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Kedves Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok! 
Kedves olvasóink! 

 
 
Szeretettel köszöntünk mindenkit 2021 negyedik hírlapjával. 
 
Összefoglalva, a továbbra is tartó korlátozások miatt ebben az évben is teljesen 
megváltozott az életünk az alapítványban. 
 
A nehéz helyzet ellenére az alapítvány minden munkatársa komoly erőfeszítéseket 
tett annak érdekében, hogy ügyfeleink a lehető legjobb körülmények között vészeljék 
át ezt az időszakot.  
 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani ezért a különös teljesítményért! 
 
Ebben a számunkban, az utolsó negyedévi beszámolók mellett, Gruiz Kata 2021-es 
visszapillantását is közzé tesszük.  
 
 
Üdvözlettel: 
       
Kirchner Zsuzsanna              Gruiz Katalin 
Kuratórium tagja, szerkesztő     Kuratórium elnöke,kiadó 

  



 
 

 
2 2021 4.szám 

Hírek a pszichológus csapat negyedévi munkájáról 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pszichológus csoport tevékenysége az elmúlt negyedévben főleg a pályázatok 
megvalósítására irányult. 
 
2021 szeptemberében lezártuk a FOF2020 pályázatot, amelynek fókuszában az 
értelmi fogyatékos embereket érő bántalmazás, elhanyagolás, illetve a szociális 
szolgáltatásokban előforduló rossz gyakorlatok álltak.  
Ezzel párhuzamosan elindult a FOF2021 projekt, amelynek keretében a 
bántalmazás, illetve rossz gyakorlatok megelőzésének és kezelésének a témakörét a 
segítőkre, szakemberekre fókuszálva folytatjuk. 
 
Novembertől két segítői csoportot indítottunk (korábbi INV tréning), amelynek célja 
az attitűd- és szemléletformálás az ügyfelekkel való egyenrangú, partneri kapcsolat. 
 
Október-novemberben a Foglalkoztatás 2019 pályázatunkat zártuk, amelyben 12 
nyílt munkaerőpiaci, illetve 8 védett foglalkoztatónál biztosítottunk munkagyakorlatot 
értelmi fogyatékos ügyfeleink számára. A pályázatról készült egy beszámoló az 
alapítvány hírmagazinjába is: https://www.youtube.com/watch?v=ON85HX-
QKSg&t=47s 
 
Foglalkoztatás 2020 pályázatunk decemberben zárul, amelyben 6 fő 
munkagyakorlatát és 8 fő elