, komplett kurzusok-
kal: Óbudai Egyetem, SOTE, IBS 

 



14 

 

Nehézségek 

• A munkaerőhiány több intézményünkben veszélyezteti a működés folyamatosságát. 

• A munkaerő egyre képzetlenebb.  

• A fluktuáció óriási terhet ró a vezetőkre és az adminisztrátorokra: emberek tucatjai jönnek, majd 
mennek is, szinte azonnal. 

• Kútba esett az idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósítása az eredeti elképzelés szerint (Ir-
galmasokkal, a kórházban felszabaduló szárnyban). 

• A Kajár otthont a pandémia miatt csak az évvégére tudtuk feltölteni, így sokat vesztettünk a nor-
matívából. 

• Az átmeneti otthonok és támlakok új jelentkezők ostroma alatt áll, akiket sajnos nem tudunk fel-
venni, pedig segítségre szorulnának. De a legtöbb jelentkező súlyos fogyatékos családtagjának ke-
res megoldást, amibe, sajnos, szintén nem tudunk segíteni. 

• Az ügyintézések nehézkessége, az égig érő bürokrácia, és a bürokraták tudatlansága akár hóna-
pokra megbénítják az előrehaladást egy-egy ügyben. 

• Az új vezetők és felelős munkatársak betanulása nehézkes, lassú. 

• A DAKAR fejlesztése is lassan halad előre. 

• Az árak, a fenntartás és a felújítások költsége az égben, és szakembert sem lehet találni. 

1.5. A 2021-es év fejlesztései 

1.5.1. Szakmai és menedzsment fejlesztések 

• A Bocskai Foglalkoztató önálló fejlesztő-foglalkoztató lett, 50 fővel. Ugyanott napközi szolgálta-
tásra megkaptuk a normatíva keretet, de annak lekéréséhez szükséges engedély még intézendő. 

• Rehabilitációs foglalkoztatásunk 2 új telephellyel bővült: Abonyban egy nemezműhelyt hoztunk 
létre, melynek már voltak előzményei, korábban klub formájában működött, így 'csak' helyet és ál-
landó munkatársat kellett varázsolni az akkreditált munkahely megvalósításához. A Baltazár Szín-
ház épületében eddig is dolgoztak általunk foglalkoztatott ügyfelek (háztartás, takarítás, kertren-
dezés), ezt fejlesztettük telephellyé 2021-ben. A két új telephelypályáztunk a támogatott létszám 
növelésére, de annak eldöntése majd csak az év második felében valósul meg. 

• Elindult a Kajár lakóotthon, az évvégére mindenki beköltözött, a vezető betanult, a stáb felállt. 
Rengeteg problémát kellett megoldaniuk, kezdve az egyik lakó kisbabájától, a az egyes lakók kü-
lönleges, pl. táplálkozási igényéig, de sikerült, a munkaközösség jól vizsgázott. 

  
11. kép: A Kajár lakói birtokba vették a házat és főzőtanfolyamon vettek részt 

 



15 

 

• Nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatásunk a pandémiát túlélve, az évvégén már éledezni kezdett: sta-
bilan 14–15 főt ‘job coachingolunk’, ami azt jelenti, hogy a munkavállalás előkészítésétől, a mun-
kakezdésen keresztül a napi munkába-járásig támogatjuk a fogyatékos munkavállalót, és ezen 
felül felkészítjük a fogadó munkaközösséget és a helyi menedzsmentet is, moderálunk a felek kö-
zött esetleges probléma esetén. A teljes folyamatra protokollok és sablonok készültek, melyek 
megkönnyítik a tudásátadást, a kollégák bevonását. 

• Bejegyeztettük örökbeadást támogató tevékenységünket, így hivatalos örökbeadást támogató szer-
vezet lettünk: első évben 4 gyerek sikeres örökbeadását–fogadását közvetítettük és még két esetet 
előkészítettünk. 

• A Korai Fejlesztő kiterjesztette szolgáltatásait a nem értelmi fogyatékos babákra és kisgyrekekre 
is, hiszen rengeteg más sérültség vagy kisebb rendellenesség vár kiszűrésre és szakmai támogatás-
ra. Az a tudás, azok a módszerek, amik szinte rutinszerűen megvannak a Korai fejlesztőben, meg-
oldást adhatnak szinte minden születés után felmerülő problémára, de arra is jók lehetnek, hogy a 
szülőt megnyugtassák: a gyerek rendben van, rendben fejlődik.  

• Az IT fejlesztések folyamatosak, de nem mindig látványosak: egy-egy új modul életbe lépését 
megelőzően hosszas tervezési, egyeztetési és a többi modullal történő összehangoló munka folyik, 
a felhasználók általi tesztelésre csak az a modul kerülhet, amit a fejlesztők már alaposan teszteltek 
és kiküszöböltek minden összehangolatlanságot. Ilyenformán a munkaügyi modul már valóban a 
felhasználók kezébe adható lesz 2022-ben 

1.5.2. Ingatlan-fejlesztések 

• Befejeztük a Kajár belső átépítését és elkészült az intenzívhasználat miatt szükségessé vált csator-
nabekötés. Hátra van még a bejárati lépcső és az udvar.  

• Megvettük a Bocskaival szemközti házat. A foglalkoztatást és a hozzá kötődő napközit fogjuk 
részben itt működtetni, továbbá a támogatott lakhatások (TL) közös irodáját, ami egy olyan szer-
vezeti fejlesztés, ami a TL-ek menedzsmentjét könnyítené és formálisan is elvezetne oda, ami 
spontán már megtörtént, hogy az összes TL egységes szakmai vezetés alatt álljon és könnyebbé 
váljon a helyi vezetők dolga. 

  
11. kép: Az Arany János & Bocskai sarki épülettel fog bővülni a XV. kerületi ingatlanportfólió 

• Dobogókőn elindítottuk a csatornára rákötést a korábbi emésztő helyett, bürokratikus akadályok 
sikeres átugrását követően 1–2 hónap alatt meglehet. 

• Folyatattuk a Balatoni nyaraló felújítását: fából ácsolt tető került a nagyház melletti közösségi tér 
és a nagyház és a sufni közötti tér fölé. Így továbbra is lesz nap és eső védett foglalkoztató és ét-
kezőhelyünk és a kéz épület közötti teret is ki tudjuk jobban használni. 
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12. kép: A Balatoni nyaraló nagyházához épült előtető 

• Megtörtént az Andor tárolópince kiépítése és a Sarokház tároló faházának elhelyezése. 

• Az Oroszlán és a Márga befejezte a kert felújítását. 

  
13. kép: A Márga és az Oroszlán megújult kertje, udvara 

1.5.3. Néhány 2021-ben folyó pályázat és projekt 

Az összes 2021-ben elnyert és folyó pályázat a 5. számú mellékletben található. A legfontosabb pá-
lyázatainkat ismerteti ez a fejezet. 

• Mára a legnagyobb létszámot érintő legfontosabb tevékenységünk a fogyatékos és megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók foglalkoztatásunk állami finanszírozása pályázati formában történik. Éves 
turnusokban pályázunk mind a szociális (fejlesztő), mind a rehabilitációs foglalkoztatás finanszírozá-
sára. Ezeknek a pályázatoknak a sikerétől összességében 350 érintett személy és legalább 35 támogató 
és munkavezető szakember munkája és keresete múlik. Ezért erre a két pályázatra nagy hangsúlyt fek-
tetünk, és 21-ben kifejlesztettünk egy olyan dinamikus beavatkozási rendszert, mely a foglalkoztató te-
lephelyek (17 telephely, közülük 4-ben mindkét foglalkoztatási forma folyik) állományát folyamato-
san monitorozzuk, összesítjük, – ha szükséges átcsoportosítunk, új dolgozókat veszünk fel, vagy szü-
neteltetjük a felvételt – hogy a pályázaton elnyert támogatást 100%-ban kihasználhassuk.  

• A nyílt munkaerőpiaci foglalkoztatás továbbra is érdeklődésünk középpontjában áll, hiszen az önálló 
életvitelt folytató fogyatékos emberek nagy részének ott kéne majd egyszer dolgoznia. Nem egyszerű-
en csak elhelyezünk embereket, mint egy közvetítőiroda, hanem immáron 5. éve fejlesztett szabályok 
és protokollok alapján dolgozunk: felkészítjük a munkavállalót, nemcsak a munkavégzésre, hanem a 
munkavállalás adminisztratív intézésére és a munkahelyi viselkedésre, felkészítjük a befogadó mun-
kaközösséget és a befogadó vállalkozás vezetőjét is. Újabb és újabb nemzetközi projektekhez is kap-
csolódunk ezzel a témával, a Valueable projekt 3. fordulója után most egy negyedik, Values címet vi-
selő pályázatban is részt vállaltunk. A 3. Valueable projekt keretében HACCP tanfolyamanyagot ké-
szítettünk angolul és magyarul segítőknek és könnyen érthető formában az ügyfeleknek. A projektuta-
zásokat 21-ben a minimálisra csökkentettük, de 22-ben minden pótlásra került. A 21-ben pályázott és 
elnyert Values a munkahelyi biztonságot érintő témák kidolgozására fókuszál. (Gruiz Katalin, Szabó 
Alexandra)  
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• A B4 névre hallgató EU-s pályázat kapcsán magyar szakmai körökben és az alapítványon belül is 
hasznosuló webes adatbázis létrehozását kezdtük meg. A témák: emberi és állampolgári jogok, au-
tonómia, önálló életvitel, ügyintézés, szolgáltatások igénybevétele, szabadidő, sport, kapcsolatok, 
kommunikáció, környezet, fenntarthatóság, stb. Csupa aktuális téma, csupa olyan probléma, mely 
a fogyatékos embereket hatványozottan sújtja; ez mindegyik témában elmélyedve egyértelműen 
látható. A befogadott anyag lehet bármilyen word és pdf dokumentum, kép, ppt, app, videó, illetve 
ezek linkje. Első lépésként az anyagok a DAKAR-ba kerülnek, onnan pedig egy felhasználóbarát 
közösségi felületre. Ennek a projektnek is része az ügyfelek külföldi tapasztalatcseréje, képzése-
ken részvétele. ezek 2022-ben valósulnak meg. (Sárkány Kinga és Gruiz Katalin) 

• A sportos EU-projektjeink közül az egyik aktívan folyik, az utazások egy része is megtörtént, má-
sik részük 2022-ben pótlódik. De a másik projekt sajnos a projektgazda szervezet tapasztalatlan-
sága és járványkezelési hiányosságai miatt inaktív, az is lehet, hogy emiatt elveszítjük a megnyert 
támogatást. (Tóth Ádám és Erdős Kata). 

• Hazai szakmai pályázataink a szokásosak: (i) a kisgyerekes családok és a sorstárs segítők tréning-
jeit, (ii) önálló életvitellel kapcsolatos fejlesztéseket, (iii) foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiegészítő 
fejlesztések, (iv) szakmai tudatosság és az új módszerek disszeminációja, (v) művészetterápia, él-
ményterápia. 

• Tárgyi feltételek megteremtésére nyert pályázat a szokásos CH pályázat, ahol létszámarányos fel-
újítási támogatást kapnak a lakóotthonok. 

• A célzott adományok ugyanazt a szerepet töltik be, mint a pályázatok: fejlesztéseket tesznek lehe-
tővé. Ilyen volt 2021-ben az MVM-nek a védekezést támogató adománya, valamint a Würth Ala-
pítványnak a korai fejlesztést célzó adománya. Jelentős források, célzott pályázatok és adományok 
biztosították a pandémia miatti védekezést is.  

A pályázati bevételeket vizsgálva 2021-ben 577 millió forintot nyertünk, ez a 2020-ban elnyert 520 
milliónál 11%-kal nagyobb összeg, mely a minimálbéremelkedést szűken fedezi, de az inflációt már 
nem. A foglalkoztatási pályázatokra elnyert összesen elnyert 547 millió mellett mindössze 30 milliót 
tettek ki a hazai és EUs pályázatok, ami az elmúlt évekhez képest csökkentést jelent. Ez érezhető a 
megpályázható kiírások száma és nyerési esély drasztikus csökkenéséből. Ugyanakkor a  enntartásra 
és konkrét célokra kapott támogatás 113 millióról 168 millióra nőtt, ami egyrészt a szociális felelős-
séget érző cégeknek és alapítványunk ismertségének köszönhető, másrészt annak, hogy a 2021-től a 
tárgyi adományok is szerepelnek a könyvelésünkben. 

1.6. 2021-ben működtetett szolgáltatások és egyszeri projektek  

Az alapítvány tevékenységét, a rendszeres szolgáltatásokat élés az egyszeri projekteket az elnöki be-
számolót követő intézményi és projektbeszámolók részletesen ismertetik. Itt csak egy összefoglaló 
listát szerepelteteünk a szolgáltatásainkról és az igénybevételekről. 

1.6.1. Komplex korai habilitáció 

• Down Dada sorstársi segítő szolgálat és tanácsadás: 100–120 család/év (Steinbach Éva és az ön-
kéntes Dadák); 

• Akkreditált képzés leendő sorstársi segítőknek (Steinbach Éva, Keszerice Joli, Gruiz Katalin); 
• Örökbefogadás közvetítése (Steinbach Éva, Jasper Éva); 
• Korai gyógypedagógiai felmérések (a Korai Fejlesztő munkatársai); 
• Korai fejlesztés és gyógypedagógiai tanácsadás 1–6 év: 140 fő (vezető: Borsfay Mária); 
• Korai fejlesztő az ELTE gyakorlóintézménye: 15–20 hallgató (a Korai Fejlesztő munkatársai); 
• Korai neurohabilitáció, személyközpontú gyógytorna a koraiban (Petőné, Lujzi); 
• Down Ambulancia a Bethesda Kórházban (Ambrus Bence, a kórház szakorvosai és Steinbach Éva); 
• Fejlődésneurológiai szakrendelés a Bethesda Kórházban (Felkay Mária). 
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1.6.2. Felnőttkori szolgáltatások 

• Komplex pedagógia felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (gyógypedagógusok); 
• Munkapszichológiai felmérés és tanácsadás: 16 éves kortól (Janzsó Szilvia); 
• Egészségi állapot felmérése, fejlesztése, egészséges életmód és táplálkozás (Vámos Magdi);  
• Pályaorientáció, próbamunka, munkatanácsadás (foglalkoztatásért felelős csapat); 
• Informális szakképzés, munkabetanítás: kézművességek (oktatók, foglalkoztatók, műhelyvezetők); 
• Önálló életre felkészítő programok: 16 éves kortól (szakmai vezetők és trénerek); 
• INV: a napi tevékenységbe ágyazott fejlesztés (támogató szakemberek, mentorok); 
• Fotóterápia és kreatív alkotás (Bege Nóra és Sebestyén Diana); 
• Képzések: informatika (Mártonyi Tibor, oktatók és mentorok); 
• Foglalkoztatási Centrum működtetése (Lengyel Bea vezető, és foglalkoztatók);  
• Látványműhely, bolt, árusítás, webshop (Vaszita Gabriella); 
• Kézműves műhely I: képeslap, papírárú, ékszer, szőttesek, kerámia: 40 fő (Lengyel Bea); 
• Kézműves műhely II: bőrmunkák, ékszer, papírmunka: 40 fő (Lágymányosi Fogl. Centrum); 
• Kézműves műhely III: bőr, kerámia, dekopázs, faárú: 90 fő (Kaucsicsné és mtsai); 
• Kézműves Műhely (IV): bőr, papírárú, ékszer, nemez: 50 fő (Bocskai Foglalkoztató Centrum) 
• Szociális foglalkoztatás: 110–120 fő (Zágrábi, Szalóki, Bocskai); 
• Rehabilitációs foglalkoztatás: 230 fő (Pintér Csaba, minden intézmény); 
• Átmeneti Otthon I: krízisotthon Budán, 21 fő részére (Lengyel Bea); 
• Átmeneti Otthon II: krízisotthon Kőbányán 30 fő részére (Kaucsicsné Zsóri Katalin), 
• Napköziotthon I: XI. Szalóki utca, 40 fő (Lengyel Bea), 
• Napköziotthon és foglalkoztató II. XI. Lágymányosi 15., 40 fő (Lengyel Bea), 
• Napköziotthon III: X. Zágrábi út 13., 60 fő (Kaucsicsné Zsóri Katalin); 
• Lakóotthon Andor – három lakás: 15 fő részére (Illés Mária); 
• Lakóotthon Petőfi: 12 fő részére (Magyari Tímea); 
• Lakóotthon Csengery: 9 fő részére (Varga Tibor); 
• Támogatott lakhatás: Márga idősek otthona 12 fő számára ez évben megnyílt (Érczy Emese); 
• Támogatott lakhatás Felcsúti utcában 12 fő számára (Muraközi Eszter); 
• 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 (Völgyi Katalin); 
• Támogatott lakhatás a Kajár utcában, 12 fő részére (Éliás Eszter) 
• Down Egészségcentrum a Budai Irgalmasok kórházával (300 fő) Vámos Magdolna koordinátor; 
• Rehabilitációs és Sportcentrum működése (Tóth Ádám). 

1.6.3. Egyéb rendszeres programok  

• Szabadidős programok: kulturális, rehabilitációs és sportprogramok, nyaralások  
• Rendszeres sportolás, részvétel versenyeken (Sportcentrum, helyi sportfelelősök);  
• Projektfüggő tréningek ügyfeleknek: 2021-ben az abúzushoz, az állampolgári jogokhoz és köte-

lességekhez, valamint a lakhatáshoz és a munkavállaláshoz kapcsolódó témákban. 
• Fotótanfolyamok, fototerápiás foglalkozások (Bege Nóra és Sebestyén Dina); 
• Számítástechnikai oktatás (Mártonyi Tibor). 

1.6.4. Szervezet-menedzsment és kapcsolódó programok 

• Minőségirányítás és az IT menedzsment-rendszer fejlesztése (Szaszák Tibor, Gruiz Katalin); 
• Központi iroda és gazdasági iroda működtetése (Gruiz Katalin és Gariscsak Erzsébet); 
• Egységes lakhatási szolgáltatások (Magyari Tímea); 
• Protokollok pandémia idejére (Vámos Magdolna) 
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1.6.5. Rendszeres képzések, tréningek 

• Akkreditált felnőttképzés szakembereknek (Gruiz Katalin); 
• Akkreditált felnőttképzés sorstárs segítőknek (Gruiz Katalin, Steinbach Éva); 
• Munkatársak továbbképzési- és tréningrendszer (INV) (pedagógiai és pszichológiai csoport); 
• HACCP képzés segítőknek és ügyfeleknek (Gruiz Katalin) 
• Kisgyerekes családok, Sorstárs segító Down Dadák tréningje és és szupervíziója 
• Szervezetfejlesztő tréningek: 3 napos vezetői, 1 naposintézményi 
• Egyetemi és középiskolás gyakorlóhelyek működtetése (minden intézmény); 

1.7. Kiadványok, publikációk, 2021 

Az Alapítvány különös gondot fordít a célcsoportjai felé történő publikációkra, a szakmai eredmé-
nyek disszeminációjára, a nagyközönség attitűdjét formáló írott és képi kiadványokra, valamint a 
könnyen érthető tananyagokra, segédanyagokra.  

4. táblázat: A Down Alapítvány 2021-es publikációs tevékenysége 

Kiadvány címe  Szerzők  weblink  

Videó Hírmagazin (12 szám) Szirmai Norbert http://www.downalapitvany.hu/node/1485 

Virtuális séták (10 rész) Szirmai Norbert https://www.downalapitvany.hu/node/1950 

Egyéb szakmai videók Szirmai Norbert ld. 9. számú mellékletet is 

Hírlevél (6 szám) 
Gruiz K. &  
Göttler A. 

http://www.downalapitvany.hu/node/210 

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

Kézműves alkotások naptára 
Bege Nóra &  
Sebestyén D. 

2022. évi falinaptár, DA Kiadó 

Könnyen érthető kommunikáció,  
inkluzív szolgáltatások  

Gruiz Katalin  KÉK Konferencia, ELTE BGGYK, 2021  

Egyetemes szolgáltatások,  
könnyen érthető kommunikáció  

Gruiz Katalin 
Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő esélyű 
hozzáférés –Tanulmánykötet (Szerk.: Farkasné dr. 
Gönczi R. & Kármán B. ELTE BGGYK, Bp, 2022  

Inkluzív szolgáltatások, oktatási 
anyag 

Gruiz Katalin,  
Szaszák Tibor,  
Jasper Éva 

Oktatási anyag és tréningprotokoll a Posta  
megrendelésére 

Mentális Akadálymentesítés, okta-
tási anyag 

Gruiz Katalin,  
Szaszák Tibor,  
Jasper Éva 

Oktatási anyag az Óbudai Egyetem  
Mentális akadálymentesítés kurzus számára 

Easy HACCP (Volumes 1‒7)  Gruiz Katalin  Easy read textbook and handbook  

Nemek közötti egyenlőség és  
értelmi fogyatékosság  

Sárkány Kinga  
In: Lebontjuk az akadályokat és hidakat építünk –
Tanulmánykötet (Szerk.: R. Rodriques), 2021  

Fenti szakmai kiadványokon kívül aktív publikációs és disszeminációs tevékenységet végzünk a kö-
zösségi mediumokban: 

• Weblap fenntartás, szerkesztése (Gruiz Katalin, Nagyné Homoki Emese és a regisztrált szerzők); 
• Facebook oldalak: 9 FB oldal összehangolt működtetése (Nagyné Homoki Emese és helyi felelősök); 
• Weboldalunkon és facebook oldalainkon minden fontosabb eseményről hírt adtunk:  

Hírek: http://www.downalapitvany.hu/node/970 és FB: https://www.facebook.com/downalapitvany/  
• Webshop: termékeinket ezen keresztül is igyekszünk népszerűsíteni és értékesíteni.  
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1.8. A Down Alapítvány 2022-es szakmai és fejlesztési tervei 

Az összes 2021-ban folyó tevékenységet, szolgáltatást folytatni tervezzük 2022-ben is.  

1.8.1. Szakmai tervek, 2022 

• Sokat javítana a jelenlegi helyzeten, ha megoldódna az önálló életvitelt és lakhatást támogató 
szolgáltatásaink egységes irányítása: közös vezető az összes lakhatási szolgáltatásnak és egy kö-
zös iroda, ahol egységesen folyik a tervezés, a dokumentálás, az elszámolások. Ennek a törvényi 
feltételei elvileg létrejöttek, de sok feltétel még tisztázatlan. A feltételek tisztázását és listázását 
követően lépésről-lépésre meg is valósítjuk ezt az új felállást. Mivel a szakmai vezető több éves 
működése során már spontán kialakított egy irányító csapatot, adott, hogy ezt kell továbbfejleszte-
ni és formálisan is, és bürokratikusan is megalakítani a közös TL irányító csapatot és mellé a 
szükséges tárgyi feltételeket és szakmai eszköztárat. A fejlesztésben az új ingatlan is szerepet kap. 
Ezzel a lépéssel megnyílik annak a lehetősége, hogy hivatalosan is rátermett emberekre bízzuk az 
otthonok vezetését a ‘papír’ helyett. 

• A Lágymányosi és Bocskai Foglalkoztató Centrumokban normatívával támogatott Napközit indí-
tunk, közel 90 fő számára. Ez azt jelenti, hogy megteremtődik a hivatalos keret, és a finanszírozás 
ahhoz, hogy a támogatott lakhatásban élők napközis szolgáltatásokat vehessenek igénybe. 

• Nem, mondunk le a Kálvária SALSA-programról, a 2021-es kudarc ellenére újra nekiállunk, hi-
szen a pandémia itt is közbeszólt, nem haladtunk a sem a verbuválással, sem a feltételek megte-
remtésével. 

• Továbbra is keressük az idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósítási lehetőségét, valamint a 
Szalóki és Zágrábi átmenetei otthonok bővítési lehetőségét. Nagy nyomás nehezedik ránk, a az 
idősek és súlyos fogyatékosok ellátatlansága vagy a ,család vagy a fogyatékos személynek, de leg-
inkább mindkettő életét élhetetlenné teszi. 

• A könnyen érthető tananyagokból és az oktatók számára készült segédanyagokból egy jól kereshe-
tő gyűjteményt hozunk létre a DAKAR-ban, utána pedig egy külön, erre a célra fejlesztett webol-
dalt szentelünk ennek a célnak. A KÉR tananyagokat és a hozzájuk kötődő szakmai segédanyago-
kat ingyenesen hozzáférhetővé tesszük. a szakemberek és fogyatékos személyek számára.  

• Új témákban tartunk tréningeket az ügyfeleknek: állampolgárként viselkedés, abúzus felismerése 
és megelőzése, ezt elősegítő készségek fejlesztése. Az internetes abúzus különös hangsúlyt kap. 
Folytatjuk a HACCP ismeretek oktatását és a művészetterápiás kurzusokat. 

• Szakmai képzések indítása: TL menedzsment és segítő, HACCP segítőknek, tréning kisgyerekes 
családoknak, Down-dadáknak, INV képzések, IT és DAKAR-képzés. 

• Egyetemi oktatás, cégek számára tartott tréningek, gyakornokok és középiskolások fogadása. 

1.8.2. Menedzsment tervek, szervezeti, ingatlan- és tárgyi eszköz-fejlesztés 

• 2022-re az Alapítvány betöltötte története első 30 évét. Ha az előzményeket is számításba vesz-
szük, akkor idén 35 éve kezdődött a szülői szervezkedés, az az információ megosztás, a sorstársi 
összefogás, mely később az alapítvány létrehozásához vezetett. A pandémia megakadályozta a 
nagyszabású ünneplést, úgyhogy 2022-re halasztottuk egy olyan szakmai esemény megrendezését, 
ahol áttekinthetjük a múltat, a szakmai eredményeket és azt be is mutathatjuk az érdeklődőknek. 

• Az IT rendszer munkaügyi egységének tesztelése és bevezetése már 2021-re is tervbe volt véve, 
de az előkészületek bonyolultsága miatt csak idénre készült el a programozási rész és a szükséges 
sablonok. 
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• Átállás bérszámfejtéshez illeszkedő elektronikus munkaidő-nyilvántartó rendszerre. A jelenlegi, 
szintén elektronikus nyilvántartás nem vált be, nem képes flexibilisen illeszkedni az igényeinkhez 
és a bérszámfejtéshez sem. Az új e-MINY-t a bérszámfejtő programunkhoz tervezték, tehát leg-
alább ahhoz jól igazodik. 

• Alapítványi szabályrendszer komolyabb felülvizsgálata és átalakítása vált szükségessé, részben az 
ÁSZ követeléseinek megfelelően, másrészt az időközben módosult működésünk miatt. Elsősorban 
a gazdasági szabálycsomag kerül alaposabb felülvizsgálatra az új könyvelő (Molnár Mónika) köz-
reműködésével. 

• A támlakok és lakóotthonok centralizált vezetéséhez szükséges fejlesztések érintik az engedélye-
ket, a menedzsmentet, az infrastruktúrát, beleértve az ingatlan létrehozását is. 

• Az Arany János utcai romos épület felújításának tervezése, foglalkoztatásra és fejlesztő munkára, 
valamint a támlakok közös irányítására alkalmas kialakításra van szükség, mely legalább 2 évet 
fog igénybe venni. 

• Szükségessé vált a rehabilitációs foglalkoztatás: létszámnövelése, legalább 250 főre, reméljük 
sikerül 2022 során megkapni ezt a keretet.  

• Együttműködésünket az Óbudai Egyetemmel szeretnénk folytatni és elindítani a SOTÉval val ter-
vezett új interaktív kurzust, melynek kidolgozása már elkezdődött. 

• Cégekkel való együttműködésünket tervezzük még komplexebbé tenni, így ha valaki szponzorálni 
szeretne, annak ajánlunk képzéseket, egyéb szolgáltatásokat, értelmi fogyatékos munkavállalókat, 
hogy a kapcsolat több lábon álljon és hosszú távú támogatást eredményezzen. 

• Szakmai ismeretterjesztő (Szirmai Norbi) és marketingcélú rövid videókat (Czinege Bea & Száraz 
Feri) tervezünk az alapítvány és az inklúzió népszerűsítésére, támogatók szerzésére..  

• Elektronikus hírlevél indítását tervezzük adománygyűjtés céljából.  

• Ingatlanfejlesztési terveink között első helyen szerepel a Kajár udvar és bejárat felújítása, valamint 
a kisház modernizálása. 

• Még mindig napirenden van az Ilka bérház szuterénjének megvásárlása: közgyűlési határozat 
szükséges hozzá, de a pandémia miatt nem volt közgyűlés. 

• Dobogókőn a csatorna kiépítését követően döntünk a nyaraló bővítéséről, ill. a bővítés módjáról. 

• Felújításokra a legtöbb ingatlanban szükség van: Márga alagsor szigetelése, Szalóki ablakcsere, 
Andor, Oroszlán fürdőszoba-felújítás, Felcsúti külső szigetelés 

• Bevételi forrás lenne egyes ingatlanjaink hatékony hasznosítása. erre tervet készítünk és keresünk 
egy hozzáértő munkatársat, aki megvalósítja a terveket. 

• 7 személyes elektromos gépkocsi vásárlását tervezi a Zágrábi, ehhez már gyűjtést is indított. 

• Hosszabb távú terv, de a megvalósulásra bármikor sor kerülhet, ha lehetőség adódik, ezért nyitott 
szemmel kell járnunk, hogy találjunk a Korai Fejlesztő Központ számára ideális ingatlant, a Gon-
dozóházak létszámbővítését lehetővé tevő ingatlant, illetve a súlyos fogyatékos és idős személyek 
ápoló otthonaként működtethető, pl. kórházon belüli ingatlant, illetve ingatlanrészt.  
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1.9. Gazdálkodás 

1.9.1. A Down Alapítvány 2021-es gazdálkodásának értékelése 

A trendek érzékeltetésére elkészítettük a szokásos diagramokat, melyek 2006-tól 2021-ig mutatják az 
éves kiadások és bevételek változásait, valamint a tervezettekhez képesti megvalósulást. 

Továbbra is monoton időbeli növekedést mutat minden adat, ez nagyrészt az infláció hatása – a drá-
gulást és a bérek növekedését takarja. Folyamatosan megvan az egyensúly a kiadások és bevételek 
között, a kiadásokat évek óta sikerül a bevételek alá szorítani, illetve biztonságosan finanszírozni 
minden tevékenységet. A kiadások tervezésénél megkülönböztetjük az alapkiadásokat, melyek a biz-
tonságos működéshez szükségesek, és a fejlesztések költségét. Utóbbit feltételesnek tekintünk, és 
csak akkor valósítjuk meg, ha rendelkezésre áll a forrás.  

1.9.1.1. A 2020-as gazdasági év áttekintése  

A kiadások összege a 2020-as 1211 MFt-ról 1288 MFt-ra nőtt, ez 6%-os növekedés. A 2021-re ter-
vezett minimális és maximális költség 1140 M, illetve 1280 M volt. A valós kiadás mindössze 8 mil-
lió forinttal lépte túl a tervezett maximumot úgy, hogy a feltételes kiadásoknak egy részét valósítot-
tuk meg. A magyarázat a bérek és az árak a becsültnél jóval nagyobb növekedése. 

A bevételek összege hasonló trend szerint alakult, de még nagyobb arányban nőtt az előző évihez is 
és a tervezetthez képest is. A 2020-as 1270 MFt-ról 1375 M-re nőtt, ez 8%-os növekedés. A 2021-re 
tervezett minimális bevétel 1140 M, a maximum 1280 M volt: a valós bevételünk tehát 955 millió 
forinttal haladta meg a tervezett maximumot. Ez elsősorban a foglalkoztatási pályázatoknak és a 
normatíva emeléseknek köszönhető, de hozzájárultak az adományok is, főként az, hogy 2021-ben – a 
korábbiaktól eltérően – a bevételek között feltüntettük az értékelhető tárgyi adományokat. 

A fő számokat a mérleg (5. táblázat), illetve a közhasznúsági beszámoló és annak melléklete mutatja 
(2. számú melléklet és honlap - közhasznúsági jelentések és éves mérlegek). Az 2. ábrán tizenöt egy-
mást követő év főbb adatait, a vagyont, a bevételeket és a kiadásokat ábrázoltuk.  
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2. ábra: Az alapítványi vagyon, a bevételek és kiadások alakulása 2006–2021 között (MFt) 
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1.9.2. Bevételek és kiadások: hosszú távú trendek 

A 3. ábra a tervezett és a megvalósult bevételeket mutatja az elmúlt 15 évben. 
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3. ábra: A tervezett és a megvalósult bevételek 2006–2021 között (MFt) 

Minimális és maximális bevételt tervezünk, és ezt állítjuk szembe a költségtervvel, mely két részből 
áll össze, az alapkiadásokból (minimum) és a feltételes kiadásokból (csak forrás esetén megvalósuló).  

A 2021-es évben a feltételes fejlesztések egy részét megvalósítottuk, másik részét, nem a forráshiány, 
hanem inkább a kapacitáshiány és szerencsétlen körülmények – nevezetesen a pandémia és a bürok-
rácia – akadályozta, lassították. Biztonsági okokból is igyekeztünk inkább a tartalékunkat növelni és 
nem kiköltekezni, nem belevágni olyan végtelen fejlesztésekbe, mint egy új ingatlan a Korai Fejlesz-
tő számára, vagy a Gondozóházak kapacitásnövelése. 

A minimális és maximális költségvetési közötti nagy különbség jól tükrözi az alapítványi lét bizony-
talanságait: nem tervezhető pontosan az adományok és a pályázati bevételek összege. Ezt úgy kezel-
jük, hogy pesszimista becslésekre támaszkodunk, így nem kell félni a tervek finanszírozhatatlanság-
tól, viszont örülhetünk a tervek túlteljesítésének. 

A DAKAR gazdasági modulja segítségével havi mérleg, illetve a havi mérlegek trendje alapján dön-
tünk arról, hogy takarékoskodunk, vagy szabadon engedjük a feltételes tervek megvalósulását. Így a 
kiadások futnak a bevételek után, nem fordítva, ahogy azt az 1. ábra mutatja. A 3. ábrán a kiadások 
alakulása látható 2006–2021 időszakban. A kiadásokat a 4. ábra mutatja.  
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4. ábra: A tervezett és megvalósult kiadások 2006–2021 között (MFt) 

A kiadásokat alapkiadás és fejlesztés kategóriákban tervezzük. Az alapkiadás az az összeg, mely a 
szolgáltatási tevékenységek fenntartásához szükséges. A feltételes kiadások, konkrét, szakmai fej-
lesztésre vagy beruházásra vonatkoznak és hozzáadódnak az alapkiadáshoz. A 3. ábra a tervezett 
alapkiadást mutatja (halvány hasáb). 2021-ban az alapkiadást 1140 MFt-ra (2020: 987 M), a feltételes 
kiadásokat 140 MFt-ra (2020: 100 M) terveztük, összesen 1280 MFt kiadást terveztünk és 1288 mil-
liót teljesítettünk. 

1.9.3. A 2021-es költségvetés számokban 

A 4. táblázatban láthatjuk a főbb számokat. A táblázat a 2021-es költségvetési beszámoló rövid vál-
tozata: a szabvány alapítványi közhasznúsági beszámolót a 2. számú mellékletben tekinthetjük meg. 

A bevételeknél kiemelném az intézmények működtetéséhez kapott 297 millió költségvetési támoga-
tást, melyhez maguk a szolgáltatást igénybevevők és az őket támogató önkormányzatok további 198 
milliót fizettek be térítési díjként. Mivel a kettő együtt sem fedezi az önköltséget, minden szolgáltatás 
és intézmény fenntartásához további forrásokat kell teremteni. Pénzben évi 100–120 millió forint 
összegű kiegészítésre van szükség. Pályázati támogatásból foglalkoztatott megváltozott munkaképes-
ségű munkatársak után kapott állami támogatás és az önkéntes munka értéke.  

A kiadások közül a személyi ráfordítások (bérek járulékkal és megbízások) jelentik a legnagyobb 
tételt, közel 868 MFt (2019:758 MFt), ami a költségvetésünk 72%-a volt 2020-ban (2019: 70%). A 
szochó 7%-os átlagértéke a megváltozott munkaképességű dolgozóink miatti kedvezményből adódik. 

A bevétel típusonkénti megoszlását az 5. ábra mutatja. Az állami normatíva ismét emelésre került, 
mind a lakhatási, mind a napközis, mind pedig az oktatási, így elérte a tervezett (szükséges) maxi-
mumot, így fedezte a kötelező béremeléseket.  

A rehabilitációs foglalkoztatási pályázat bevétele jelentősen nőtt a nagyobb létszámkeret és a na-
gyobb fajlagos támogatás miatt. Jó hír, hogy mind a térítési díjakból, mind pedig a szolgáltatásokból 
a maximális terveket is meghaladó bevételünk lett. Sajnos egyre kevesebb és egyre kisebb összegűek 
a meghirdetett pályázatok, és az önkormányzatok sem tudtak emelni a hozzájárulásukon. 
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5. táblázat: Down Alapítvány költségvetési beszámolója, 2021 

MÉRLEG 2020 eFt 2021 eFt 

Vagyon: eszközök, források  910 368 997 389 

Eredmény 58 979 87 632 

Kötelezettség 100 985 92 613 

Bevételek összesen  1 270 030 1 375 297 

Költségvetési támogatások (szociális és oktatási)  337 375 331 256 

Pályázatok foglalkoztatással együtt   (30 + 547) 519 500 577 047 

  Ebből     Szociális foglalkoztatásr  183 101 190 091 

                 Rehabilitációs foglalkoztatás  295 888 356 849 

Gazdasági társaságok, magánszemélyek (50-50%) támogat. 112 769 167 565 

  Ebből     SZJA 1 %  9 401 11 640 

Térítési díjak  177 480 205 954 

Önkormányzati támogatás  20 937 21 793 

Szolgáltatási bevételek és termékértékesítés (53 + 4) 48 887 57 644 

Díjak, elismerések 22 000 0 

Kiadások = közhasznú tevékenység költségei összesen 1 211 052 1 287 562 

Anyag, szolgáltatás ráfordítások  (ebből  27 M szakmai) 319 789 388 331 

Személyi jellegű ráfordítások 774 555 820 986 

Munkabérek közterhei  54 347 56 420 

Összes bér + járulék + szakmai szolgáltatás (75% 78%) 900 000 1 004 360 

Amortizáció 23 081 21 824 
 

A szponzori támogatások és adományok látszólagos növekedése abból adódik, hogy a korábbitól 
eltérően a tárgyi adományok az adományozó által megadott értéken kerültek a bevételek közé. Csu-
pán az Élelmiszerbankon keresztül 44 millió forint értékben kaptunk élelmiszeradományt. 
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5. ábra: Típusonkénti bevétel tervezett és megvalósult értékei 
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A rehabilitációs foglalkoztatási pályázat bevétele jelentősen nőtt a nagyobb létszámkeret és a na-
gyobb fajlagos támogatás miatt. Jó hír, hogy mind a térítési díjakból, mind pedig a szolgáltatásokból 
a maximális terveket is meghaladó bevételünk lett. Sajnos egyre kevesebb és egyre kisebb összegűek 
a meghirdetett pályázatok, és az önkormányzatok sem tudtak emelni a hozzájárulásukon2021-ban 
feltételesen megvalósításra tervezett beruházásokat és fejlesztéseket mutatja az 6. táblázat.  

6. táblázat: Feltételes beruházások, fejlesztések megvalósulása 2021-ben 
Intézmény / projekt / fejlesztés  Tervezett kiadás (eFt)  Megvalósult kiadás (eFt)  
Kajár udvar, veranda – helyett csatorna  4 000  3000  
Arany J. & Bocskai ingatlan megvásárlása  16 000  28 000  
Arany János ingatlan felújítás 1. fázis  10 000  folyamatban 
Kálvária: festés, mázolás, berendezés  2 000  1000  
Dobogókő bővítése – helyette csatorna  6 000  folyamatban  
Balaton: kisház padló, csatorna, terasz  5 000  6000  
Ilka szuterén megvásárlása, tatarozása  12 000  0  
Márga szigetelés – helyett kert, sporteszköz  10 000  4000  
Tatarozás, felújítás intézményekben  8 000  12 000  
Szervezetfejlesztő tréningek  5 000  6000  
IT menedzsment rendszer fejlesztése  8 000  8000  
Könyvkiadás, film, videó kiadása  4 000  4000  
Szakápoló otthon létrehozása  20 000  0  
Gondozóházak bővítése új ingatlannal  30 000  0  
Tervezett  és megvalósult feltételes kiadás  140 000  68 000  

2021-ben a bevételek biztosították volna a feltételesen betervezett fejlesztések fedezetét, azok külön-
féle akadályok miatt nem valósultak meg: 

1. A Kajár épület véglegesítése előtt meg kellett oldani a csatornára rákötést a korábbi emésztő he-
lyett. Így az udvarra és bejárati lépcsőre, folyósóra csak 2022-ben kerülhet sor. 

2. Az Arany János utcai új épület adás-vétele elhúzódott, az eladó (Főváros) lassú ügyintézése miatt, 
így a vételre 2022-ben került sor, a tervezési és felújítási munkák csak 2022 nyarán kezdődhetnek. 

3. A dobogókői bővítést meg kell, hogy előzze a csatornába bekötés, ami jelenleg folyamatban van.  

4. A szakápoló otthon tervezett helyszíne és a partner bizonytalanná vált. Tovább keressük a lehető-
séget. 

5. A Gondozóházak tehermentesítésére nem találtunk megfelelő bérelhető vagy megvásárolható in-
gatlant;  

6. A Márga utcai épület szigetelésére nem találtunk megfelelő műszaki megoldást, és szakembert 
sem;  

Ami megvalósult, azt a '21-es év megvalósult fejlesztései fejezetben bemutattuk. 

1.9.4. A Down Alapítvány 2022-es gazdasági terve: kiadások és bevételek számokban 

A 7. táblázat a 2021-es pénzügyi tervet mutatja intézményenként / projektenként. A feltételesen meg-
valósuló terveket és kiadásaikat a 8. táblázatban foglaltuk össze. 
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7. táblázat: A Down Alapítvány 2021-es pénzügyi terve: költségvetés projektenként 

Intézmény / Projekt  Tervezett kiadás (eFt) 

Átmeneti és Napközi Otthon I. + II. (ÁO+NO) 300 000 

Szociális foglalkoztatás 200 000 

Rehabilitációs foglalkoztatás 360 000 

Támogatott (nyilt piaci) foglalkoztatás  8 000 

Lakóotthonok: Andor + Petőfi + Csengery 140 000 

Támogatott lakhatások: 5 otthon 250 000 

Korai fejlesztés és komplex habilitáció 50 000 

Down Ambulancia támogatása 2 000 

Felnőtt Egészségközpont – Koordinációs iroda 5 000 

Dada és Sorstársi segítő szolgálat működtetése 4 000 

Rehabilitációs és sportcentrum, működtetése 8 000 

Új pedagógiai modell szerinti belső képzések 3 000 

Tréningek, oktatás, akkreditált képzések 4 000 

Fotóterápiás és Művészeti Műhely 6 000 

Hírlevél DM 45 000 

Kiadványok, Videó Hírmagazin  8 000 

Központi és gazdasági irodák, minőségirányítás 20 000 

Új MINY bevezetése 1 000 

IT menedzsment rendszer fejlesztése és működtetése 8 000 

Intézményeket kiszolgáló közös csoport (KECS) 8 000 

Tervezett alapkiadás  1 430 000 

Tervezett fejlesztés  120 000 

Tervezett összes kiadás (alap+feltételes) 1 550 000 

A tervezett összegek a 2022-es béremeléseknek és az általános áremelkedéseknek megfelelően na-
gyobbak a 2021-es értékeknél. Ezek mellé az új napközbeni szolgáltatásokat és egy kismértékben 
növekedett rehabilitációs foglalkoztatási létszámot is figyelembe vettünk, így a 2021-es 1220 MFt-os 
alapkiadás helyett 1430 lett a 2022-es alapköltség-terv, ami 17%-os növelést jelent. Az elmúlt 1–2 
hónapban tapasztalt áremelkedések azt sejtetik, hogy ennél nagyobb  mértékű lesz az áremelkedés, 
így a fenntartáshoz szükséges összeg is. Ezt a bizonytalanságot a tetszőlegesen átcsoportosítható fel-
tételes kiadásokra tervezett 120 MFt képes kompenzálni.  
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8. táblázat: Pályázatoktól és szponzorációtól függően megvalósítható tervek 2022-ben  

Feltételes fejlesztés  Tervezett kiadás (eFt)  

Kajár udvar, veranda, kisház modernizálása 6 000  

Arany János Bocskai sarokingatlan felújítás 1. fázis 20 000 

Kálvária: festés, mázolás, berendezés 1 000 

Dobogókő bővítése: csatorna, épített vagy mobilház 11 000  

Balaton: tetőterasz javíttatás 4 000 

Ilka szuterén megvásárlása, tatarozása 15 000 

Márga utcai épület szigetelése 8 000  

Tatarozás, felújítás intézményekben 12 000 

Szervezetfejlesztő tréningek 5 000 

IT menedzsment rendszer fejlesztése 8 000 

Könyvkiadás, film, videó kiadása 5 000 

Szakápoló otthon létrehozása 25 000 

Összes tervezett feltételes kiadás  120 000  
 

A 7. és 8. táblázatban összesített kiadások fedezetét a 9. táblázatban szereplő bevételek biztosítják. 

9. táblázat: 2022-re tervezett bevételek: alap és maximális költségvetés terve  

Tervezett bevételek  Minimum (eFt)  Maximum (eFt)  

Intézmények normatív támogatása –  szociális + pótlék  350 000 370 000 

Intézmény normatív támogatása – oktatási 42 000 50 000 

Szociális foglalkoztatás támogatása  200 000 215 000 

Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása  360 000 400 000 

Egyéb pályázatok  25 000 30 000 

Egyéb támogatások, szponzorok  75 000 80 000 

SAZ hírlevél  80 000 85 000 

Önkormányzatok  20 000 24 000 

Ügyfelek befizetései  220 000 230 000 

Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel 45 000 50 000 

Kézműves műhely bevétele  3 000 4 000 

1%  10 000 12 000 

Bevételek összesen min / max  1 430 000 1 550 000 
 

 

Budapest, 2022. május 20. 

 

 Dr. Gruiz Katalin 
 a kuratórium elnöke 

 



29 

 

2. Pszichológiai munkacsoport 

Janzsó Szilvia, Szabó Alexandra, Sárkány Kinga pszichológusok, 
Jásper Éva foglalkoztatási tanácsadó és Gruiz Katalin oktatás-szakmai vezető 

2021. évi beszámoló 

Csapatunk munkájának célja és lényege, hogy minden fogyatékos ügyfelünk számára megtalálja a 
személy készségeinek, felkészülstségének és elképzelésének legmegfelelőbb munkát és munkahelyet. 
Ezt a komplex feladatot a 2021-es évben egy sor pályázattal és projekttel is sikerült megtámogat-
nunk. A foglalkoztatással kapcsolatos pályázataink egy része EU-s t, másik része hazai pályázat: 
Foglalkoztatás 2019, Foglalkoztatás 2020, FOF2020, FOF2021, ÉTA szakmai és foglalkoztatási pá-
lyázatok, B4 és Value-able Erasmus+ projektek. Friss hír, volt az évvégén, hogy újabb foglalkozta-
tással kapcsolatos EU-s pályázaton nyertünk, munkahelyi biztonság témakörben. 

Az NSZI, illetve az EMMI által támogatott Foglalkoztatás 2019 és Foglalkoztatás 2020 pályázatok 
célja az értelmi fogyatékos munkavállalók nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása volt. A 
Foglalkoztatás 2019 programba összesen 20 fiatal munkavállalót (vagy még tanulót) vontunk be, 
ebből 2021-ben 3 főnek biztosítottunk nyílt piaci és 6 főnek védett munkagyakorlatot. Az év elején a 
Down-világnap alkalmából a Magyar Posta Zrt-vel együttműködve nyilvános workshopot szervez-
tünk, illetve mentorok részére workshopot és esetmegbeszélést tartottunk. Gruiz Katalin vezetésével 
készült egy nyomtatott KÉK kiadvány a munkavállalás témájában, illetve a programról egy rövidfil-
met is készítettünk. 

A Foglalkoztatás 2020 pályázatba 26 főt vontunk be, 17-en vettek részt munkára való egyéni vagy 
csoportos felkészítésen. A csoportos felkészítésre 3 tapasztalati szakértőt felkértünk, hogy számolja-
nak be nyílt piaci munkájukról. 7 fő számára nyílt piaci munkagyakorlatot biztosítottunk és 8 fő tar-
tós elhelyezkedését támogattuk. 6 alkalommal tartottunk felkészítő érzékenyítő foglalkozást befoga-
dó munkahelyek munkatársainak. 

A FOF2020 pályázat témája az abúzus volt, a program keretében 69 ügyfelünket mértük fel, a felmé-
rések tapasztalatai alapján elektronikus KÉK kiadványt készítettünk az általános, illetve az internetes 
bántalmazás témájában, illetve 6 alkalommal foglalkozást tartottunk. Az alapítványi szakemberek 
bevonásával fókuszcsoportot, illetve-workshopot tartottunk Egy alkalommal értelmi fogyatékos em-
berek hozzátartozóinak is tartottunk online workshopot, végül az érdeklődők részére egy tudástárat 
hoztunk létre az alapítvány honlapján. 

Ebben a szemléletben kezdtük el megvalósítani a FOF2021 programot, amelynek fókuszában a segí-
tői tudatosság és értő figyelem fejlesztése áll a bántalmazás, illetve a rossz gyakorlatok kialakulásá-
nak megelőzése érdekében. A 2021-es év végén két segítői szemléletformáló csoportot indítottunk. 

Az ÉTA szakmai pályázat keretében az elmúlt években létrehozott szakmai anyagok egybegyűjtésére 
és rendszerezésére adatbázist hoztunk létre, amelyet feltöltöttünk Szakmai Anyagok Tudástára néven 
az alapítvány honlapjára, illetve a belső DAKAR rendszerbe is.  

Az ÉTA foglalkoztatási pályázat keretében a nyílt munkaerőpiacon korábban elhelyezkedett ügyfele-
ink részére biztosítottunk rendszeres egyéni konzultációkat (6 fő), illetve tematikus csoportfoglalko-
zásokat (5 alkalom). 

A Breaking Barriers and Building Bridges (B4) Erasmus+ pályázat feladatai: (i) az értelmi fogyaté-
kos fiatal felnőttek aktív társadalmi szerepvállalásának előmozdítása többek között adatbázisba gyűj-
tött szakmai anyagok támogatásával (ii) kézikönyv írása a nemek közötti egyenlőség témájában (iii) a 
B4 projekt minőségirányítási feladatainak ellátása. A tananyagokat tartalmazó Moodle platform 5 
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nyelven, köztük magyarul is elérhető. A B4 projekt elveit és eszköztárát, egy prágai projektképzésen 
lehetett elsajátítani, ahol a projekten dolgozókon kívül további két alapítványi munkatárs vett részt. 

A Value-able Erasmus+ program keretében magyar és angol nyelven 7 kötetes HACCP tananyagot 
készítettünk könnyen érthető formában. A könnyen érthető tananyagok mellé oktatói kézikönyv is 
készült. A magyar tananyagot mind segítő munkatársakon, mind fogyatékos ügyfeleken teszteltük, a 
tapasztalatokat feldolgoztuk. Nemzetközi szakmai tanácskozáson vettünk részt Portugáliában, és 
újabb pályázatot készítettünk elő a projektben résztvevő EU szervezetekkel. 

A pszichológus csoport a pályázatokon kívül egyéni pszichológiai konzultációt és indulatkezelési 
foglalkozást biztosítottunk összesen 32 alapítványi ügyfélnek. 24 megváltozott munkaképességű dol-
gozó vett részt a beilleszkedési problémák oldását célzó tréningünkön. A támogató szakemberek INV 
tréningjét egy csoportnak (8 fő) vette igénybe. Munkapszichológiai alkalmasság-vizsgálaton 39 fő 
vett részt, az Irgalmasoknál működő Down Egészségközpontban. Rendszeresen szakmai találkozó-
kon, esetmegbeszéléseken vettünk részt. 

2022. évi tervek 

2022-ben évben folytatódik a FOF2021, a Value-able és a B4 programok megvalósítása, illetve feb-
ruárban indul az új ValueS Erasmus+ programunk. A pályázatok kiírása esetén szeretnénk újra pá-
lyázni az ÉTA szakmai és foglalkoztatási programjára, a FOF2022, illetve a nyílt munkaerőpiaci el-
helyezkedéseket támogató pályázatra. Ezeken kívül fenntartjuk az olyan alaptevékenységeinket, mint 
pszichológiai konzultációk és tematikus pszichológiai csoportos foglalkozások, workshopok tartása. 

 
Képek a külső munkahelyeken dolgozó ügyfelekről, tréningekről és szakmai eseményekről 

Kapcsolat: 
Koordinátor: Szabó Alexandra, tel.: 06 (20) 298 3803   e-mail: szaboalexandra@downalapitvany.hu 
FB: www.facebook.com/downalapitvany 
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3. Egészség Szakterület 

Vámos Magdolna, szakmai vezető, egészségvédelmi felelős 

2021. évi beszámoló 

2021. március elején, a koronavírus járvány 3. hullámának kezdetével a korábbinál is jóval súlyosab-
bá vált az ország járványügyi helyzete, ezért újabb szigorú korlátozásokra került sor, ami sok szem-
pontból érintette Alapítványunk intézményeit is. A kialakult helyzet nagymértékben befolyásolta az 
egészségvédelem érdekében tett erőfeszítéseinket. Az orvosi ellátások igénybevételi lehetősége mi-
nimálisra csökkent, mivel az egészségügyi szolgáltatók nagy része szüneteltette a betegellátást.  

A Down Egészségcentrumnak 2021-ben 207 esetben sikerült olyan orvosi szakellátáshoz (járó és 
fekvőbeteg) juttatni ügyfeleit, amelyek nem zártak be és el tudták látni betegeinket. Más években ez a 
szám 300 fölötti. 

Intézményeinkben a járvány megfékezését szolgáló COVID-19 elleni védőoltás sorozat januárban 
megkezdődött, és az év folyamán decemberig bezárólag igen magas átoltottságra tettünk szert. Ügy-
feleink majdnem teljes létszámban – 2 főt kivéve - megkapták mind a három vakcinát, de a dolgozók 
körében is – néhány irodai munkatársunk kivételével – teljes volt az oltási sorozat. Az Oltóközpont-
ból igényelt vakcinát rendre megkaptuk, fennakadás nem volt. Az oltások lebonyolítását pedig az 
Alapítvány saját erőből, Dr. Kovács Béla András háziorvosunk közreműködésével megoldotta. 

A vírus azonban továbbra is jelen volt, ezért a védőoltások mellett az Alapítvány egészségvédelmi 
feladatainak jelentős részét tette ki 2021-ben is, a járvány elleni védekezés. Új protokollok készültek, 
amelyek mentén, napi szinten végeztük a szűréseket, a kontaktok felkutatását, regisztrálását, a karan-
ténba helyezést, a szigorú fertőtlenítést és takarítást, a rendszeres ellenőrzéseket.  

Nagyobb intézményekben a pandémiával kapcsolatban előadásokat tartottunk, majd kérdőíves felmé-
réssel győződtünk meg arról, hogy dolgozóink milyen szinten sajátították el a szükséges ismereteket.  

Májustól – az átoltottság növekedése, és a napi fertőzöttek számának csökkenése miatt – országosan 
enyhítettek a korlátozásokon, így nálunk is megszűnt a kijárási és a látogatási tilalom. A kórházak, 
rendelőintézetek visszaálltak a régi működési rendre, így az orvosi ellátások hozzáférhetőbbé váltak.  

DOWN Egészségcentrum 

Év elején a Dr. Zsolnai Mária vezette neurológiai-pszichiátriai szakrendelés beköltözött a DEC épü-
letébe, ahol az orvos–beteg találkozások jobb körülmények között zajlottak. Megszűnt a zsúfoltság, 
csökkent a várakozási idő, mivel a főorvos – a rendelési időben –csak sérült betegeket látott el. 

Kéthavonta egészségügyi konzultációs napot tartottunk egészségügyi felelősök és érdeklődő vezetők 
részére. Egyrészt tudományos publikációk aktuális, és gyakorlati szempontból hasznos tanulmányai 
kerültek továbbképzés jelleggel ismertetésre, másrészt napi problémákat, kérdéseket vitattunk meg.  

A Down Egészségcentrum – az év második felében – prevenciós jellegű műszeres hallásvizsgálatnak, 
valamint látás- és szemészeti szűrővizsgálatnak adott otthont. Ügyfeleink ennek köszönhetően, igen 
nagyszámban kaptak új látásjavító szemüveget, vagy modern hallókészüléket. 

Egészségmegőrzési programunkban a daganatos megbetegedések szűrése továbbra is prioritást élve-
zett. Férfi ügyfeleink (Csengery, Somfa, Felcsúti) prosztataszűrésen, a nők (Somfa, Márga, Felcsúti) 
nőgyógyászati rákszűrésen vettek részt a BIK szakambulanciáin.  

2022. évi tervek 

Egészségvédelem/egészségfejlesztés szempontjából a hangsúly változatlanul a megelőzésen van. A 
Down Egészségcentrum továbbra is biztosítja az Alapítvány ügyfelei és dolgozói részére a megfelelő 
szakorvosi ellátáshoz való hozzáférést nem csak a Budai Irgalmasrendi Kórházban, hanem más fővá-
rosi és vidéki egészségügyi szolgáltatóknál; kórházakban, rendelőintézetekben.  
2022-ben dolgozók és ügyfelek részére ismét megszervezzük az elsősegélynyújtó-reanimációs tanfolyamot. 
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Sor kerül a pandémia miatt elnapolt továbbképzésekre, így többek mellett, itt lesz velünk Dr. Bodrogi 
Andrea pszichiáter, neurológus, addiktológus, aki „Leggyakoribb pszichiátriai kórképek értelmi fo-
gyatékosoknál” címmel - előadás sorozatot tart az Alapítvány érdeklődő dolgozói és ügyfelei részére. 

Folytatódnak a daganatos megbetegedések megelőzését célzó nőgyógyászati, urológiai és bőrgyógy-
ászati szűrővizsgálatok. 

A pandémia miatt 2021-ben meghiúsult ortopédiai szűrővizsgálatot kiterjesztjük összes ügyfelünkre, 
és a BIK szakorvosának bevonásával évvégéig lebonyolítjuk. 

Az egészségügyi felelősök kéthavonkénti konzultációs napjára – igény szerint – kórházi szakorvoso-
kat fogunk meghívni, aki válaszol aktuális probléma felvetésekre, kérdésekre. 

 
Hasi UH vizsgálat a BIK-ben 

      
Egy autista ügyfelünk neurológiai vizsgálatra vár     Műszeres hallásvizsgálat  

 

Kapcsolat: 
Vámos Magdolna tel.: 06 (30) 6321075  e-mail: vamos.magdolna@downalapitvany.hu 
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4. Minőségirányítás és DAKAR 

Szaszák Tibor – Minőségirányítás 

2021. évi beszámoló 

Kiemelt témakör volt ebben az évben is az Alapítvány integrált irányítási rendszerének, a DAKAR-nak 
(Down Alapítvány Közös-egységes-elektronikus iratkezelési és Archiválási Rendszere) továbbfej-
lesztése. Ezzel együtt egyre nőtt azon feladatok köre, ahol a korábban kifejlesztett moduljaink 
szupportálása és az új modulokkal való összehangolástörténik. Ez egyrészt a modulok működés köz-
ben jelzett hibáinak korrigálását, a működés finomítását, másrészt a használat közben érkezett javas-
latok leprogramozását jelenti. 

A Könyvelési modul segítségével korábban elérhetetlen adatokat tudunk bármikor lekérdezni a rend-
szerből, mely funkció nagyban segíti az intézményvezetők munkáját, a hatósági ellenőrzésekre történő 
felkészülést, de nagyban támogatja a vezető felügyelete alá tartozó szervezeti egység gazdálkodását is. 

Az ügyfelek zsebpénz-nyilvántartási moduljában – mely már az ügyfelekhez tartozó modul fejleszté-
sét jelentette –, lehetőség van egyedi, valamint csoportos bizonylatbevitelre is. A lekérdezési menü-
ben egyedileg adhatunk meg szűrési feltételeket és a rendszer pillanatok alatt táblázatba rendezve 
megjeleníti a kívánt adatokat. 

A Beszámoló készítési modulban lehetőség van vezetői beszámoló, munkatársi beszámoló, intézmé-
nyi beszámoló, távmunka végzési beszámoló készítésére egyaránt. Ezen modul érdekessége, hogy 
egyszerű lépesekben végig vezeti az alkalmazót a beszámoló készítésének teljes folyamatán, egészen 
az illetékesek számára történő e-mail elküldésig, mely az utolsó lépése az elvégzendő feladatoknak. 
A kész beszámoló automatikusan bekerül a Dokumentumtárba, ezzel nem kell külön foglalkozni a 
beszámolót készítő személynek, ezzel is időt takarítva meg a hasznos munkavégzés javára. 

A Feladatmenedzser modulban mindenkinek lehetősége van napra készen vezetni az el nem végzett, 
aktuális feladatait, de lekérdezhetőek tetszőleges időszakra a feladatok státusz szerinti is, így köny-
nyen megtudhatók ki hogyan áll a határidős feladatok teljesítésével. Ez segíti a dolgozó munkáját, de 
ezzel a vezetőt is támogatjuk, hogy könnyen kézben tarthassa a beosztott munkatársak munkáját. Új 
feladat berögzítésekor azonnal megjelenik a feladat a felelős személy számítógépén, de a rendszerben 
közvetlenül – automatikusan generált szöveggel – e-mail értesítés küldésére is lehetőség van. 

 A feladatkezelő modul képernyőképe 

Az elmúlt évben a Dokumentumtárban létrehoztunk egy videó tár kezelési felületet, mely az összes 
megjelent videót címkékkel látjuk el, ennek segítségével gyorsan megtalálhatók a témakörben megje-
lent videók linkjei és erre kattintva egyből meg is nézhetők. 
Ezen modulfejlesztésen túl, kialakítottunk a Dokumentumtárban egy tudástár részt is, mely elsőként 
egy megnyert pályázat keretében keletkezett tananyagokat tartalmazza, de fokozatosan ide minden 
szakmai anyagés könnyen érthető tananyag. 

Az év során nagy erőkkel folytattuk a DAKAR Munkaügyi moduljának fejlesztését, kiegészítésre 
került a lekérdezési felület, melynek tesztelése közben kiderült, hogy az adatok hatályossága jelentési 
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problémát okoz, emiatt a teljes adatstruktúrát át kellett alakítani, és jelenleg folyik ennek tesztelése, 
valamint a részmodulok éles tesztre való előkésztése. 

A munkaszerződés kötését segítő program egy vezérlőtábla segítségével lépésről-lépésre vezeti a a 
munkaügyi feladatokat ellátó munkatársat. Minden lépéshez rövid leírás is tartozik, ilyenformán ez 
nem csak egy szakértői rendszer, de egy tanító szoftver is. A feladatok elvégzettségének státuszát az 
alkalmazott színekkel könnyen áttekinthetővé tesszük. A modul képes kezelni az összes előforduló 
foglalkoztatási forma szerződéseinek megkötését, módosítását, felbontását, valamint az adott munka-
vállalóval kapcsolatos minden adatot, információt, legyen az képzés, dicséret, megrovás, bármi, ami 
az Alapítványnál történő munkavégzést illeti. 

A munkaügyi modulhoz egy rugalmas lekérdezési felület került kialakításra, ahol tetszőlegesen meg-
adhatjuk a lekérdezés feltételeit, pl. ha szeretnénk tudni azon munkavállalók adatait, akik munkaidő-

keretben dolgoznak, aktív 
szerződéssel rendelkeznek 
és nők, akkor ezen szűrés 
feltételeket pár kattintással 
megadhatjuk, sőt még azt is, 
hogy ezen dolgozóknál mely 
adatokra vagyunk kíváncsi-
ak, pl. jelen esetben milyen 
munkakörben dolgoznak és 
milyen iskola végzettségük 
van.  

 

 

Munkaügyi kereső felület 

Ekkor a tesztadatbázisból 2 fő adatait dobja fel a rendszer. 

 

2022. évi tervek 

Megrendezésre kerül Budapesten az éves 2 napos vezetőségi tréning, melyen most is nem csak a fel-
ső és középvezetők, hanem a kulcspozícióban lévő szakemberek is részt vesznek.  A program gya-
korlatorientált, célja a folyamat-szabályozások aktualizálása. 

Átállunk egy másik munkaidő-nyilvántartó rendszerre, mivel a jelenlegivel nem elégedett a felhasz-
nálói kör, és remélhetőleg az új rendszer teljesíti majd a felhasználói és a bérszámfejtési elvárásokat 
és kevesebb problémával fog működni. 

Élesre állítjuk a DAKAR Munkaügyi modult, összekötjük a bérszámfejtési programmal és a beveze-
tés alatt lévő E-jelenlét munkaidő-nyilvántartási rendszerrel, mely nagy segítséget fog jelenteni min-
den foglalkoztatási forma munkaügyi dokumentumainak létrehozásában és kezelésében. A modul 
bevezetésével egyszerűsítjük a munkaügyi feladatokat ellátó munkatársak adminisztrációs terheit, 
valamint növeljük a szervezet ezen területével kapcsolatos hatékonyságát. A munkaügyi program 
bevezetését követően nekifogunk az Iktatási modul adaptációjának. 

Kapcsolat: 

Szaszák Tibor, minőségirányítás tel.: 06 (20) 337 5238     e-mail: szaszak.tibor@downalapitvany.hu 
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5. Korai Fejlesztő 

Borsfay Mária Eleonóra, intézményvezető 

2021. évi beszámoló 

Tárgyi feltételek 

Az épület állaga, műszaki állapota, a környezet biztonsága és tárgyi felszereltsége megfelelő, folya-
matosan fejlesztjük. Burom Péter fejlesztő eszköz parkkal gazdagította az intézmény felszereltségét. 

A Volvo Galéria karácsonyi játékgyűjtést szervezett, melyet szétosztottunk a családok között. 

Működés 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által küldött köznevelési szerződés 2022. augusztus 31-ig ér-
vényes: vbről-évre kell kérvényeznünk a finanszírozási hozzájárulást az államtitkártól.  

Az ELTE Gyógypedagógiai Karának továbbra is gyakorló helye a Korai Fejlesztő Központ. 

A tanév során egyik munkatársunk, Jelli Róza Pedagógus I. minősítést kapott. 

Létszámgazdálkodás (bérgazdálkodás) 

A 2019. évi költségvetési törvény módosításának értelmében 51–100 gyermekre 8 fő gyógypedagó-
gusra és 0,6 álláshelynyi gyógytornászra jár finanszírozás. A 2020. évben 78 főnormatívára jogosult 
gyermek vette igénybe a korai fejlesztésünket, így a pedagógus munkabér alapú támogatás 8 fő peda-
gógus bérfinanszírozását tette lehetővé. 

Szolgáltatás típus szerint: vizsgálat 31 fő; integrált oktatásból (óvoda, bölcsőde) fejlesztésekre vissza-
járó gyermek 17 fő; szakvéleménnyel intézményünk kijelölésével korai fejlesztésben részesült a tel-
jes tanév során, átlagban 78 fő. Diagnózis szerint: Down szindróma: 65 fő; egyéb 15 fő. Rajtuk kívül 
53 fő normatívára nem jogosul gyermeket fogadtunk kedvezményes szolgáltatásaink igénybevételére. 

A pedagógiai munka értékelése – új szolgáltatás bevezetése 

Az integrált szülő–csecsemő/kisgyermek konzultáció a koragyermekkor (0–5 év) időszakában hasz-
nálható prevenciós és intervenciós módszer. A korai érzelmi- és viselkedésszabályozási problémák 
(regulációs zavarok), kapcsolati nehézségek, és egyéb korai testi-lelki problémakörök kezelését, eny-
hítését célozza meg, ezzel támogatva a kiegyensúlyozott szülő–gyermek kapcsolatot és a harmonikus 
fejlődés lehetőségét. Gyakori jelenség, hogy sem a szülők, sem a szakemberek nem tudják a gyermek 
jelzéseit és viselkedését megfejteni. Olyan, a mindennapi gondozással összefüggő kérdések merülnek 
fel, melyek bizonyos esetekben megválaszolatlanul maradnak. Például: “Miért sír a gyermek, miért 
nem lehet megnyugtatni? Miért utasítja el a táplálékot, miért nem gyarapodik kellőképpen? Miért 
nem alszik, és miért nem fogadja el a határokat?” stb. Ha a szülők nem találnak kielégítő választ a 
kérdéseikre, illetve problémájuk megoldásához nem kapnak hatékony támogatást, az a családban 
“krízishelyzethez” és a gyermek tüneteinek megszilárdulásához vezethet. A regulációs zavarok hátte-
rében számos komponens állhat, amelyek hatással lehetnek a mindennapi interakciókra és ezáltal az 
alakuló szülő-gyermek kapcsolatra, például: 
- a szülők pszichés nehézségei, 
- a gyermek temperamentuma, veleszületett, vagy idővel kialakuló testi problémái, betegségei, 
- a csecsemők és a szülők által átélt traumatikus élmények,  
- leggyakrabban olyan egyidejű gyermeki, szülői és környezeti tényezők állnak a háttérben, amelyek 

együttesen nehezítik a szülő-gyermek kommunikációt és a közös érzelem- és viselkedésszabályozást. 

Ezt az új szolgáltatást 10 esetben vették igénybe evési és alvási problémák, fokozott szeparációs szo-
rongás miatt.  
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2022. évi tervek 

• Belső ellenőrzések folytatása az 5 éves terv szerint az Oktatási Hivatal előírásainak megfelelően. 

• Belső képzések a szakmai munka segítésére. 

• Családi programok szervezése az elmaradt programokat pótolva, szeptemberben már tartottunk 
egyet a Városligetben, a gyermeknapot pedig a régi közös kirándulás formájában ünnepeljük. 

• Szakmai munkában újabb szolgáltatásokkal történő bővülés: 
- Régi-új kapcsolatunk a Rett Alapítvány, akik igénybeveszik evésterápiánkat és korai fejleszté-

sünket. A Látásvizsgálóval is együttműködünk; ők látássérült gyermekeket küldenek, miután lát-
ták a felszereltségünket. Összes 5 új gyerek került hozzánk rajtuk keresztül. 

- Óvodai felkészítőt tartunk szülőknek hospitálással. Ez egy közös projekt a Damjanich utcai óvo-
dával: évenként közös team az intézmény szakembereivel, majd közös felkészítő szülő csoport a 
családok számára. Nagyon hasznos az integrált óvodák és gyógypedagógiai óvodák bemutatása, 
mely idén videóról zajlott, de a továbbiakban helyszínen tehetnek látogatást a szülők. 

- A szülő–csecsemő konzultáció folytatása akadályba ütközik, mivel a kolléga gyermeket vár, de 
helyette beiskoláztunk egy főt erre a képzésre, így folytathatjuk a megkezdett munkát. 

- Jól működő tanácsadásunk az ép fejlődésmenetű gyermeke számára is hasznos, több kerületi 
gyerek igénybe vette már a helyi gyermekorvos javaslatára. Célunk a tapasztalatok összegyűjtése 
és a tevékenység bővítése, ennek megfelelő időbeosztás készítése. 

- A háborús menekültek, és tartósan itt tartózkodó külföldi családok ellátása állami normatívás ke-
reteken között is lehetővé vált, így máris kerültek hozzánk menekült picik. 

 

           
 

   
Életképek a korai fejlesztőből – fény és egyéb izgalmas dolgok 

 
Kapcsolat: 
Vezető: Borsfay Mária Eleonóra tel.: 06 (20) 530 3661      e-mail: borsfay@downalapitvany.hu 
FB: www.facebook.com/ DownAlapitvanyKoraiFejlesztoKozpont  
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6. A Down Dada Sorstárs Segítő Szolgálat 

Steinbach Éva 

2021. évi beszámoló 

A Down Dada Szolgálat 2021-ben is folytatta a munkáját; az önkéntes szülők szerte az otszágban 
segítették az új családokat tanáccsal, sorstársi melléállással.  

Mivel hivatalosan is örökbeadást segítő szervezetté váltunk, mindjárt az év elején megtörtént az első 
hivatalos nyílt örökbeadásunk. Emellett több idősebb, állami gondoskodásban élő DS gyerek titkos 
örökbefogadását is próbáltuk segíteni, 3 közülük sikerrel járt, örökbe fogadták őket. 2 másik gyerek 
ügye is finisbe ért, remélem, hogy 2022-ben őket is örökbe fogadják.   

Az FSZK SZÜLŐ2020 pályázat támogatásával 2021. június 19-én megtartottuk az önkéntes dadák-
nak a szokásos szupervíziót, július 8–11-ig pedig Jánoshalmán, a Baráti Missziós Alapítvány házában 
a Down Dada sorstárs segítő tréningünket. Az EMMI és az NSZI támogatásával 7 család, 13 felnőtt 
és 15 gyerek vett részt rajta. A Covid miatt nyárra halasztott rendezvényeink nagyon jól sikerültek.  

Sajnos a Covid miatt az ezévi orvosi és védőnői konferenciák – amiken évek óta részt veszünk  – ismét 
elmaradtak. megnehezedett a kórházakba bejutás, így nem tudunk a lehető legkorábban találkozni az új 
szülőkkel. Ez nagyban hátráltatja a munkánkat. A szegedi Down Ambulancia rendelését sikerült végre 
beindítani, de az ottani Down Dadáink nem járhatnak be a rendelésre  segíteni a szülőket, mert az egye-
tem a Covid miatt nem engedélyezte ezt. 

A Bethesda Kórház Down Ambulanciáján és fejlődésneurológiai rendelésén továbbra is hétről hétre 
jelen van Steinbach Éva, aki időpontok adásával, szükség esetén asszisztensi feladatok végzésével is 
is segíti a munkát.  

Ebben az évben is több rádió, tv és újság riport készült a munkánkról, illetve jó pár szakdolgozathoz 
is segítséget nyújtottunk, amik remélem, szintén segítenek a munkánk megismertetésében. 4 zárt FB 
csoportunk is van a szülők támogatására. Sokszor ezeken keresztül találnak meg az új szülők is. 

2022. évi tervek 

A SZÜLŐ2021 pályázat támogatásával 2022-ben egy sorstársi szupervíziót és egy örökbefogadói 
találkozót szervezünk.  

Indultunk a SZÜLŐ2022 pályázaton, egy újabb sorstárs segítő tréningre kértünk támogatást. Sajnos 
az elnyerhető támogatási összege jelentősen csökkent, így ha nyerünk is, ki kell egészíteni.  

Az örökbefogadásokkal kapcsolatban szeretnénk személyesen egyeztetni a Minisztériummal, hogy 
hogyan lehetne a sérült gyerekek örökbeadását gyorsítani. Erre a választások után, az új kormány 
hivatalba lépése után lehet esély.  

Tervezzük munkacsoportok felállítását az önkéntes Down Dadáink részvételével, hogy hatékonyabbá 
tudjuk tenni a sorstársi segítő szolgálat munkáját.  

Emellett Steinbach Éva napi szinten próbálok választ adni is 20–30, néha még ennél is több telefonos 
és mail megkeresésre, segíteni a hozzánk forduló családokat. Elsősorban a juttatásokkal, oktatással, 
fejlesztéssel, egészségügyi kérdésekkel fordulnak hozzánk.  

Kapcsolat:  

Steinbach Éva Dada-szolgálat vezető  tel.: 06 (20) 260 7793  e-mail: steinbach.eva@downalapitvany.hu 

FB: Down babát váró szülők zárt csoportja: https://www.facebook.com/groups/935151706869721/ 
Down-szindróma szülőcsoport: https://www.facebook.com/groups/dsszulocsoport/ 

Fejlesztős csoport: https://www.facebook.com/groups/1778313239121353/ 

Sorstársi csoport: https://www.facebook.com/groups/vansegitseg.sorstarsszulo/ – fogyatékossággal 
élő, sni gyermeket nevelő szülők csoportja 
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7. Szalóki utcai Átmeneti és Napközi Otthon 

Lengyel Beáta 

2021. évi beszámoló 

Az Intézmény működésével kapcsolatban történtek 

Mind az Átmeneti Otthon, mind a Napközi Otthon teljes kihasználtsággal (21 fő és 30 fő), működik, 
és saját ügyfelein kívül szolgáltat a lakóotthonoknak és támogatott lakhatásoknak is. Két önkormány-
zattal (XI. és a XXII. kerületi) ellátási szerződése van, így az átmeneti elhelyezést igénybe vevő kerü-
leti lakosokra támogatást kap.  

A fejlesztő foglalkoztatásban foglalkoztató szervezetként is működik, fejlesztő és rehabilitációs lehető-
séggel két telephelyen (Szalóki utca és Lágymányosi utca). A rehabilitációs foglalkoztatásban dolgozó 
megváltozott munkaképességű személyek nagy segítséget jelentenek a szolgáltatások nyújtásában. 

A telephelyek folyamatos fejlesztést kívánnak 

A Szalóki telephelyen a földszinti helyiségek nagy része kifestésre került, de a munkálatok nem fejeződ-
tek be, az ablakok festése, vagy cseréje 2022-ben valósul meg. Az emeleti részen klímaberendezéssel 
gazdagodtunk. A zuhanyzó falain vizesedés jelentkezett, amit fel kell tárni, és helyreállítani. 

A Lágymányosi Foglalkoztatási Centrumban minden helyiséget felfrissítettünk, a feleslegessé vált alap-
anyagokat idén is selejteztük. A helyiségek a nyári melegben nagyon felmelegedtek, beszerzésre került 
több ventillátor. 

Személyi feltételek: 2021. év folyamán 5 munkatárs távozott az intézményből helyükre újak érkeztek. 

A második félévben több megváltozott munkaképességű dolgozóval növekedett a segítői és technikai 
létszám, de megváltozott munkaképességű dolgozó végzi a pénzügyi gazdasági feladatokat is.  

Év végi személyzeti állományunk: intézményvezető, pénzügyi munkatárs, szociális ügyintéző, terápiás 
munkatárs, személyi kísérő, 6 fő foglalkoztató, 7 fő gondozó, 7 fő segítő, 1 fő karbantartó, 2 fő konyhai 
dolgozó, 3 takarító, gépkocsivezető. 

Ügyfeleink  

Átmeneti otthonos ügyfeleink közül végleges megoldást talált 2 fő: egyikük Csákánydoroszlón kapott 
tartós elhelyezést, másik ügyfelünk saját otthonába, szüleihez ment vissza. 

A Szalóki Otthon foglalkoztató műhelyeiben készülő termékek: egyedi mintás kerámik, egyedi tervezésű 
füzetek, papírmasé tárgyak, egyéb kézműves termékek készülnek. A Lágymányosi utca 15. szám alatti 
műhelyeinkből bőrtermékek, kerámiák, ékszerek, képek és képeslapok, nemez termékek kerülnek piacra. 
Marketinges munkatársunk az egész Alapítványt kiszolgálja és ügyfeleink segítségével jelentősen növelte 
a termékértékesítésből származó bevételt. 

Sikeresek voltak a nyári napközis táboraink, ahova ismét többen érkeztek családokból és a közeli speciális 
iskolából is. Budapesti felfedező táborban vett részt közel 40 fő, sporttáborba jutott el 12 fő, a Balatonon 15 
fő nyaralt. 

Otthonunkban mozgalmas élet folyik: rendszeres sportesemények, kirándulások, séták, szakkörök, 
terápiás és művészeti programok folynak, közös ünneplések és megemlékezések. 
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2022. évi tervek 

Menedzsment, gazdálkodás:  
Idén is fontos cél a hatékonyság növelése, informatikai alkalmazások tökéletesítése, támogatók felku-
tatása, piacképes termékek és szolgáltatások fejlesztése, marketingje. 

Átmeneti Otthon 
Emeleti, földszinti ablakok 2. fordulós cseréje, javítása válik szükségessé. Megkezdődik az emeleti 
szobák, folyosók festése. A környezet otthonosabbá tétele érdekében tervezzük az emeleti lakószobák 
bútorainak folyamatos cseréjét, különösen az ágyak cseréje válik indokolttá. 

Az udvar is szépülne 2022-ban. Fásítás, virágosítás kezdődhet, a kaspókba egynyári növények, a vi-
rágdombra évelő növények kerülhetnek. A konyhakert helyt ad fűszernövényeknek, ajvár kertnek, 
limonádé kertnek. Tovább épül a komposztáló a zöldhulladéknak. Tervezünk egy kis sziklakertet 
kerti tóval, fészekhinta építését.  

Nappali szolgáltatások 
45 főről 55 főre bővítjük a nappali szolgáltataásokba bevonható ügyfeleink körét a Szalóki utcában. 
Nappali ellátás kialakítása van folyamatban a Lágymányosi u. 15. szám alatt, további 30 fő részére.  

Fejlesztő foglalkoztatás 
A Lágymányosi u. 15. szám alatti foglalkoztató napközis telephellyé alakul és 30 fő napközist fogad. 

Munkatársak:  
Az intézményben megfelelő számú és képzettségű munkatárs dolgozik. A nappali ellátás bővülése 
miatt gyógypedagógus, szociális munkás, szociálpedagógus munkatárs felvételét tervezzük. Fontos a 
munkatársak pályán maradásának segítése képzéssel, mentorálással, csapatépítéssel.  

Célunk a szolgáltatásaink minőségének javítása, ügyfelek önállóságának növelése, informatikai 
képzésük. Célunk továbbá rendszeres kulturális programok, kirándulások, sportprogramok, táborok 
szervezése, a részvétel növelése, külsős ügyfelek bevonásával. 

 

    

 Testmozgás  A focicsapat 

 
 
Kapcsolat: 
Vezető: Lengyel Beáta tel.: 06 (20) 288 9641   e-mail: napkozi@downalapitvany.hu 
FB: www.facebook.com/downalapitvany.szalokiotthon 
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8. Zágrábi utcai Átmeneti és Napközi Otthon 

Kaucsicsné Zsóri Katalin 

2021. évi beszámoló 

Egészségmegőrzés, prevenció, gyógyítás 

Minden évben nagy hangsúlyt fordítunk az egészségre, a prevencióra, idén is sikerült szűrővizsgála-
tokat végeztetnünk az otthonban, pl. laborvizsgálat és EKG szűrés, oltások, tüdőszűrés, audiológiai 
vizsgálat, gyógycipőkészítés. Akinek a szűrés alapján ellátásra volt szüksége, azt szakvizsgálatra 
küldtük. Fogászati és urológiai szűrést és ellátást vettünk igénybe. Az Irgalmas Rendi kórházzal na-
gyon jó az együttműködés. Urológián 2 ügyféllel, nőgyógyászaton 4 fővel voltunk. Ultrahangos vizs-
gálatot sikerült végeztetni a kórházban egyik súlyos fekvő ügyfelünkkel, amit műtét is követett (epe-
hólyagja eltávolításra került). Egy főnek külső boka törése volt, amiről röntgen készült, majd könnyí-
tett gipszet kapott. Pszichiátriai szakvizsgálat havonta egy alkalommal volt, szakorvosunk Dr. Fülöp 
Béla rendelésén. Audiológiai ellátásra kijött a Gondozóházba Dr. Bárándy Zsuzsanna aki helyben 
elvégezte azon ügyfelek fülmosását, akinek erre szüksége volt. Az influenza elleni védőoltást az át-
meneti és napközi otthonos lakóink teljes körben vettek igénybe, melyről beleegyező nyilatkozat szü-
letett a gondnokok aláírásával. 

Az év során a COVID újabb hullámaival kellett megküzdenünk, melyet maradéktalanul sikerült vég-
rehajtani, mert nem volt 2021 évben az intézményben fertőzés. Ezzel kapcsolatban számos intézke-
dés történt. Prevenciós jelleggel előadásokat szerveztünk a vírus megismerése és terjedése témájában 
a kollégáknak is. Figyelve a védőoltások megfelelő beadásának ütemezésére. Jelenleg 3 oltással ren-
delkezik minden ügyfelünk és kollégánk is. 

Dr. Kovács Béla, mint háziorvos látja el az orvosi feladatokat, vele való együttműködés kiváló. A 
gyógyszerek felírása a „felhőbe” segíti a rugalmas munkavégzést. Beutalók és az akut esetek ellátása 
a segítségével gyorsan megoldódik. A védőoltásokat is minden esetben az ő személyes közreműkö-
désével tudtuk ilyen létszámba beadni. 

A gondozói munka területén nagy a fluktuáció, nehezen tudjuk betölteni a gondozói állásokat megfe-
lelő végzettséggel. Sajnos a minőségi munka így nem tud előtérbe kerülni. 

 

    

 Audiológiai vizsgálat A nyílászárók cseréje 
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Feladatellátás 

A 2021-es év a Gondozóház lakói számára változatosan telt. Az ügyfeleink az önálló életvitel projekt 
során sokat tanultak a foglalkozásokon. Igyekeztünk számukra mindig sok olyan lehetőséget biztosí-
tani, ami hozzásegítette őket új ismeretek, élmények szerzéséhez, az eddig megszerzett tudásuk elmé-
lyítésére, valamint új társas kapcsolatok kialakítására és régi baráti kapcsolataik elmélyítésére. Ebben 
segítségükre volt Mártonyi Tibor kollégánk is az internetes felületek használatának megtanításával. 

    

 Főiskolás hallgatók fejlesztő órát tartanak Az informatikai eszköz használata 

Mivel a 2021. év a pandémia időszaka volt, rengeteg feladat hárult a személyzetre és az ügyfelekre 
egyaránt. Életünk nagy részét a védekezés és megelőzés tette ki. Elkülönítés, takarítás, fertőtlenítés, 
elővigyázatosság, lázmérés, látogatások szabályozása és regisztrálása. Rendhagyó módon, de megva-
lósultak megvalósultak a tervezett programok. Online felületeken tartották az ügyfelek a kapcsolatot 
hozzátartozóikkal és barátaikkal. Amikor a védekezés engedte a személyes találkozót, akkor ezt pre-
feráltuk a működésünkben. Egyéb foglalkozásokat és mentális segítségnyújtást szükség esetén online 
felületeken is tudtunk biztosítani, azonban az év nagy részét már a személyes jelenlét jellemezte. 
Vannak olyan ügyfeleink, akik külső munkahelyen dolgoznak, ebben az évben már nem volt ebben 
fennakadás. A napközi otthonos ügyfeleinknél még előfordult a 'home office', főleg olyan esetekben, 
amikor a hozzátartozó vagy a környezet volt Covid fertőzött.  

A középiskolákból érkező közösségi szolgálatos diákokat többnyire tudtuk fogadni, a főiskolás gyakor-
nokokat egész évben tudtuk fogadni abban az esetben, ha az elvárt mennyiségű oltással rendelkeztek.  

   
Tesco ajándék-  Csongor pickup-os munkát  Kati, a Good Karma  
csomag készül  végez az IKEÁban   étterem segítője 

 



43 

 

A pandémia még ebben az évben is határt szabott a látogatható események körének. Sportcentrumunk-
ban szervezett rendezvényeinken részt vettünk és magunk is heti két alakalommal szerveztünk oda cso-
portot. Sokat kirándultunk a friss levegőn: Normafa, Solymár, Dobogókő, Gyadai Tanösvény, Jági tan-
ösvényen. Voltunk moziban, jótékonysági rendezvényen (Magyar Kert), nagy hangszer választón, ál-
latkertben, HEROS-nál kutyát sétáltattunk. Ez egyben munkagyakorlat is, hiszen részt vesznek az álla-
tok gondozásában és a terület tisztántartásában. Saját szervezésben csináltunk ki-mit-tud tehetség kuta-
tót, sokszínűség napját tartottunk a Down világnapon, amikoris csinossági versenyt rendeztünk.  

Táboroztunk Balatonaligán 2 alkalommal, Dobogókőn 2 alkalommal. Napközis táborokat szerveztünk: 
1 kézműves tábor, 1 városnéző tábor, 1 zene- és dráma tárbor. Ezek egy részét a Márga utcai sportléte-
sítményben tartottuk meg, így biztosítva annak a lehetőségét, hogy külsős ügyfeleket is fogadhassunk. 

Adománygyűjtő kampányt szerveztünk: Új nap új remények kampány keretein belül próbáltunk 
adományt gyűjteni, melynek célja egy gépjármű megvásárlása. A kampány egy hajnali sétával vég-
ződött októberben. Bár az autó összege nem gyűlt össze, de folytatjuk a gyűjtést, hogy 2022 végére 
meglegyen az új kocsi. 

     
  HEROS kutyasétáltatás Napközis tábor – bábkészítés Új nap új remények kampány 

Ebben az évben a háztartástan keretein belül a konyhai feladatokra helyeztük a hangsúlyt. Ide értve a 
terítést, főzést, higiéniás tevékenységeket és ehhez kötve HCCP oktatáson is részt vettek az ügyfelek 
és segítőik is. 

A facebook oldalunkon indított hírlevelünket folytattuk „életképek” címmel, azzal a céllal, hogy be-
tekintést nyújtsunk a mindennapokba, egy-egy pillanatképet megosztva.  

Természeten a Mikulás hozzánk is ellátogatott. Karácsonyi ünnepségünk is megtartásra került. 

A szabadidő hasznos eltöltésének céljából szabadidős klubot indítottunk az ügyfeleink részére hét-
köznap délutánonként ahol újságot és könyvet tudnak olvasni, szövésre, zenehallgatásra, filmnézésre 
van lehetőségük. A film klubon kívül közös filmnézést is szerveztünk az ebédlőben, ahol az alapítvá-
nyiról készített rövidfilmeket is meg szoktuk nézni és megbeszélni. 

Gyógypedagógiai munkát tekintve 2021-ben az adminisztrációs feladatok szinten vannak tartva. Fej-
lesztések most már ténylegesen a gyakorlatban is megvalósulnak. A támogatott lakhatás előkészítése 
kapcsán különböző fejlesztési órákat tartunk pl. háztartástan, ügyintézés, a külső munkahelyen való 
helytállás érdekében a Gondozóházban is gyakoroljuk a munkahelyi feladatokat. A 2021 évben nagy 
hangsúlyt fektettünk a külső munkahelyekkel való együttműködésben. A Fakultás Kft-vel továbbra is 
tartjuk a kapcsolatot, az IKEA-ban 1 fő pick-up feladatokat lát el 4 órában. Sajnos a TESCO-ban 
csak 1 fő végez már munkát, bár az évet 5 fővel kezdtük. Az együttműködésben hibák voltak. Fontos 
lenne tanulnunk ezekből a hibákból és a későbbiekben a hasznunkra fordítani. 

2 havi rendszerességgel megünnepeljük és felköszöntjük születésnapos és névnapos ügyfeleinket. 
Ezek a rendezvények jó hangulatban, zenével, együtt énekléssel és süti fogyasztással zajlanak.  

Programjaink folyamatosak, mellyel a hospitalizáció elkerülését szeretnénk elérni és az integráció 
legjobb terepének tarjuk.  
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A vacsorát is magunknak készítjük 

Foglalkoztatás 

Rehabilitációs foglalkoztatás 

A megváltozott munkaképességűek rehabilitációs pályázatán belül 2021 év első napján 80 fő munka-
vállalóval kezdtünk. A 2021. év decembert pedig 82 fővel zártuk. Nehézségeink vannak, sofőri állás, 
szociális segítő, fejlesztő, értékesítő, takarító munkakörök betöltésével. Bár év végére azt tapasztal-
tuk, hogy már betelt a rehabilitációs foglakoztatási keretszámunk, még lenne szükségünk segítségre. 
Jelenleg 38 megváltozott munkaképességű kolléga segíti a szociális szolgáltataásokat. 

Fejlesztő foglakoztatás 

A 2021. évre kapott feladatmutató-keretet teljes mértékben ki tudtuk használni. Plusz feladatmutató 
igénylésre ebben az évben nem volt lehetőség. 2021. évben nagyobb hangsúlyt fektettünk a fejleszté-
si feladatokra, ezért hoztunk létre és folytattunk a korábbi évben bevált olyan fejlesztő órákat, ahol a 
munkafolyamatokat részekre bontják, és apró lépésenként tanulják meg a gyakorlati kivitelezést. A 
pandémia miatt készített videóink segítséget tudnak nyújtani az oktatás folyamatában.  

Új termékek bevezetésében most nem gondolkodtunk, hiszen az értékesítés működött jól a pandémai 
miatt. A műhelyek az épület szépítésére koncentráltak; saját használatra készítettünk díszeket és de-
korációs anyagokat. A korlátozások feloldásával aztán beindult az értékesítés: volt néhány rendez-
vény nyáron és igyekeztünk felderíteni olyan helyeket ahol szívesen látnak bennünket.  

2021-es évben terveink között szerepelt ügyfeleink minél több pályázaton való indítása, ahol megmu-
tatják tehetségüket. Kerámia műhelyeinkben új minták, motívumok kerültek bevezetésre. Új értékesíté-
si helyek felkutatása is megkezdődött. A fejlesztésben szeretnénk megvalósítani, hogy az ügyfeleink 
egy termék készítésénél ne csak részfolyamatot tudjon elsajátítani, hanem egy készterméket az elejétől 
a végéig kivitelezni tudjon.  

A Gondozóház állandó programjai 

2020-ben állandó foglalkozásaink: ének-zene, háztartástan, tánc (vegyes, néptánc), számítógépes 
tanfolyam, drámajáték, sportfoglalkozások, támogatott ügyintézés, ruhásszekrény rendberakás, ker-
tészkedés, növényápolás, heti rendszerességgel kultúrház (egészségház, könyvtár és online múzeum, 
alkotóház, társasjáték klub, filmklub és disco), fogápolás és az egyéni, illetve kiscsoportos gyógype-
dagógiai foglalkozások. A rendszeres elfoglaltságok mellet külön szervezünk kirándulásokat, nyara-
lásokat, melyeken nagy örömmel vesznek részt az ügyfeleink.   

Kabai Imre kollégánk masszőrként tevékenykedik a házban, elsősorban halmozottan sérült ügyfele-
inknek nyújt elengedhetetlen támogatást a mindennapokban. Terápiás szobánkban Snoezelen (hang-
illat- fény terápiát), FLABéLOS, Ceragem ágy, láb masszázs vehető igénybe.  
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Felújítás, karbantartás 

A felújítás folyamatos volt. Festés, karbantartási feladatok, ház üzemelése. A 2021 évben is terveztük 
a nyílászárók cseréjét, ami meg is valósult az év közepén.  

Itt látható több kép a Gondozóház életéről: 

https://www.facebook.com/downalapitvanygondozohaza/photos/?ref=page_internal 

2022. évi tervek 

• Szociális pénzbeli ellátások felülvizsgálata, annak hiányának felismerése és igénylésének pótlása 

• Fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás folytatása 

• Új kézműves termékek készítése 

• Kapcsolat felvétel és bővítés gondnokokkal, gyámhivatalokkal és fogyatékos gyermekeket oktató 
intézményekkel 

• Külső munkahelyek felkutatása 

• Nyaralások, kirándulások gyakoribb szervezése  

• Esetlegesen új ingatlan felkutatása, ahol az intézményi létszám is bővíthetővé válna 

• Új helyzetekre való megfelelő gyors reagálás fejlesztése 

• Szabadidő hasznos és aktív eltöltésének lehetőségének bővítése 

• A pandémia alatt fejleszteni az online kapcsolattartást és az igény kialakítást ezen lehetőség ki-
használására 

• Elektromos gépkocsi vásárlása 
 

   
Tavaszi rendezvényünk örömtánca Orsi táncolni tanít mindenkit 

 

 

Kapcsolat: 

Vezető:  
Kaucsicsné Zsóri Katalin  tel.: 06 (20) 260 2287  e-mail: kaucsicsne@downalapitvany.hu 

FB: www.facebook.com/downalapitvanygondozohaza 
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9. Down Town Sarokház Lakóotthon 

Magyari Tímea 

2021. évi beszámoló 
A pandémia: Nehézségekkel kezdődött a 2021-es évünk. A fokozott figyelem, fertőtlenítés, maszk 
használat ellenére, januárban, három ügyfelünk és négy munkatársunk lett covidos. Ügyfeleink és 
egy munkatársunk, enyhe tünetekkel, különösebb probléma nélkül vészelték át a betegséget. Három 
munkatársunk, hevesebb tünetekkel és nehézségek árán győzték le a betegséget. Egy munkatársunk-
nak, post covid tünetei is maradtak. 
Akik nem kapták el a vírust, azok januárban kapták az első oltást. Akik betegek voltak, azok áprilisban 
kapták az első oltás. Februárban, illetve májusban a második és augusztus, szeptember hónapokban a 
harmadik oltást. A munkatársak és az ügyfeleink is Pfizer oltóanyagot kaptak. Az oltást megelőzően, 
könnyen érthető formában beszéltünk az oltás fontosságáról a covidról és a társadalmi felelősség válla-
lásról. Elgyakoroltuk az oltás menetét, mi fog történni, mit kell kitölteni és beszéltünk az esetleges mel-
lékhatásokról. Szerencsére, két munkatársunkat kivéve, csak enyhe tünetek voltak az oltás után.  
Fontos feladatunk volt az elmaradt orvosi szűrővizsgálatok pótlása. Nehézséget okozott az időpont 
egyeztetése, de a fontos szűrővizsgálatokra el tudtak jutni ügyfeleink. További feladatunk volt a Pro-
tokollok, Intézkedési tervek, infekciókontrol feladatok elvégzése, betartatása. Könnyen érthető for-
mátumban is elkészült minden, hogy az ügyfelek rendelkezésére álljon, hogy a kérdéseik megvála-
szolásra kerüljenek. 
Az étkezésnél, új szempont volt, hogy olyan ételeket készítsünk és dolgozzunk fel, melyek, segítséget 
nyújtanak az immunvédelemben, egészséges, rostdús táplálkozás mellett. Ügyfeleink internetes kuta-
tó munkát végeztek és sokat tanultunk ezekről az élelmiszerekről.  

    
Főzőcske, okosan 

Kapcsolattartás a szülőkkel, online és telekommunikációs berendezéseknek köszönhetően zavartalan 
volt. Messenger csoportunk továbbra is nagyon jól működik, gyors és hatékony az információáram-
lás. Hozzátartozóktól is pozitív visszajelzéseket kaptunk, ezzel kapcsolatban. Három oltás után és az 
enyhítéseknek köszönhetően a kapcsolattartás is könnyebbé vált az ügyfeleink számára. Több és 
személyesebb találkozásra volt lehetőség a hozzátartozókkal, persze fokozott óvatossággal és az elő-
írások betartásával. Az ünnepségek még zárt körben kerültek megrendezésre, online közvetítéssel a 
hozzátartozóknak. 

2021-es fejlesztés-felújítás keretén belül a következő munkafolyamatokra és beszerzésekre került sor: 
• Kerti tároló ház és kerti árnyékoló beszerzése  
• Szobák és folyosók festése. 

Versenyek, és szabadidős programok 
Balatoni nyaralás az alapítvány nyaralójában Aligán. Végre Balaton. Sup használatának tanulása, 
buli, tánc, sütögetés. Egybekötöttük a nyaralást a karate edzéssel is. Az edzők, Magyar Adrián és 
Kovács-Németh Dóra sporttáborrá alakították a nyaralást. 
Evezős versenyen vettek részt ügyfeleink a Dunán. Nagy élmény volt ismét a vízen lenni.  
Nyílt munkerőpiaci felkészítő oktatáson vett részt Magyari Zita, Miklosics Péter, Popán Tamás, 
Bekker Noémi, Juhary Péter, Juhász Tamás.  
Szeptemberben az elmaradt Erzsébet programos nyaralást pótoltuk. Sárváron voltak azok az ügyfele-
ink, akik megkapták az oltásokat. 
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Októberben, a háromszor oltott és negatív tesztel is rendelkező ügyfelek karate versenyen vettek részt 
Egerben. Decemberben, sárga övért tettek Karate vizsgát. Kilenc fő szerzett sárga övet. Fokozott biz-
tonsági tervezés előzte meg a vizsgát, hogy megfelelő és steril környezetet biztosítsunk.  

   

Újdonság a Kokas Tterápiás foglalkozás, amikor a srácaink lefestik a zenét. Kiscsoportban zajlanak a 
foglalkozások, egy komoly zenei művet hallgatnak és lefestik, rajzolják, vagy csak átélik az élményt. 

     

A fotó és művészetterápiás foglalkozások, fokozott óvatossággal, de már a természetben is folytatódhat-
tak. Azok az ügyfeleink, akik megkapták a három oltást és negatív tesztel is rendelkeztek, ellátogattak a 
vadászkiállításra és ott is fotóztak.  Ez nagy örömöt okozott ügyfeleinknek. Továbbra is folytattuk a házi 
feladatok elkészítését. Reméljük, hogy a későbbiekben egy szép kiállítás lesz az alkotásokból. 

Ügyfeleink munkavégzése 

A Sarokház Lakóotthonból 9 fő Fejlesztő foglalkoztatásban és akkreditált foglalkoztatásban vesz 
részt, 1 fő külső munkahelyen dolgozik, 2 fő nem vesz részt foglalkoztatásban.  
A munka, vegyesen folyt 2021-ben. Amikor enyhültek kicsit a szigorítások és a három oltást meg-
kapták az ügyfeleink, akkor bejártak dolgozni a Bocskai foglalkoztatási centrumba. Amikor ismét 
fellángolt a vírus, akkor home-office-ra váltottunk. 

Munkatársak / Önkéntesek 

2021-ben 1 vezető, 1 gyógypedagógus, 3 szociális segítő, 2 szociális ápoló-gondozó kollégával mű-
ködünk együtt. A segítésben, kísérésben, kertgondozásban, takarításban, foglalkoztatásban megválto-
zott munkaképességű kollégák segítik a munkát.  

2022. évi tervek 

• Erdőmentő Tábor/fotóterápia 
• Down Világnap 
• Telekommunikációs Tanfolyam 
• Balatoni nyaralások 
• Önkéntesekkel, festés, takarítás, kertrendezés 

• Karate versenyek, újabb öv vizsga 
• Zumba Cilivel 
• Evezés a Dunán 
• Fürdőszoba felújítás 
• Felkészülés a nyitásra. Újratervezés.  

 

Kapcsolat: 

Vezető: Magyari Tímea tel.: 06 (20) 535 9735  e-mail: timea.magyari.hu@gmail.com 
FB: Down Alapítvány Sarokház Lakóotthon 
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10. Andor utcai Lakóotthonok 

Borsosné Illés Mária 

2021. évi beszámoló 

Mivel a Covid-19 mindenre rányomta a bélyegét, kevesebb terv valósult meg, mint amennyit tervez-
tünk. Az idei év legnagyobb beruházása a harmadik emeleti lakás fürdőszoba és WC felújítása. (Új 
fali csempe, aljzatburkolat, zuhanykabin kapaszkodóval, magasságukhoz alakított mosdó, tükrös 
polc, szellőző, mosógép, WC csésze, ülőke, modern energiatakarékos vízöblítő tartály.) 

A három lakásban kicseréltük az ebédlőasztalokat és székeket. 

Kértünk és kaptunk a közös képviselőtől egy új helyiséget a pincében, amit mi kerítettünk le, itt tárol-
juk az adományokat, fertőtlenítőket, maszkokat, mivel az eredeti pincénkben egy közösségi termet 
rendeztünk be, ahol mind a 15 lakó együtt tud szórakozni, sportolni. 

Lakók 

Új lakó nem érkezett és senki nem is ment el. Szolgáltatásaink és céljaink nem változtak, terveinkben 
egyénre szabott megoldásokat keresünk, és a holisztikus szemlélet gyakorlati megvalósítását tartjuk 
szem előtt. Alapelveink a normalizáció és az integráció, hogy a sérült emberek velünk és köztünk 
élhessenek, mint bárki más.  

Mivel lakóotthonunk egy kilenc emeletes társasház 1.,2. és 3. emeletén helyezkedik el, így kijelent-
hetjük, hogy azonnali visszajelzéseket kapunk a házban élőktől, kvázi a „Társadalomtól”. Egyre ke-
vesebb az atrocitás, a házban élők egyre jobban tolerálják a másságot, nem tesznek megjegyzéseket,  
és ez kihat a srácok kedélyére, hangulatára, egyre inkább az tapasztalható, hogy egyenrangú partner-
ként kezelik önmagukat. 

A villamoson is ismerősként üdvözölnek azok az utasok, villamos vezetők, akikkel mindennap együtt 
utazunk. 

Egészség 

2021. évben az Andorban sem lakó, sem dolgozó nem volt Covidos, és más komolyabb betegség sem 
volt. Szűrővizsgálatokon, munkaorvosi vizsgálaton részt vettünk.  

Munka 

Mindenki dolgozik, vagy a Szalóki otthonban, vagy a Lágymányosiban. Keresetükből élnek, fizetik a 
térítési díjat, a szabadidős programokat, egyéni igényeiknek is eleget tudnak tenni, kivéve azokat,  

Program, szabadidő 

A nyár folyamán igyekeztünk minden lehetőséget kihasználni, hogy minél több helyre eljussunk és 
minél több élményt begyűjtsünk a hosszú téli hónapokra.  

Kétszer nyaraltunk Balatonaligán, az alapítvány nyaralójában, augusztusban az alsóőrsi rock fesztivál 
sem múlhatott el nélkülünk, köszönet a támogatóinknak; a Zorall együttesnek, a Magyar Kedvez-
mény Hálózat Kft-nek és a Tekergő Trans Kft-nek akik mindig emlékezetessé teszik ezt a néhány a 
napot a srácoknak. 

Az Erzsébet program keretében eljutottunk Zalakarosra. A „Zorall” együttes vezetője Hangya meghí-
vott bennünket a Kis Dunára motor csónakázni, voltunk Bogácson a Kedvezményhálózattal bográcsoz-
ni és fürdeni kétszer is, így a téli hónapok könnyebben teltek, amikor csak munkába lehetett járni. 

A Down Világnap alkalmából meghirdetett képzőművészeti pályázaton különdíjat kaptunk a kisfil-
münkkel. 



49 

 

 

2022. évi tervek 

• Az egészségmegőrzés, a rendszeres orvosi vizsgálatok és a sport támogatása otthonunk alapelvei 
közé tartozik. Ennek megfelelően 2022-ben is nagy hangsúlyt fektetünk rájuk.  

• Szabadidős programok: nyaralás, külsős és alapítványi rendezvények, sportesemények, kulturális 
programokon való részvétel. 

• Önkéntesek koordinálása, és új önkéntesek bevonása 

• Gyakornokok bevonása a lakóotthon életébe 

• A többi projekttel való aktívabb kommunikációra való törekvés, közös programok.   

• Munkatársak továbbképzése, szakmai képzéseken, tréningeken való részvétel (INV tréning, 
szociál- és gyógypedagógusok havi szakmai találkozója) 

• A harmadik emeleti előtér és konyha felújítása, burkolatok cseréje, új konyhaszekrény. 

 

  

  
 
 
Kapcsolat: 

Vezető:  
Borsosné Illés Mária  tel.: 06 (20) 362 0775  e-mail: illesmaria@downalapitvany.hu 
FB: Andor Lakóotthon Down Alapítvány 
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11. Márga utcai Támogatott Lakhatás 

Érczy Emese 

2021. évi beszámoló 

A Márga Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás, továbbra is a magas gondozási igényű ügyfele-
inknek nyújt biztonságos lakhatást, biztosítja a kulturális programokra való eljutást, egészségmegőr-
ző szolgáltatásokat, egészségügyi ellátást. Ezen felül az aktív korú lakóknak támogatást nyújt a mun-
kába járáshoz és a különböző aktív programok részvételéhez. A 2021-es évben még mindig a 
pandémia volt a figyelem középpontjában, bár már érezhető volt, hogy lassan visszatérhetünk a nor-
mális, megszokott életünkhöz, kisebb nagyobb megkötések mellett. 

A Covid-19 koronavírus járvány elleni védekezésében az idei év legfontosobb lépése, hogy minden 
ügyfelünk és munkatársunk megkapta a védőoltásokat. Az Alapítvány szervezésében, összesen 3 
alkalommal került sor a vakcinák beadására, mely védelmet és egy kis fellélegzést jelentett, az 
amúgy is beszűkült és bizonytalan világunkba. Továbbra is a kormányzati rendeletek és a saját proto-
kollok támpontjai mentén haladva, de már – a második félévben – lazítva a megkötéseken, fokozato-
san építettük fel az életünket. Az aktuális rendeletek és későbbi „lazítások” és azok következményeit 
folyamosan átbeszéltük a lakókkal így készítve fel őket újra a normálisnak vélt élethez. Az év áprili-
sától újra munkába álltak a srácaink, kulturális és egyéb programok elérhetővé váltak, és a napi rit-
mus szépen lassan kezdett visszaállni. 

A biztonságos munkavégzés alapját, immáron az ajánlott oltás biztosította, amellett, hogy kiemelt 
szerepe maradt a folyamatos fertőtlenítésnek, egyéb – már megszokottá vált –védekezésnek. 

Kiemelt egészségkockázatú ház lévén, megkönnyebbülés volt, hogy elérhetővé váltak az orvosi szol-
gáltatások és nagyobb biztonságérzettel tudtunk eljutni és megkapni a különböző ellátásokat. 

Az idei évben szakmai gyakorlaton vett részt nálunk két szociálpedagógia szakon végzős hallgató, 
akik aztán a nyári hónapokban munkát is vállaltak nálunk. 

Pályázatok, adományok 

2021-ben sikerült az IKEA lakberendezési áruházlánc kiírt pályázatát megnyerni, melyet 500.000 Ft 
értékben tárgyi eszköz vásárlásra tudtunk fordítani. Jelesül kültéri takarók, párnák, 2x8 személyes 
kültéri asztal hozzávaló székek, 1db függőágy, 1 db csapos üveg, 2db kültéri fényfüzér és polc. 

Megkeresésünkre az Oázis kertészet, 100.000 Ft-os ajándékutalvánnyal és egy 20%-os vásárlási ked-
vezményre jogosító kártyával támogatta a Szolgáltatást/Alapítványt. 

Régió játékbolt fejlesztő játékokkal, a Libri Kft. ismeretterjesztő könyvekkel támogatott minket. 

Feri’s Kitchen & Bar immáron a második éve támogatja Márgádia lakóit finom, különböző alkalmak-
ra elkészített ételeikkel. 

Emlékezés 

Hosszas betegség után elhunyt Krisztián Mária (1951.09.09–2021.01.12.) lakónk, aki 2005. óta volt 
az Alapítvány ügyfele, így már két korábban elhunyt barátnője után a legutolsó „grácia” is elhagyott 
bennünket. 
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Krisztián Marika utolsó éveiben 

Augusztusban új ügyfél, Évi költözött hozzánk az Alapítvány Szalóki utcai átmeneti otthonából, aki 
gyorsan beilleszkedet, és jól érzi magát. A szolgáltatás az új ügyfelünk igényeihez illeszkedő módon 
nyújt otthont és biztonságot a következő életciklusában. 

Kerek évfordulót is ünnepeltünk, 70 éves lett Alapítványunk egyik legrégebbi ügyfele! ☺  

     
 Limbó hintó 70 éves lettem én… Csak úgy, fiatalosan 

Szabadidő, társadalmi életben való részvétel, fejlesztések 

Fejlesztések: időskori fejlesztések, szinten tartó foglalkozások napi gyakorisággal folynak, minden 
ügyféllel. A jó fizikai állapotról a Sportcentrum gondoskodik: masszázs, csoportos torna, 
ergométerezés, kímélő gyakorlatok a gépeken. 

Munka: a házban élők egy része már nyugdíjas, a többiek a Lágymányosi Folalkoztataási Centrum-
ban, kézműves műhelyekben dolgoznak. 

Nyári kikapcsolódás 

• Az Alapítvány Dobogókői házában egy hét aktív pihenés; kirándulások, bográcsozás 

• Az Alapítvány Aligai nyaralójában 1 hetet töltöttek srácaink. 

• Balatonlellén, egy kerti medencés ház visszajáró vendégeiként töltöttünk el egy hetet; napozás, 
fagyizás, lángosozás, korzózás, minden, ami Balaton. 

• Szántódon egy part közeli nyaralóban volt az idei év utolsó balatoni kikapcsolódása. 

Isten éltessen András! 
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 Aligai vízi torna Balatonparti pihegés Lellei pancsolás  Dobogókői kirándulás 

Ebben az évben is, mint minden évben az ünnepek, házi ünnepségek, a sport, a mulatságok kiemelt 
szerepet töltöttek be a srácok és a munkatársak életében. Hagyományteremtő céllal egy kerti piknik-
kel zártuk az idei nyarat, hozzátartozókkal és a munkatársasakkal, jó érzésekkel és jó hangulattal. 

    
  Kirándulás  A kertben    Szülinap Ergometer verseny a Sportcentrumban 

A 2021-es év tervei közt szerepelt a pergola felújítása és egy pihenő terasz építse, melyeket sikerült is 
megvalósítani. A Sportcentrum munkatársai vállaltak oroszlán szerepet a pihenő elkészítésében egy 
hét munka meghozta a gyümölcsét. 

    

Munkatársak 

2021-ben a fluktuáció még nagyobb volt a pandémia miatt, mely nehezítette a munkánkat. Az új 
munkatársak betanítása sok energiát emésztett fel. Pozitív hozománya a helyzetnek, hogy a már rég-
óta nálunk dolgozó, foglalkozásokat tartó MMK-s munkatársunk, munkakörének sikeres kiterjeszté-
sével, gondozás és egyéb napi feladatokba való bevonásával új ismeretekre tehetett szert ezáltal na-
gyobb magabiztosságra is. 

2022. évi tervek 

• Szakmai tervek: idősek egészségmegőrzése, szinten tartása; aktív korúak önállósítása; 
• A ház alagsori részének szigetelése; 
• Kerti épített konyha/ fedett „társalgó” kialakítása; 
• Szobák festése; 
• Fiú fürdőszoba akadálymentesítése, felújítása; 
• Pályázatok írása a terveink megvalósításához. 

Kapcsolat:  

Vezető: Érczy Emese   tel.: 06 (20) 989 1627   e-mail: erczyemese@gmail.com 

FB: Down Alapítvány Márga utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 
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12. Felcsúti utcai Támogatott Lakhatás 

Máthé-Muraközi Eszter 

2021. évi beszámoló 

A Felcsúti ház 

A 2021-es év első fele teljes mértékig a COVID árnyékában telt el, mindennapjainkat nagyban meg-
határozták a járványügyi intézkedések. Ezzel összhangban ügyfeleink egészségének megóvása céljá-
ból a munka helyben, a Felcsúti utcai intézményben zajlott.  

A kézműves termékek otthoni készítése mellett kertészkedtünk, ültettünk: paradicsomot, sütőtököt, 
cukkinit, hagymát, valamint fűszernövényeket is (oregánót, kakukkfüvet, bazsalikomot).  

A korábbi években ültetett citromfűből szörpöt is készítettünk nyár végén. A gyümölcsfák megmet-
szése is megtörtént.  

Nyáron elkezdődött az ügyfelek visszaszoktatása a hétköznapi ritmusra, újra elkezdődött a munka az 
alapítvány Bocskai utcai foglalkoztató centrumában. 

Kihasználva a járványhelyzet felfüggesztését nyaralni mentünk Balatonaligára.  

A nyári szünet után szerencsére folytatni tudtuk a munkát a Bocskaiban, és a Márga utcai sportköz-
pont foglalkozásai is újból elindultak. Rendszeresen érkezik hozzánk pedikűrös, valamint heti 2 alka-
lommal tornát tart ügyfeleinknek a háznál Grónai Adrienn.  

Lakók 

Szerencsére személyi változás nem történt ügyfeleink körében. A betegségek a 2021-es év nagy ré-
szében elkerültek minket, azonban az év végén elindult egy hányással, hasmenéssel járó vírus, ami 
idős ügyfeleinket nem kímélte.  

A 2021-esi évben a karanténra való tekintettel igyekeztünk több ház körüli, nagymozgással járó fel-
adatba bevonni az ügyfeleket, aktívan ápoltuk a kertet, valamint kialakult egy feladatmegosztás, így 
az ügyfelek nagyon hatékonyan tudják vezetni a háztartást finom koordinálás mellett.  

Mivel sok hölgy ügyfelünk van, tartottunk számukra olyan napokat, amik a női személyi higiéniáról, 
szépségápolásról szóltak, ezek részben edukációs, részben pedig kényeztető programok.  

Az évben mindenki megkapta a 3 oltást, amelyet szerencsére panaszmentesen viseltünk mind dolgo-
zók, mind ügyfelek.  

Munkatársak 
• 6 fő segítő 

• 1 fő esetfelelős 
• 1 fő részmunkaidős adminisztrátor felvételét tervezzük 

• 1 fő kézbesítő 

• 1 fő karbantartó-kertész 

• 2 fő sofőr 

2022. évi tervek 
A Felcsúti házzal kapcsolatos tervek 
• A ház külső szigetelése 

• A terasz beépítése, közösségi tér kialakítása 
• Tisztasági festés 

• Kerti grill felújítása 

• Kerti pihenőhely csinosítása 
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Lakók 

• Foglalkoztatás szélesebb körben történő megszervezése 

• Zeneterápiás foglalkozás újbóli bevezetése 

• Egészségmegőrzés, rendszeres orvosi vizsgálatokon történő részvétel 

• Szabadidős programok szervezése, külsős helyszínen is 

• Önkéntesek bevonása 

Munkatársak 

• Újabb megváltozott munkaképességű munkatársak foglalkoztatása 

• Munkatársak továbbképzése, szakmai képzéseke, tréningeken való részvétel 

• Munkatársak INV projekten történő részvétele  

  
 

  
Nyári programok, nyári örömök 

 
 
 

Kapcsolat: 

Vezető: Máthé-Muraközi Eszter   tel.: 06 (20) 359 7235   e-mail: murakozieszter@downalapitvany.hu 

FB: Down Alapítvány Felcsúti utcai Támogatott Lakhatás 
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13. Oroszlán utcai Támogatott Lakhatás 

Völgyiné Zdolik Katalin 

2021. évi beszámoló 

2021. évben is teljes, 12 fős létszámmal működött az otthon.  

Az épületben megvalósult fejlesztések a 2021. évben 
• Kertrendezés, udvarrendezés befejezése 
• Medence újbóli felállítása 
• Földszinten és az első szinten légkondicionáló beszerelése 
• 2. szinten a WC kialakítása, fürdőszoba leválasztás, hálószoba külön bejáratúvá alakítása 

A 2021. évi Covid időszak alatt a házban folytatódtak az átalakítások, fejlesztések. Nagyon meleg a 
kánikulában a ház minden szintje, ezért volt szükség a további légkondicionálás kialakítására az első 
szinten és a földszinten is. A házban próbálunk egységes arculatot teremteni a nyílászárók és ablakok 
cseréjével, ezért év elején kicseréltettük a 2. szint lakószobáinak ablakait, energiatakarékossági 
szempontok is szerepet játszottak ebben. 

Terveztük megoldani, de nem készült el: tetőbeázás megszűntetése, a nappali, iroda kifestése. Több 
kisebb javításra, háztartási gép cserére került sor: hűtőszekrények, új ágyak, bútorok 2 lakónál. 

Ügyfelek 

2021-ben a lakók összetétele nem változott az év folyamán.   

A lakók közül külső munkahelyre ketten jártak, akik közül Janzsó Cecília önállóan járt dolgozni, az 
Empathy kávézóba önkéntesként, de sajnos a Covid miatt ez a munkahely megszűnt. Zumba foglalko-
zást tartott az alapítvány két átmeneti otthonában, a Szalóki utcaiban és a Zágrábi utcaiban. Szilvássy 
Márton a Baltazár színházban dolgozik, Ő is egyedül járt, amikor nem volt karantén időszak. Marci és 
Cili több önálló külön programon is részt vettek folyamatosan, amikor ez már megengedett volt. 

A többi lakó a Bocskai úti foglalkoztatóban dolgozik, ahová reggel mennek kísérettel és háromkor 
érkeznek vissza a házba. 

A foglalkoztatás a pandémia időszakában a lakóhelyekre költözött, a nappalit használtuk munkahely-
ként. A foglalkoztatóból, előkészített alapanyagokat hoztak, a munkanap menetrendje nem változott, 
csak a munkavégzés helye. 

A munkahelyekre eljárás addig tartott, ameddig be nem lépett az életünkbe a COVID járvány újabb és 
újabb hulláma. Ilyenkor mindig újból elkezdődött a kijárási és látogatási tilalom a szociális intézmé-
nyekben. 

A járvány előtt, és annak szünetébenhetente egyszer, csütörtökön mozgásfejlesztés volt a Márga utcai 
Sportcentrumban. Hetente kétszer a Down szindrómás lakóink karate edzésre jártak. 

Egyénileg (szülői segédlettel) kette járnak zeneórákra: Kiss Ágnes és Molnár Ferenc a Parafónia 
együttesben zenélnek. Kiss Ágnes, Molnár Ferenc és Janzsó Cecília külön úszásra jártak, Janzsó Cecí-
lia, zongora külön órára. A karantén ezeket a programokat is felülírta egy időre. 

A 2021. évre betervezett és megvalósult szabadidős programok 

• Táborok, nyaralások: Balatonaligán, Gánton, külső rendezésű táborokon,  
• Sportrendezvények: alapítványi szervezésű programokon vettünk részt 
• Több konkrét program sajnos nem valósulhatott meg, mert az évből jelentős időszak a korlátozá-

sok alá esett, így amit lehetett, online formában megtartani, az sikerült, amit nem, az csak egy kö-
vetkező időszak programja lehet majd.  
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Sütni-főzni tanulunk 

Munkatársak 

• Szociális segítők: Húsvéti Katalin, Tóth Krisztina (GYED-en van, kisfia született februárban), 
Halász Erika, Turán Györgyi, Erdei Hajnalka, Lőrincz Viktor, Garisa Éva, Barczikay Ildikó  

• Adminisztrátor: Kovács Karina év közben kilépett, új kolléga: Kollár Lászlóné 

• Takarító: nem volt 

• Karbantartó: nem volt 

• Esetfelelős: Zsolnainé Sáfár Gyöngyi kilépett, új kolléga: Böröcz Ildikó 

• Mb. intézményvezető: Völgyiné Zdolik Katalin 

Támogatott lakhatásban dolgozó munkatársak akkreditált belső képzését elvégezte, Lőrincz Viktor, 
Böröcz Ildikó, Barczikay Ildikó, segítő OKJ-és végzettséget szerzett, Garisa Éva. 

Belső képzésekkel, fokozott kontrollal igyekszünk segíteni hogy minél magasabbra emeljük a segítők 
szakmai munkájának színvonalát. Kéthavonta kötelező jelleggel dolgozói megbeszélést, esetmegbe-
szélést tartunk. 

2022. évi tervek 

Ügyfelek: szeretnénk ezt a közösséget megtartani, összetartásukat erősíteni, közösségi szellemüket 
fejleszteni 

Eddigi célkitűzéseink folytatása 

• Tovább fejlesztjük az önálló életre nevelési programunkat, forszírozzuk és tovább visszük a külső 
normál munkahelyen dolgozni tudók segítését, kísérését, illetve további lehetőségeket kutatunk fel 
és ösztönözzük, hogy minél többen külső, lehetőség szerint normál munkahelyen dolgozzanak 

• Folyamatos egészségügyi kontrollt biztosítunk lakóinknak és szervezzük az egészségügyi szűrése-
iket és gondozásukat 

• Fokozott hangsúlyt helyezünk az egyéni rövid és hosszú távú fejlesztési célok megvalósítására és 
folyamatos kontrolálására 
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• A lakók lakóterének szebbé, otthonosabbá tételén dolgozunk tovább 

• Mentorálás folyamatának fejlesztése 

Munkatársak 

• További képzésekkel, próbáljuk emelni a gondozók szakmai munkájának színvonalát  

• Két havonta továbbra is, kötelező jelleggel dolgozói megbeszélést, esetmegbeszélést tartunk 

• Ha minden segítőnk, dolgozónk marad akkor nem tervezünk változtatást  2022-ben, a munkatár-
sak megtartásán dolgozunk 

Fejlesztések 

• Közös helyiségek kifestése  

• Kert, udvar szépítése 

• Medence újbóli felállítása 

• Komposztáló rendbetétele 

• Tető beázás megszűntetése 

• 1. szinten a fürdő átalakítása, hogy az ott levő szoba is külön bejáratú legyen 

Programok: 

• Kulturális programokon való részvétel /mozi, színház, cirkusz igény szerint/ 

• Sporteseményeken, edzéseken való folyamatos részvétel 

• Rendszeres foglalkozások, kiállítások 

• Külső és alapítványi rendezvényeken való folyamatos részvétel: Farsang, Down Világnap, Sport-
nap, Mikulás Karácsony 

• Tréningeken való részvétel, pl. nyílt munkaerőpiacra felkészülés, elsősegély, számítógép kezelés 

• Táborok, nyaralások: Balaton, Dobogókő, Külső táborozási lehetőségek 

• „Csere” látogatások szervezése, más alapítványi otthonokkal 

• Őszi, szülős szabadidős nap rendezése, grillezéssel összekötve az otthonba 

    
   Készül az új kert   Kirándulunk, nyaralunk 
 

 

Kapcsolat: 

Vezető: Völgyiné Zdolik Katalin  tel.: 06 (20) 556 7780  E-mail: kati.vz@gmail.com 
FB: Down Alapítvány Oroszlán Utcai Támogatott Lakhatás 
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14. Somfa közi és Üllői úti Támogatott Lakhatás 

Szondi Tibor 

2021. évi beszámoló 

2021 is részben a pandémia éve volt nálunk, a sok megszorítással, korlátozással. Folytatódott az otthoni 
munkavégzés, s a kikapcsolódás is, hiszen februárban Balatonaligán két hétig voltak a srácok az Ala-
pítvány nyaralójában, ahol kirándultak, sétáltak, a beltéri medencében fürödhettek, s szaunázhattak is. 
Ezután sajnos négy ügyfelünk pozitív lett februárban a Covid tesztelésen, az egyiküket a magas láza 
miatt kórházba is kellett vinni, de a többiek tünetmentesen várták a karantén lejártát az otthonban. A 
dolgozóink közül senki sem lett pozitív. Ez azért is lehetett, mert az átoltottság (év végére már 3 oltás) 
nálunk 100%-os a dolgozók, s az ügyfelek körében is. Március elejétől újra munkába állhattak a srácok 
a foglalkoztatóban, s május elejétől visszatérhetett a normál élet, megszűntek a korlátozó intézkedések, 
újra mehettünk közösen moziba, színházba, kiállításokra, s nagyobb sétákra is a városban. Újra indult a 
rendszeres sportolás is. Szeptemberben tartottuk a közös nyaralást, a srácok kérésének megfelelően 
Pécsre utaztunk. Sok-sok programban volt itt részük: állatkert, múzeumok, templomok, kirándulás. 

Ügyfeleink 

A Somfa közi Támogatott Lakhatásban 7 fő, az Üllői úti Támogatott Lakhatásban pedig 3 hölgy él. A 
lakók sok tekintetben önálló életet élő, de támogatásra szoruló emberek. Mindkét lakhatásban nagy 
hangsúlyt fektetünk az egészség megőrzésére, az egészséges táplálkozásra, melyet az egészségügyi 
vezető, Vámos Magdolna rendszeres tanácsai is segítenek. Ehhez kapcsolódik a rendszeres sportélet, 
a Márga utcai Sportcentrumban illetve többen leigazolt versenyzői a Fogócska SE csapatának is, s 
több lakónk jeltáncol is. E mellett rendszeresen vesznek részt más tagintézmények általi szervezett 
programokon, bulikon, kirándulásokon, illetve érzékenyítő tréningen is többen. 

Dolgozni a Zágrábi járnak, néhányan külső munkahelyen kaptak munkát. 

Munkatársaink 

Négy segítő és egy esetfelelős, intézményvezető viszi együtt a két támogatott lakhatást. Az új kollé-
gák részesei az INV projektnek, s a mentori rendszer is működik, illetve kétheti rendszerességgel 
esetmegbeszéléseket tartunk. 

2022. évi tervek 

• a lakások felújítása, a felmérésük már megtörtént a leendő kivitelezőkkel 
• az ügyfelek önállóságának segítése pl. önálló közlekedés, vásárlás, hétvégi közös főzés támogatása 
• az ügyfelek egészségügyi állapotának felmérése, éves szűrővizsgálatok, különféle kezelések  
• rendszeres sportolás, sportorvosi vizsgálatok 
• minél több szabadidős program pl.: külsős és alapítványi rendezvények, sportesemények, közös 

nyaralások, utazások, kirándulások, kulturális programokon való részvétel 
• új önkéntesek bevonása 
• a többi projekttel való aktívabb együttműködés 

          

Kapcsolat: 
Vezető: Szondi Tibor  tel.: 06 (20) 404 5774  e-mail: szonditibor@downalapitvany.hu 
FB: Somfa közi és Üllői úti Támogatott Lakhatási Szolgáltatás 
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15. Csengery utcai Lakóotthon 

Varga Tibor 

2021. évi beszámoló 

A lakóotthon alapvető koncepciója, létrehozásának célja nem változott: ügyfeleink segítése abban, 
hogy életük minden területén a lehető legnagyobb önállóságot érjenek el.  
Az aktuális pandémiás szabályok betartása mellett is igyekeztünk a megtartani a szokásos életvitelt és 
továbbfejleszteni ügyfeleink önállóságát. 
A Csengery otthon lakói jó erőben lévő fiatal férfiak, ketten külső munkahelyen dolgoznak, a többiek 
alapítványi foglalkoztatásuk során részt vesznek a házak körüli munkákba és a szállításba.  

A 2020. decemberében elindított Kálvária projektben január hónapban 4–5 ügyfél vett részt aktívan, 
végezve épületbontási, takarítási, rakodási feladatokat.  

A lakóközösség tagjai a járványt megelőzően is aktívan részt vettek az Alapítvány üdülőinek karban-
tartási, takarítási munkáiban. Az Alapítvány lehetőséget biztosított e tevékenységek folytatására a 
járvány miatti korlátozások idején is. Ügyfeleink aktuális idénymunkákat végeztek a nyaralókban: 
Balatonaligán január 16–29. között, Dobogókőn április 24–május 2. között. Tartózkodásaik alatt ki-
kapcsolódásra is lehetőségük nyílt, így pszichés állapotukban is érezhetőek voltak pozitív változások. 

Továbbra is jellemzően ügyfeleink gondoskodtak az Alapítványhoz érkező adományok rendeltetési 
helyre való szállításáról, pakolásáról. Az ebédszállításhoz váltásban lakóotthonunk 2 főt biztosított. 

A Down Világnap 2021. márciusi központi események időszakát a dobogókői üdülőben töltötték 
ügyfeleink, akik a központi eseményekhez kapcsolódva – megemlékezve Alapítványunk 30 éves 
évfordulójáról is – az üdülő kertjében emlékfát ültettek. 

A pandémiás időszak negatív hatásai a munkatársak erőfeszítései ellenére is tapasztalhatóak voltak. 
Több ügyfelünk fejlődése megrekedt, önállóságra és önellátásra való belső motivációjuk, késztetésük 
csökkent. Többször igényelték a segítséget már elvben „rögzült” mindennapi tevékenységek során is. 
A munkatársak járvány kitörésekor átszervezett 24 órás munkarendje, állandó jelenléte nem hatott 
ösztönzőleg a közösségre. Összességében elmondható, hogy a belső tevékenységek az aktív energiák 
lekötésére nem voltak elégségesek. 

Gulyás Tibor ezen időszaktól felerősödő egészségproblémái végigkísérték az év további részét – a 
pomázi kórház pszichiátriai osztályán kezelték hosszú ideig. 

Májusban a korlátozások megszűnte pozitívan befolyásolta azon erőfeszítéseinket, hogy ügyfeleink 
mindennapjainak szerves részét képezzék a munkát követő napi aktivitások, többek között a mozgás 
és a sport. Így3–4 rendszeresen részt vett Patay Gabriella teniszedzésein és erősítő foglalkozásain, 
Albert Ernő és Szabó János versenyeken is indultak és azóta is a csapat tagjai..  

Prepuk Zoltán (McDonald’s) és Szabó János (BME) visszailleszkedése a külső foglalkoztatásba 
problémamentes volt. Horváth Csaba ügyfelünk szeptember 1.-től kezdett dolgozni a Marriott Hotel-
ban: szereti és elégedettek vele. 

Ügyfeleink szabadidős tevékenységként rendszeresen átsétálnak a Margitszigetre a Zenélő szökőkút-
hoz. Június 5. és 13. között Balatonaligán nyaraltunk (ezúttal nem dolgozni mentünk). Június 26.-án 
felkeresték – kísérővel – a Múzeumok Éjszakája több fővárosi programját. Július 10.-én 8 fővel részt 
vettünk a Vivicita Futáson. 

Albert Ernő és Szabó János 2021.július 26. és augusztus 1. között tenisz táborban jártak.   

Július 27. és augusztus 1. között Juhász István gondnoka szervezésében vett részt táborozáson, amit 
megelőzően néhány napot vidéken élő testvérénél is tudott tölteni. Gulyás Tibor is tölthetett nyaralási 
céllal Debrecenben élő testvéreinél és édesanyánál hosszabb időt. 

A nyár folyamán Herczeg Árpád rendszeres résztvevőjévé vált a Zágrábis szervezésű árusításoknak. 

Augusztus 23–27 közötti kisújszállási közös nyaralás felhőtlen kikapcsolódás volt mindenkinek. 
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Albert Ernő szeptember 4-i budai teniszversenyére teljes létszámban kilátogattak a fiúk drukkolni, 
majd sétát tettek a környéken. Szeptember 20-án 5 fő megtekintette a Baltazár Színház egy előadását. 

Október 2-án egy kecskeméti versenyen ismét teljes létszámban képviseltette magát a Csengery.  

Október 28-tól 5 ügyfél 2 segítővel Dobogókőn fotóterápiás foglalkozáson vett részt. 

Közös programként valósult meg az ünnepek alatt a Karácsonyi Szentmise megtekintése a Baziliká-
ban, ezt követően pedig közös mozizás. 

A lakásban az év során folyamatosan végeztünk kisebb felújítási munkákat – csap és vécéülőkék cse-
réje, erkélyajtó külső zár, stb. Sor került gázkazánunk, klímáink szervizelésére valamint víz- és gáz-
mérő óráink cseréjére is. Sajnos csőtörésünk is volt a konyhában és a fürdőszobában – a biztosításunk 
terhére javíttettuk.  

Elhasználódott  háztartási gépeink egy részé lecseréltük újra (mikro, kombinált hűtő, mosógép, kon-
takt grill), erre részben pályázati forrásból került sor. 

2021. szeptember 27-én a BFKH Rehabilitációs Főosztályának munkatársai helyszíni ellenőrzést 
tartottak intézményünkben, mely 2021. október 20.-án, Dobogókőn is megtörtént. 

A szakmai feladatok ellátása továbbra is  arra a 4 munkatérsra (vezető és 3 fő segítő) hárult, akik nem 
léptek ki. Adminisztrátorunk Orbán Szilvia februártól post covid tünetei miatt hosszas betegállo-
mányban volt, majd július 31. napjával kilépett. Solymos Éva Zsuzsa segítő egészségi okokból elő-
ször csak hosszabb-rövidebb ideig volt távol, végül az ünnepek előtti végleges távozásott. Ez érzel-
mileg negatívan hatott ügyfeleinkre. 

Az adminisztrátor munkakörbe érkező kolléga nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket – próba-
időn belül, közös megegyezéssel távozott. 

Orvosi alkalmassági vizsgálatainkra május hónapban került sor. Július 26-án részt vettünk az éves 
tűz- és balesetvédelmi oktatáson. Támogatott lakhatás képzésbe 2 fő, INV tréningbe 3 fő lettva. 

2022. évi tervek 

Célkitűzések jelentős része évek óta nem változott. Ezek megvalósítását a személyi változások és a 
járványhelyzet jelentős mértékben akadályozta, így ezek intenzív fejlesztést igényelnek 2022-ben: 
• A lakók felelősségteljes pénzhasználatának további ösztönzése. 
• A jelenlegi dolgozói létszám bővítése és annak stabilizálása, a szabadidő szervezésében, foglal-

koztatásban jártas fiatal, agilis munkatárssal felvétele. 
• Felújítási munkák a lakóotthonban: több helyiség falazatának festése, ajtók mázolása, parketta 

javítása az előszoba és az étkező helyiségekben, az utcafronti redőnyök cseréje és az elektromos 
hálózat felülvizsgálatot követő fejlesztése. 

Szakmai szempontból fontos feladatunknak tekintem minden ügyfelünket képessé tenni vágyai, ter-
vei, igényei megfogalmazására azzal együtt, hogy elfogadja és megérti önálló erőfeszítések kell ten-
nie azok megvalósulása érdekében. Kérni és elfogadni – és részünkről csak szükséges mértékben 
biztosítani – a támogató segítséget. 

Az ügyfeleink folyamatos fejlődését, ismereteik, tapasztalataik bővítését elősegítő programokat terve-
zünk, a szabadidejük minél hasznosabb eltöltését. A közösségi (szervezett) kínálaton kívül túl egyéni 
alternatívákat is szeretnénk elérhetővé tenni számukra.  

Érdeklődésük és anyagi lehetőségeik figyelembe vételével nyitottá kell tenni őket a külső lehetőségek 
– szolgáltatók – irányába is, hiszen keresetük legendő, a lehetőségek rendelkezésre állnak, a motíváló 
erő és a gyakorlat hiányzik. 

A betegségek megelőzése és ügyfeleink munkaképességének megőrzése érdekében nagy hangsúlyt 
fektetünk az egészséges életmódra, az egészségesebb táplálkozásra és az orvosi prevencióra. Előre 
ütemezetten, tervezetten kerül sor a szűrővizsgálatokra. 
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Évek óta kialakult rend szerint és személyekkel valósulnak meg az egészségszolgáltatások és szűré-
sek: fogászati kontroll és kezelések, laborvizsgálatok, tüdőszűrés, urológiai és kardiológiai vizsgálat. 
Minden ügyfelünk közgyógyellátása biztosított, évente ortopédiai vizsgálatokra is sort kerítünk és 
gyógycipő rendeléséről igény szerint gondoskodunk. 

Az Élelmiszerbankkal továbbra is jó az együttműködésünk. A Tesco áruházból heti több alkalommal 
kapunk élelmiszeradományokat, melyet felhasználunk, vagy továbbadunk az alapítványon belül. 

Az Alapítvány nyaralóiban ez évben is szívesen vállaljuk nagyobb területrendezési, fenntartási mun-
káinak elvégzését. 

A nyári időszakra több nyaralást, rövidebb, hét végi kirándulást is tervezünk (Gyula, Eger, autóbu-
szos Csehországi kiruccanás), de a balatonaligai nyaralót is igénybe szeretnénk venni. A pontos idő-
pontokat a felújítási munkák ütemezhetősége fogja befolyásolni. 

Dobogókőre szeptember második fele, október eleje a tervezett időpontunk. 

 
Télen a Balatonnál 

  
Faültetés és faállítás 

 

Kapcsolat:  
Vezető: Varga Tibor  tel.: 06 (20) 477 0964  e-mail:  vargatibor@downalapitvany.hu 
FB: Down Alapítvány Csengery Lakóotthon  
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16. Kajár utcai Támogatott Lakhatás 

Dr. Éliás Eszter 

2021. évi beszámoló 

Ügyfelek 

Az év során folyamatosak voltak a beköltözések, új szerződéses jogviszonyok jöttek létre. A lakó-
közösség dinamikusan formálódott, az egyéni fejlesztési terveken is túlmutató törekvésekkel segítet-
tük az újonnan érkezők beilleszkedését. A gondozásba ágyazott fejlesztés alapelvének gyakorlatba 
történő átültetésével az otthonról beköltözők kiemelt figyelmet kaptak. Két ügyfelünk Budapesten, a 
Honvéd Kórház konyháján dolgozik, másik ügyfelünk pedig egy dunakeszi telephelyű gazdasági 
társasánál végez napi nyolc órában munkát. Terveink között szerepel ügyfeleink nyílt munkaerőpiaci 
elhelyezkedésének támogatása. 

Folyamatos egészségügyi kontroll biztosítása mellett célkitűzésünk az egészséges életmód és a beteg-
ségek megelőzése. Rendszeres szűrővizsgálatokat szervezünk, ezek közül már lezajlott: a nőgyó-
gyászati, a fogászati, és az urológiai vizsgálat. 

A mentorálási folyamat bevezetésre került, fejlesztése nagy hangsúllyal van jelen a kitűzött célok 
között. Ehhez elsőként a házban dolgozó munkatársakat kell felkészíteni a mentorálás feladataira. 

Szabadidős tevékenység keretében ügyfeleink heti rendszerességgel az alapítvány Sportcentrumában 
sportolnak. Többen rendszeresen teniszedzésre járnak hétvégén és eredményesen szerepelnek verse-
nyeken. Szendi Norbert a 2023-as berlini Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra készül.  

Nem csak az Alapítványunk dobogókői és balatoni nyaralójában pihentek ügyfeleink, hanem a gánti 
Fecskepalotában is.  

Augusztus elején Péli Tamás Születés című pannóját néztük meg Budapesti Történeti Múzeumban. 

Novemberben receptfüzetet készítettük, mely ötleteket tartalmaz a karácsonyi menü elkészítéséhez. 

Munkatársak: Kiemelt terveink között szerepel a segítők szakmai felkészültségének javítása. Egyik 
segítőnk alapítványi tanulmányi szerződéssel OKJ képzésen vesz részt Szociális Ápoló és Gondozó 
szakon. Havonta dolgozói megbeszélést, esetmegbeszélést tartunk, a szakmai vezető tanácsát, irány-
mutatásait rendszeresen kikérve. Hasznosítottuk az INV tréningen tanultakat, ahol a segítői feladato-
kat, kompetenciákat vizsgáltuk meg. 

Az ingatlanra vonatkozó fejlesztések tervek: A cirkó kazán meghibásodása miatt kazáncserére került 
sor. Megtörtént az alagsori szennyvíz közcsatornába vezetése. A főépület esővíz elvezető rendszeré-
nek tisztítása felújítása lezajlott. Egy vállalkozó szakértelmét, munkavállalói munkaidejét és a szük-
séges anyagot adományként felajánlva elkészítette a terasz védőkorlátját, amit ezúton is köszönünk. 

2022. évi tervek 
Az épület folyosójának burkolatcseréje, az udvar zöldfelületének kialakítása, a fennmaradó helyeken 
pedig szilárd burkolattal való lefedése. A belső terek szebbé, otthonosabbá, komfortosabbá tétele. A 
teljes épület tisztasági festése, a lépcső felújítása, újralakkozása és az ún. kis ház fűtési, meleg víz 
ellátási problémájának megszüntetése. 

     

Kapcsolat:  
Vezető: Dr. Éliás Eszter  tel.: 06 (20) 373 8059  e-mail: eliasieszter@gmail.com 
FB: Down Alapítvány Kajár Utcai Támogatott Lakhatási Szolgáltatás  
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17. Rehabilitációs és Sportcentrum 

Tóth Ádám 

2021. évi beszámoló 
A 2021. év egyik legnagyobb rendezvénye a Covid 2020. évi őszi, téli lecsengését követően a dolgo-
zóknak rendezett első Egészségnap volt. Június 17-én az Alapítvány dolgozóit színes programokkal 
és sport lehetőségekkel vártuk. A munkatársak számára lehetőség nyílt többféle masszázs kipróbálá-
sára, hangfürdőn és Tai Chin vehettek részt, emellett előadások voltak az egészséghez köthető té-
mákban, de a sport szerelmeseinek is készültünk pingponggal (két asztalon), evezéssel és a Cornhole-
t is kipróbálhatták. A program remek alkalmat teremtett, hogy a munkatársak, akik adott esetben napi 
kapcsolatban vannak, telefonon vagy e-mailen keresztül, most személyesen is találkozhattak egy vál-
tozatos nap keretein belül. A programot a Marathontime vitamin gyártó és az Update1 támogatta. 

Szeptemberben a #IDOSPORT pályázat részeként, olasz partnereink láttak minket vendégül. Ennek 
során beleláthattunk az Adria Inclusive Games szervezésébe és rendezésébe. Hasznos tapasztalatok-
kal távoztunk tőlük. 

    
Az IDOSPORT Erasmus+ projekt konzorciumi ülésén, Lignanaoban 

Októberben a Sportcentrum csapata megrendezte a VI. Országos Ergométer Versenyt, amelyen több 
mint 100 versenyző indult, 3 verseny távon. A versenyen csak az oltással rendelkező versenyzők és 
kísérők vehettek részt. A megszokott módon nagy sikert aratott a verseny és nap végén mindenki 
elégedetten és kellemesen elfáradva térhetett pihenőre. A programot a Fornetti és a Kiss Jenő STORE 
támogatta. 
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Sport, mozgás, versenyek, siker! 

Novemberben három új géppel lettünk gazdagabbak. Ezek a gépek már képesek a modern igények-
nek és az igényesebb ügyfeleknek is megfelelni. Life Fitness és Sports Art gépek érkeztek. 
 

     
Az új gépek méretükkel és erejükkel is kitűnnek 

Decemberben volt az #IDOSPORT EU-s pályázatunk görögországi konzorciumi ülése, amelyen a 
Down Alapítványtól 3 fő vett részt. 
 

     
IDOSPORT konzorciumi ülése Athenben 

2022. évi tervek 

• A szokásos versenyek, rendezvények, egészségnap megszervezése. 
• A #IDOSPORT pályázat konzorciumi ülése és a tapasztalatcsere márciusban nálunk lesz, Buda-

pesten: pályázati partnereinket látjuk majd vendégül március 21-én, a Down Világnapon. 
• A korábbi, a Sportcentrum által tartott sportos érzékenyítő tréningek újragondolása. 
• Részvétel az Adria Inclusive játékokon, Lignanoban 
• A Rehabilitációs és Sportcentrum vizesedő falaink utólagos vízszigetelése. 

Kapcsolat:  
Vezető: Tóth Ádám   tel.: 06 (20) 493 1442  e-mail: tothadam@downalapitvany.hu 
FB: Down Alapítvány Rehabilitációs és Sportcentrum 
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18. Rehabilitációs foglalkoztatás 

Pintér Csaba 

2021. évi beszámoló 

Az alapítványi rehabilitációs foglalkoztatás 2021-ben 19 telephelyen folyt, ebből két új telephelyet 
2021-ben akkreditáltattunk. 

Új telephelyet alakítottunk ki Budapesten a Zsófia utcában (1031 Budapest, Zsófia u. 7.), amely 10 fő 
foglalkoztatására alkalmas. Az épület védett, csendes környezet, az értelmi fogyatékos célcsoport 
szükségleteinek megfelelő. Az itt foglalkoztatott, értelmi fogyatékos, látássérült, és halmozottan sé-
rült személyek elsősorban az épület háztartási teendőit végzik: takarítást, konyhai munkát, kertrende-
zést. 

A másik új telephelyet Abonyban (2740 Abony, Kálvin J. u. 5.) alakítottunk ki és akkreditáltattunk, 
ahol akár 20 fő is dolgozhat kényelmesen, jelenleg 15 hely betöltött. A városban évek óta probléma a 
családban élő értelmi fogyatékos lakosok foglalkoztatása: ezen a helyzeten változtat az új munkahely. 
A kézműveskedésnek, a nemeztárgyak készítésének már volt kezdeménye egy helyi alapítványi klub for-
májában. 

Létszámok, költségek alakulása  

A 2021-re elnyert pályázat keretében 230 fő foglalkoztatására nyílt lehetőségünk, melyből átlag 8 fő 
tranzitálandó, többségük pedig tartós foglalkoztatott. Az év végére a létszámunk az új telephelyeknek 
is köszönhetően már 239 volt, ezért a 2022-es évre 250 főre pályáztunk, de egyelőre csak 230 főre 
kaptunk támogatást, így a munkerő-felvételt visszafogtuk. 

A jelentkezések száma és a két új telephely igénye alapján indokolt lenne 250 főre emelés: az új te-
lephelyeken már most várakozik 5–6 munkavállaló és az alapítványi adminisztráció is MMK- mun-
kavállalói erősítésre vár. Több olyan munkakör is van, amely a szolgáltatásainkhoz kapcsolódik, s 
állandó munkaerőhiány jellemez: konyhai dolgozó, takarító, adminisztrátor, sofőr, karbantartó. 

A támogatás felhasználását a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatási költségeire 
használtuk fel, elsősorban bérre, valamint az irányító és támogató szakemberek (tanácsadók, mentorok, 
ügyintézők) bérköltségére. Többletköltségként, a többletköltség arányosítás mértékéig, többek között 
irányítási és ügyviteli költségeket, bérszámfejtés, irodaszer, ingatlan bérlés, mobiltelefon költség, IT 
szupport, pszichológus, HR szaktanácsadás, felújítás költségeit finanszíroztunk a pályázati forrásból. 

2021-es foglalkoztatás számokban 

Hónap 
Alapítványi dolgozói lét-

szám (fő) 
MMK-s munkavállalók havi átlag-

értéke (fő) 
MMK-s létszám 

Január 406 280 225 

Február 392 277 225 

Március 390 276 227 

Április 396 278 228 

Május 395 277 230 

Június 402 283 234 

Július 404 285 233 

Augusztus 401 281 233 

Szeptember 401 282 234 

Október 398 278 230 

November 395 278 233 

December 394 279 233 

Átlag 397.8 279.5 230.4 
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2021-es költségek 

Kiadás megnevezése 
A tárgyidőszakra vonat-
kozó benyújtott költsé-

gek összege (Ft) 

A tárgyidőszak-
ra vonatkozóan 
elszámolt költsé-
gek összege (Ft)  

I. Megváltozott munkaképességű munkavállalók bérköltsége 

I/1. Bérköltség 271.565.737 271.565.737 

I/2. Személyi jellegű ráfordítások összesen 272.796.048 272.796.048 

I/3. Szociális hozzájárulási adó 1.230.311 1.230.311 

I. Összesen: 272.796.048 272.796.048 

II. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó többlet-
költségek  

II/1. Anyagjellegű ráfordítások  4.960.402 4.960.402 

II/2. Személyjellegű ráfordítások 66.733.483 66.733.483 

II/3. Felhalmozási jellegű kiadások 0 0 

II. Összesen: 71.693.885 71.693.885 

Költségek összesen (I. és II. sorok összege): 344.489.933 344.489.933 

2022. évi tervek 

• A munkáltatott létszámra nézve szeretnénk az eddigi 230 fős keretet 250 főre növelni az egybe-
csengő munkavállalói és munkáltatói igényeknek megfelelően.  

• Bedolgozás megszervezése mozgásképtelen, vagy más okból közösségbe járást nem toleráló mun-
katársak számára. Jelenleg 4–5 fő szorul időszakos bedolgozásra. A járványügyi helyzetre való te-
kintettel szeretnénk felgyorsítani a bedolgozás jellegű kézműves foglalkoztatás és a távmunka 
megoldású adminisztratív feladatok megszervezését, a rendszeres kapcsolattartás, a segítségnyúj-
tás, a rendszeres konzultáció lehetőségét, az alapanyagpótlást, a késztermék-szállítást. Tapasztala-
tunk szerint egyes dolgozók megtarthatóak lennének, ha végleg vagy átmenetileg támogatnánk az 
otthoni munkavégzésüket. Ezzel a lépéssel azt szeretnénk elérni, hogy visszatérjenek, ha ismét ké-
pesek rá. 

• Újabb gépkocsi beszerzése a munkahelyre eljutás segítésére. 

• Új telephely, egy szolgáltató-centrum és foglalkoztató kialakítása a XV. kerület Arany János utcá-
ban. Az épületet megvásároltuk, a tervezés és felújítás hamarosan elkezdődik. 

• Támogatott albérlet MMK munkavállalók számára: az igény egyre nő, akik munkát is és életveze-
tési segítséget is igényelnek, azoknak ideális lenne egy ilyen 'védett' albérlet, mert a lakhatás és 
annak költségei lehetetlenné teszik életvitelüket. 

 
 

Kapcsolat:  
Pintér Csaba akkred. foglalkoztatás   tel.: 06 (20) 288 9475   e-mail: pintercsaba@downalapitvany.hu 
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19. Gazdasági Iroda 

Gariscsák Erzsébet 

2021. évi beszámoló 

A 2021-as gazdasági évben a megelőző év tapasztalatát felhasználva fogtunk hozzá a megnövekedett 
feladatokkal való megbirkózásnak. Az Alapítvány növekedése és az intézmények számának gyarapo-
dása maga után vonta a számlák mennyiségének és az ezzel járó adminisztrációs munka mennyiségé-
nek a növekedését. Továbbra is 2 állandó munkatárs és egy szerződéses mérlegképes könyvelő mun-
katárs végzi a számviteli nyilvántartások, a pályázatokhoz szükséges elkülönített nyilvántartások ve-
zetését, támogatja és ellenőrzi az intézmények gazdasági feladatait, koordinálja a foglalkoztatási pro-
jektek havi illetve éves elszámolását és az állami normatív támogatás és ágazati pótlék igénylését és 
elszámolását. 

A pandémia miatt 2021-ben is csak a legszükségesebb Államkincstári ellenőrzések voltak személyes 
jelenléttel megtartva, illetve az MMK foglalkoztatás Kormányhivatali ellenőrzése jelentett komo-
lyabb irat előkészítéssel járó feladatot. 

Bevételi oldalon a normatív támogatás növekedése és a foglalkoztatási projektek támogatás növeke-
dése megfelelő finanszírozási hátteret biztosított a növekvő kiadásokra, ugyanakkor a pandémia miatt 
bizonyos időszerű felújítási feladatok eltolódtak, csak a legszükségesebbeket tudtuk megvalósítani, 
ezek kiadási oldalon a 2022 évben fognak majd jelentkezni. Az Alapítvány gazdálkodása jelentős 
többlettel zárt, ezekre a forrásokra a 2022 évi tervekhez nagy szükségünk lesz. 

2021-ben fő célunk a gazdasági adminisztráció még szakszerűbb és hatékonyabbá tétele volt. A sze-
mélyes találkozások lehetőségének hiánya sajnos nem tette lehetővé a gazdasági adminisztrációt vég-
ző kollegák rendszeres tapasztalatcseréjét és továbbképzését, ezért igyekeztünk írásos anyagokat, 
munkautasításokat készíteni a leggyakrabban előforduló hibák megelőzésére. Minden intézménynek 
lett saját bankszámlája és az intézményvezetőnek bankkártyája, amely segítségével mind az online 
vásárlás, mind a készpénz kímélő fizetés lehetővé vált, így valamelyest sikerült csökkentenünk a 
készpénzforgalmat. 

A bér és járulék számfejtés és kifizetés esetleges hibái és az utólagos korrekciók mindig a legnehe-
zebben felderíthető hibaforrása volt a könyvelésnek, tekintettel a bérkifizetések nagy volumenére. A 
2021 során bevezetett ellenőrzési rendszer személyekre lebontva lehetővé teszi a hibák felderítését. 

Bevált és kedvelt eszköz lett az ügyfelek zsebpénzének nyilvántartására a DAKAR ügyviteli rendsze-
ren belül létrehozott program, amit 2021 során véglegesítettünk.  

2022. évi tervek 

Legfontosabb cél az intézményi adminisztrációt végző kollegák folyamatos szakmai képzése illetve a 
gazdasági adminisztráció további automatizálása. A beérkező számlák iktatása és a számviteli rend-
szer összekapcsolásával megoldható lenne az utalványozás és az utalás manuális műveleteinek csök-
kentése. Megoldást kell találnunk a hőpapírra nyomtatott számlák archiválására, és a nem e- bizony-
latok elektronikus tárolására is. 
 
 
 

Kapcsolat:  
Vezető: Gariscsák Erzsébet tel.: 06 (20) 403 4709   e-mail: gariscsakerzsebet@downalapitvany.hu 
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20. Mérlegképes könyvelő 

Molnár Mónika 

2021. évi beszámoló 

2021. év decemberében csatlakoztam az Alapítvány munkájához vállalkozási szerződéssel mint kül-
sős munkatárs, mérlegképes könyvelő. Első feladatom a szabályzatok aktualizálása volt, az elkészült 
szabályzat-módosítások követik a jogszabályi változásokat. 

Feladatom volt a 2021. évi beszámoló elkészítésének szakmai felügyelete, mérlegképes könyvelő-
ként. A szükséges egyeztetések elvégzése, vegyes tételek lekönyvelése után összeállítottam a jelen 
beszámoló számszaki adatait a könyvelés adatai alapján, a Gazdasági Iroda munkatársaival szorosan 
együtt működve. Mint mérlegképes könyvelő úgy nyilatkozom, hogy a jelen beszámoló számszaki 
adatai a 2021. évi könyvelési adataival megegyeznek, a beszámoló elfogadásának és benyújtásának 
akadálya nincs. 

2022. évi tervek 

A 2021. beszámoló elfogadása után rendszeres havi és negyedéves egyeztetéseket végzek a 2022. évi 
anyagban, a megismert problémákat az illetékes kollégákkal megbeszélve igyekszem segíteni az ad-
minisztráció gördülékenyebb menetét. Legfőbb kitűzött cél a Gazdasági Iroda munkatársaival együtt 
az adminisztrációt végző kollégák segítése, továbbképzése annak érdekében, hogy a törvényi előírá-
sok és a Dakar rendszer jobb megismerésével az adminisztrációs feladatok elvégzése kisebb terhet 
jelentsen. Ugyan ebből a célból a Dakar rendszerben idén is lesznek módosítások, fejlesztések, ame-
lyekről a rendszert fejlesztő informatikusokkal folytatott konzultációkban én is részt veszek. 

 
A Fotóterápiás Művészeti Műhely felvétele Dobogókőn 

Kapcsolat:  

Molnár Mónika könyvelő tel.: 06 (20) 962 2431  e-mail: molnar.monika@compconto.hu 
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21. Központi Iroda 

Nagyné Homoki Emese, Szabó Ágota, Csonka Zsolt, Szabó Ákos 

A Központi iroda utolsó részlete 2019. márciusában költözött az Amerikai útról az Ilka u. 26. számú ház II. 
emeletére. Ebben az épületben található még a Korai Fejlesztő Központ és a Gazdasági iroda is. 

A Központi iroda négy munkatárssal működik a következő nagyobb átfogó területeken: pályázatok, pénz-
ügyek, munkaügy valamint az iktatás és ingatlanok. 

A nagyobb területeken kívül sok kisebb aktuálisan felmerülő feladatot is végez (a teljesség igénye nélkül): 
rendezvényszervezés, honlap és a központi facebook oldal karbantartása, telefonflotta nyilvántartása, a két 
alapítványi ingatlan foglalásának intézése az otthonok részére, szerződések és a központi irattár kezelése. 

2021. évi beszámoló 

A pandémia miatt a 2021. esztendőben sajnos ismét elmaradtak a személyes kontaktust igénylő központi 
rendezvények, mint például a Down Világnap március 21-én vagy decemberben a Mikulás rendezvényünk. 

A Mikulás ünnepségre hagyományosan az iroda női munkatársai készítik el a 320–350 db Mikulás csoma-
got az alapítvány ügyfelei részére. Attól függetlenül, hogy idén elmaradt a rendezvény a csomagok elké-
szültek, és az otthonokban kerültek kiosztásra. 

  
Az ajándékok a csomagba kerülés előtt   Az elkészült csomagok 

A Down Világnap és az alapítvány létrejöttének 30. évfordulója alkalmából egy összművészeti pályázatot 
hirdettünk meg, melyre az ország egész területéről érkeztek pályaművek, melyeket részletesebben a honla-
pon az alábbi helyen lehet megtekinteni: https://www.downalapitvany.hu/node/2010 

Az irodában szükséges volt az elektromos rendszer részleges felújítása a számítógépek és egyéb műszaki 
berendezések miatt, ez februárban meg is történt. 

2022. évi tervek 

• a fürdőszobában egy plusz WC felszerelése a már meglévő kiállásra 

Az elkészült Down Világnapi pályaművekből néhány: 

             
      Szalisznyó E., Mihályka R. Szederfia Szőttes Nanofaktúra dr. Tóta Krisztián: Igazából séf 

Kapcsolat:  
Telefon: 06 (1) 788 2513          e-mail: down@downalapitvany.hu               FB: Down Alapítvány 
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Mellékletek 

1. számú melléklet: A Down Alapítvány szervezeti ábrája  
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2. számú melléklet: Egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet – 2021. 
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3. számú melléklet: A Down Alapítvány célcsoportjai – 2021. 

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 szülei 
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 segítők és Down Dadák 
Átmeneti otthon Zágrábi és Szalóki Krízishelyzetben lévő családok és fogyatékos emberek 
Napközi otthonok Zágrábi/ Szalóki/Lágymányosi Családban élő és támogatott életvitelt folytató fogyatékos személyek  
Lakóotthon: Andor / Csengery / Petőfi/ Önálló életre törekvő, közösséget kedvelő értelmi sérült felnőttek 
TL: Márga / Felcsúti / Üllői-Somfa / Oroszlán / Kajár Nagyfokú önállóságot elért, közösséget kedvelő értelmi sérültek 
Szociális foglakoztatás (MR) Intézményi jogviszony mellett munka jelleggel foglalkoztatottak  
Szociális foglakoztatás (FF) Intézményi jogviszony mellett munkaszerződéssel foglalkoztatottak 
Rehabilitációs foglalkoztatás Megváltozott munkaképességű alapítványi munkavállalók 
Munkaerő-piaci szolgáltatások Minden megváltozott munkaképességű munkavállaló  
Foglalkoztatás támogatása a nyílt munkaerőpiacon Hátrányos helyzetű, főként középsúlyos értelmi fogyatékos munkavállalók 
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 
Akkreditált felnőttképzés: szakmai (30 pont) Szociális területen dolgozó szakemberek  
Akkreditált felnőttképzés: MAK / érzékenyítés Érzékenyítést igénylő piaci szolgáltatók, cégek alkalmazottai 
Főiskolai, egyetemi gyakorlóhely Egyetemi, főiskolai hallgatók: gyp., szociális 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: szolgáltatásokat önállóan igénybevevők 
Mentális akadálymentesítés szakembereknek Szociális segítők, hozzátartozók  
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 és szakemberek 
Hírlevél (6/év, 15–20.000-es példányszám) Nagyközönség, az Alapítvány támogatói 
Internetes anyagok, videók, weboldalak Fogyatékos személyek, szakemberek, nagyközönség 
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4. számú melléklet: A Down Alapítvány szolgáltatásai és a felelős vezetők – 2021. 

Intézmény, projekt, program, szolgáltatás 
Kapacitás 

fő/év 
Vezető / felelős 

Korai fejlesztés és tanácsadás 100 Borsfay Mária Eleonóra 
Down Ambulancia  300 Dr. Ambrus Bence 
Korai neurohabilitáció 100 Dr. Felkai Mária 
Tanácsadás az Ambulancián 100 Steinbach Éva 
Down Dada és Sorstárs Segítő szolgálat 50 Steinbach Éva 
Örökbeadás közvetítése 10 Steinbach Éva 
Felnőtt Ambulancia, Koordinációs Központ 100 Vámos Magdolna 
Általános tanácsadás 150 Központ és Intézmények munkatársai 
Gondozóház Zágrábi 30 Kaucsicsné Zsóri Katalin 
Átmeneti- és Napköziotthon Szalóki 30 Lengyel Beáta 
Napközi otthon Lágymányosi 25 Lengyel Beáta 
Lakóotthon Andor 15 Borsosné Illés Mária 
Lakóotthon Csengery 9 Varga Tibor 
Lakóotthon Petőfi 12 Magyari Tímea 
Márga támogatott lakhatás 12 Érczy Emese 
Felcsúti támogatott lakhatás 12 Olgyay György / Máthé-Muraközi Eszter 
Üllői út és Somfa közi támogatott lakhatás 3 Szondi Tibor 
Oroszlán támogatott lakhatás  12 Völgyiné Zdolik Katalin 
Kajár támogatott lakhatás 12  Dr. Éliás Eszter 
Foglalkoztatás (FF+MR) Zágrábi 50 Kaucsicsné Zsóri Katalin 
Foglalkoztatás (FF+MR) Szalóki + Lágymányosi 20 Lengyel Beáta 
Foglalkoztatás (FF+MR) Bocskai 50 Mátyás Andrea 
Rehabilitációs foglalkoztatás 180 Pintér Csaba  / Gruiz Katalin 
Sportcentrum, programok, versenyek 100 Tóth Ádám / Grónai Adrienn 
Egyetemi gyakorlóhely 30 Intézményvezetők 
Felnőttképzés 100 Gruiz Katalin 
Balatoni és dobogókői nyaralók 300 Gruiz Katalin, Csonka Zsolt 
Közös szalmai szolgáltatások 
Gyógypedagógiai felmérés, fejlesztés 200 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 Gépkocsivezetők és intézményi felelősök 
Közös admin., gazdasági, működési, HR, PR 
Központi iroda, alapítványi menedzsment 500 Dr. Gruiz Katalin  
Gazdasági vezető 500 Gariscsak Erzsébet 
Bér, munkaügy 450 Dulcz Adrienn / Gruiz Katalin 
Könyvelés 500 Gariscsak Erzsébet 
Minőségirányítás 500 Szaszák Tibor / Gruiz Katalin 
Ingatlanok 30 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 
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5. számú melléklet: Az Alapítvány nyertes pályázatai: 2021. 

2021. Nyertes pályázat Összeg (eFt) Felelős 

Erasmus+ Sport (olasz) SPADS 8 000 GK 

CH2020 Egyszeri kiegészítő támogatás 8 773 SZÁ, Vezetők 

REHAB-21-TTF-0262 Munkahely teremtési támogatás 344 490 GK, GE, PCS 

FEJL-FOG-2-0108  Bocskai - Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása 56 108 GK, GE, BP 

FEJL-FOG-2-0141 Zágrábi - Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása 68 688 GK, GE, KZSK 

FEJL-FOG-2-0221 Szalóki - Fejlesztő foglalkoztatás finanszírozása 65 295 GK, GE, LB 

MAVÍR 2021 Támogatás kérés 1000 GK 

SZÜLŐ 2021 Sérült gyerm. nevelő szülők mentálhig. támogatása 507 SÉ, JÉ 

MVM Zrt. 2021 Pandémia utáni fizikai és mentális rehabilitáció 5 000 GK 

FOF2021 Tudatosság az  ügyfelekkel való munkában 3 000 GK, SZA, SZÁ 

Würth Alapítvány 2021 Tartós adományozás a Korai Fejlesztő céljaira 3 000 GK 

ÉTA szakmai pályázat 2021 Online tudástár  414 GK, SK 

ÉTA foglalk. pályázat 2021 Értelmi fogyat. munkav. elhelyezked. támogatása 450 GK, SZA 

Budapest XI., Újbuda Önkorm. Szalóki - munkahely teremtési támogatás 375 LB 

Összesen 2021.   565 100   

 
Fotóterápia – Karantén poszter 2021. 
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6. számú melléklet: Down Alapítvány működési helyszínei – 2021. 

Program / Projekt Ingatlan címe Elérhetőség 

Abonyi Foglalkoztató 2740 Abony, Kálvin u. 5. mobil: 20-587-8036 

Andor Lakóotthonok 1119 Budapest, Andor u. 6. I/5, II/12, III/16. mobil: 20-362-0775 

Arany leendő Foglalkoztató Centrum 1152 Budapest, Arany J. u. 29. telefon: 1-788-2513 

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

Balatoni nyaraló 8171 Balatonaliga, Mathiász ltp. 9. telefon: 1-788-2513 

Bocskai Foglalkoztató Centrum  1152 Budapest, Bocskai utca 86. mobil: 20-536-7153 

Csengery Lakóotthon 1067 Budapest, Csengery u. 64. telefon: 1-707-8742 

Dobogókői nyaraló  2099 Dobogókő, Napsugár u. 11. telefon: 20-474-6380 

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

Felcsúti támogatott lakhatás 1162 Budapest, Felcsúti u. 65. mobil: 20-359-7235 

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

Fonyód utcai iroda  1116 Budapest, Fonyód u. 2. mobil: 20-337-5238 

Kajár utcai támogatott lakhatás 1151 Budapest, Kajár utca 2. mobil: 20-373-8059 

Kálvária szociális lakhatás 1089  Budapest, Kálvária tér 8. III/7. mobil: 20-477-0964 

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 

Központi Iroda Ilka 1143 Budapest, Ilka utca 26. II/ 6. telefon: 1-788-2513 

Márga Lakóotthon 1103 Budapest, Márga u. 28. fsz. 2. mobil: 20-989-1627 

Oroszlán támogatott lakhatás 1152 Budapest, Oroszlán utca 102. mobil: 20-556-7780 

Rehabilitációs és Sportcentrum 1103 Budapest, Márga u. 28. fsz. 1. mobil: 20-493-1442 

Repeta Bisztró 1149 Budapest, Egressy út 108/c mobil: 20-260-8391 

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

Somfa közi támogatott lakhatás 1107 Somfa köz 12. mobil: 20-404-5774 

Sorstársi Segítő Szolgálat 1143 Budapest, Ilka utca 26. III/ 6. telefon: 1-222-3208 

Gazdasági Iroda 1143 Budapest, Ilka u. 26. II/7.  mobil: 20-403-4709 

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

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

Zsófia utcai foglalkoztató 1031 Budapest, Zsófia u. 7. mobil: 30-331-0713 

7. számú melléklet: Down Alapítvány felnőttképzései 2021-ben 

Tanfolyam címe Kiknek szól Akkreditációs státusz 

Támogatott lakhatást segítők képzése  Szociális szakembereknek akkreditált 

Alternatív lakhatás, szolgáltató centrumok irányítása Szociális szakembereknek akkreditált 

Sorstárs segítők képzése Önkénteseknek akkreditált 

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

8. számú melléklet: Down Alapítvány rendezvényeinek listája 2021-ben 

Rendezvény elnevezése Helyszín Időpont 

II.”…Benned a létra” országos vándorkiállítás Dombóvár 2021.09.02 

Érzékenyítő tréning az Állatkert Alapítvány dolgozóinak Budapest, Állatkert 2021.09 
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9. számú melléklet: A Down Alapítvány elektronikus és nyomtatott média megjelenései 2021. 

Medium Cím Dátum URL 
honlap Duna TV − Ridikül − A genetika jelene 

és jövője 
2021.01. https://www.downalapitvany.hu/node/1956 

https://www.downalapitvany.hu/node/1955 

honlap 
youtube 

2021-1 Videó-hírmagazin (2020.12.) 2021.01. https://www.downalapitvany.hu/node/1958 
https://www.youtube.com/watch?v=9w2-
JCP3SmY&t=1s 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 2. rész - Andor utcai La-
kóotthon (2021.01.) 

2021.01. https://www.downalapitvany.hu/node/1959 
https://www.youtube.com/watch?v=b8B2btakGYc 

honlap 
 

Egy Down-szindrómás baba örökbefoga-
dása 

2021.02. https://www.downalapitvany.hu/node/1983 
 

honlap 
 

Kossuth Rádió: Az este − házigazda c. 
műsor − 2021.02.03. Steinbach Éva 

2021.02. https://www.downalapitvany.hu/node/1980 

honlap 
youtube 

2021-2 Videó-hírmagazin (2021.01.) 2021.02. https://www.downalapitvany.hu/node/1981 
https://www.youtube.com/watch?v=s7lIa5WRYjI 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 3. rész - Csengery utcai 
Lakóotthon (2021.01.) 

2021.02. https://www.downalapitvany.hu/node/1982 
https://www.youtube.com/watch?v=uaHkrJpNO5Y 

honlap Down Világnap a Magyar Postánál 2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2094 

honlap Nők Lapja − Legyen helyük a világban 2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2026 

honlap Március 21. − Down Világnap 2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/1986 

honlap 
 

Pár évtized múlva természetes lesz, hogy 
egy Down-szindrómás ember a kollégánk 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2022 

honlap 
168.hu 

„Mi is emberek vagyunk, a Down-
szindróma nem betegség, hanem állapot” 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2022 
https://168.hu/itthon/mi-is-emberek-vagyunk-a-down-
szindroma-nem-betegseg-hanem-allapot-201565 

honlap 
obuda.hu 

Március 21. a Down-szindróma világnap-
ja – Bújjunk felemás zokniba! 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2022 
https://obuda.hu/blog/hirek/marcius-21-a-down-
szindroma-vilagnapja-bujjunk-felemas-zokniba/ 

honlap 
colore.hu 

A tehetség mindenkiben meglévő termé-
szeti kincs – fotóterápia a Down A-nál 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2022 
 

honlap 
allatkertal
apitvany.h
u 

A tehetség mindenkiben meglévő termé-
szeti kincs – fotóterápia a Down Alapít-
ványnál 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2022 
http://www.allatkertialapitvany.hu/a-21-kromoszoma-
vilagnapja/?fbclidIwAR3JmfaYhDXudRvhzz4XZHsDf
y5lqVKWBggBkw5IHOvHOhdufcYbiPbX3SY 

honlap 
youtube 

2021-3 Videó-hírmagazin (2021.02.) 2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2015 
https://www.youtube.com/watch?v=gtshN4dkO2c 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 4. rész - Oroszlán utcai 
Lakóotthon (2021.02.) 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2014 
https://www.youtube.com/watch?v=_WqT--AZMyE&t=2s 

honlap Szalóki Gondozóház dolgozóinak Down 
Világnapi videója - 2021 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2033 

honlap Szalóki Gondozóház Down Világnapi 
videója - 2021 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2032 

honlap Az Oroszlán utcai Lakóotthon Down 
Világnapi flashmob videója - 2021 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2020 

honlap Andor utcai Kiscsoportos Lakóotthonok 
Down Világnapi videója - 2021 

2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2019 

honlap 
youtube 

2021-3 Videó-hírmagazin (2021.02.) 2021.03. https://www.downalapitvany.hu/node/2015 
https://www.youtube.com/watch?v=gtshN4dkO2c 

honlap 
youtube 

2021-4 Videó-hírmagazin (2021.03.) 2021.04. https://www.downalapitvany.hu/node/2040 
https://www.youtube.com/watch?v=VDQHTNsOpIQ 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 5. rész - Márga utcai Tá-
mogatott Lakhatás (2021.03.) 

2021.04. https://www.downalapitvany.hu/node/2041 
https://www.youtube.com/watch?v=qSA65q0Lu6k 

honlap 
youtube 

2021-5 Videó-hírmagazin (2021.04.) 2021.05. https://www.downalapitvany.hu/node/2061 
https://www.youtube.com/watch?v=GNY5YYnPbl0&t=3s 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 6. rész - Zágrábi utcai 
Gondozóház (2021.04.) 

2021.06. https://www.downalapitvany.hu/node/2062 
https://www.youtube.com/watch?v=mtRy5e_EUYk 
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honlap Dobogókőn táborozott a Fotóterápiás 
Művészeti Műhely 

2021.06. https://www.downalapitvany.hu/node/2070 

honlap 
youtube 

2021-6 Videó-hírmagazin (2021.05.) 2021.06. https://www.downalapitvany.hu/node/2068 
https://www.youtube.com/watch?v=6tpZdCEqiP0 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 7. rész - Felcsúti úti Tá-
mogatott Lakhatás (2021.05.) 

2021.06. https://www.downalapitvany.hu/node/2067 
https://www.youtube.com/watch?v=lo2v6PQ0CSs 

honlap Down Dada képzés − Jánoshalma 2021. 2021.07. https://www.downalapitvany.hu/node/2077 

honlap Down Alapítvány Egészségnap - 2021 2021.07. https://www.downalapitvany.hu/node/2075 

honlap Újabb munkagyakorlatok a Twentysixben 2021.07. https://www.downalapitvany.hu/node/2115 

honlap A Corteva Agriscience Down Alapítvány 
iránti figyelme és elköteleződése 

2021.07. https://www.downalapitvany.hu/node/2073 

honlap 
youtube 

2021-7 Videó-hírmagazin (2021.06.) 2021.07. https://www.downalapitvany.hu/node/2076 
https://www.youtube.com/watch?v=A-Ry11HuUy0 

honlap 
youtube 

2021-7 Videó-hírmagazin kiemelt  híre 
(2021.06.) 

2021.07. https://www.downalapitvany.hu/node/2072 
https://www.youtube.com/watch?v=YbJ_rYOH6Jg 

honlap Fotóterápia – Vádorkiállítás 2021.08. https://www.downalapitvany.hu/node/2086 

honlap 
youtube 

2021-8 Videó-hírmagazin (2021.07.) 2021.08. https://www.downalapitvany.hu/node/2080 
https://www.youtube.com/watch?v=uCt2JzPFEmU 

honlap 
youtube 

2021-8 Videó-hírmagazin kiemelt  híre 
(2021.07.) 

2021.08. https://www.downalapitvany.hu/node/2081 
https://www.youtube.com/watch?v=BYvIPK_dGnY 

honlap Foglalkoztatás 2019 program zárása 2021.09. https://www.downalapitvany.hu/node/2117 

honlap Érzékenyítő tréning - Állatkert Alapítvány 2021.09. https://www.downalapitvany.hu/node/2096 

honlap Extreme Trail Akadályfutó versenyen 
vettek részt a Down-szindrómás fiatalok 

2021.09. https://www.downalapitvany.hu/node/2119 

honlap 
youtube 

2021-9 Videó-hírmagazin (2021.08.) 2021.09. https://www.downalapitvany.hu/node/2112 
https://www.youtube.com/watch?v=rrp4Xpqk7ww 

honlap 
youtube 

2021-9 Videó-hírmagazin kiemelt  híre 
(2021.08.) 

2021.09 https://www.downalapitvany.hu/node/2116 
https://www.youtube.com/watch?v=ON85HX-
QKSg&t=6s 

honlap 
allatkertiala
pitvany.hu 
szabadeur
opa.hu 

Elindult az Állatkert Alapítvány és a 
Down Alapítvány közös programja 

2021.10. https://www.downalapitvany.hu/node/2118 
http://www.allatkertialapitvany.hu/az-oroszlan-is-lehet-
terapias-allat/%C2%A0 
https://www.szabadeuropa.hu/a/imadom-imadom-
imadom/31496065.html 

honlap 
profitline.
hu 

30 év, 30 fontos ügy − az IBS 30 civil 
szervezettel kezdi meg az együttműkö-
dést októberben 

2021.10. https://www.downalapitvany.hu/node/2123 
https://profitline.hu/30-ev-30-fontos-ugy-az-ibs-30-
civil-szervezettel-kezdi-meg-az-egyuttmukodest-
oktoberben-427626 

honlap I. CSŐSZ FUTÁS 2021.10. https://www.downalapitvany.hu/node/2120 

honlap VI. Országos Ergométer Verseny 2021.10. https://www.downalapitvany.hu/node/2124 

honlap 
youtube 

2021-10 Videó-hírmagazin (2021.09.) 2021.10. https://www.downalapitvany.hu/node/2128 
https://www.youtube.com/watch?v=7TnthRPxUdo&t=1s 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 8. rész - Kajár utcai Tá-
mogatott Lakhatás (2021.09.) 

2021.11. https://www.downalapitvany.hu/node/2127 
https://www.youtube.com/watch?v=baxU4b-v_z4 

honlap MVM Élménynap ̶ „Legszebb napom!” 2021.11. https://www.downalapitvany.hu/node/2137 

honlap Trilliárdnyi esély - Állatkerti program 2021.11. https://www.downalapitvany.hu/node/2129 

honlap 
youtube 

2021-11 Videó-hírmagazin (2021.10.) 2021.11. https://www.downalapitvany.hu/node/2139 
https://www.youtube.com/watch?v=oDEZ38fCx2w&t=1s 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 9. rész - Szalóki utcai 
Gondozóház (2021.10.) 

2021.11. https://www.downalapitvany.hu/node/2140 
https://www.youtube.com/watch?v=Q960YJxrHyY 

honlap 
24.hu 

"Semmit nem jelent, hogy nehezen nyögi 
ki. Ott van minden belül." 

2021.12. https://www.downalapitvany.hu/node/2269 
https://24.hu/belfold/2021/12/24/down-alapitvany-
szindroma-oroszlan-utca-otthon-karacsony/ 

honlap 
youtube 

2021-12 Videó-hírmagazin (2021.11.) 2021.12. https://www.downalapitvany.hu/node/2233 
https://www.youtube.com/watch?v=5sbVlwvvTpE&t=5s 

honlap 
youtube 

Virtuális séta - 10. rész - Lágymányosi 
Foglalkoztató Centrum (2021.11.) 

2021.12. https://www.downalapitvany.hu/node/2232 
https://www.youtube.com/watch?v=Rt4NwZQo7Og 

honlap Jótékonysági Futár Érden 2021.12. https://www.downalapitvany.hu/node/2337 
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10. számú melléklet: A Down Alapítvány Kiadó kiadványai 2021. 

Kiadvány címe Szerzői ISBN és weblink 

Munkavállalás – Az elhatározástól a munkavállalásig Gruiz K., Szabó A. https://www.downalapitvany.hu/node/2300 

Könnyen érthető kommunikáció, inkluzív 
szolgáltatások  

Gruiz Katalin  KÉK Konferencia, ELTE BGGYK, 2021  

Egyetemes szolgáltatások, könnyen érthető 
kommunikáció  

Gruiz Katalin Könnyen érthető kommunikáció, egyenlő 
esélyű hozzáférés –Tanulmánykötet (Szerk.: 
Farkasné dr. Gönczi Rita és Kármán Bianka) 
ELTE BGGYK, Budapest, 2022   

Mentális Akadálymentesítés Gruiz Katalin, Szaszák 
Tibor, Jasper Éva 

Oktatási anyag az Óbudai Egyetem Mentális 
akadálymentesítés kurzus számára 

Easy HACCP (Volumes 1‒7)  Gruiz Katalin  Easy read textbook and handbook  
Nemek közötti egyenlőség és értelmi fogyatékosság  Sárkány Kinga  In: Lebontjuk az akadályokat és hidakat 

építünk (B4) –Tanulmánykötet (Szerk.:  
Rosa Rodriques), 2021  

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

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

2022. évi falinaptár Gruiz K. & Bege Nóra http://www.downalapitvany.hu/node/1848 

2021. Videó Hírmagazin (12 szám) Szirmay Norbert http://www.downalapitvany.hu/node/1485 

2021. Virtuális séta sorozat (10 rész) Szirmay Norbert https://www.downalapitvany.hu/node/1950 

Egyéb szakmai videók Szirmay Norbert https://www.downalapitvany.hu/node/2343 

 
 

11. számú melléklet: Nagy adományozók listája 2021. 

Adományozó neve Adomány értéke Adomány módja 
MVM Energetika Zrt. 5 000 000 Ft  pénzbeli adomány 
MAVIR 1 000 000 Ft  pénzbeli adomány 
Reinhold és Carmen Würth Alapítvány 1 000 000 Ft  pénzbeli adomány 
Maresi Foodbroker Kft. 1 000 000 Ft  pénzbeli adomány 
Pétervári Zoltán    900 000 Ft  pénzbeli adomány 
Stivas Csőhajlító Kft.    850 000 Ft  pénzbeli adomány 
Távközléstechnika Zrt.    750 000 Ft  pénzbeli adomány 
DANUBIUS Expert Zrt.    615 000 Ft  pénzbeli adomány 
Duna Szálloda Zrt.    500 000 Ft  pénzbeli adomány 
ACO Light Kft.     200 000 Ft  pénzbeli adomány 
Strategy Institute International Kft.    200 000 Ft  pénzbeli adomány 
Hungarorisk Biztosításközvetítő Kft.    198 000 Ft  pénzbeli adomány 
Páhi László    100 000 Ft  pénzbeli adomány 
Wellis Magyarország Kft.    100 000 Ft  pénzbeli adomány 
Kiss Viktor    100 000 Ft  pénzbeli adomány 
Pőcze József    100 000 Ft  pénzbeli adomány 
Zacsek Gábor     100 000 Ft  pénzbeli adomány 
Tekergő Trans     100 000 Ft  pénzbeli adomány 
    
Élelmiszerbank 44 173 308 Ft  tárgyi adomány 
Cyl Generáció Kft.   5 833 000 Ft  tárgyi adomány 
HARTMANN-RICO   1 179 865 Ft  tárgyi adomány 
Pharmainvest Zrt.      101 700 Ft  tárgyi adomány 
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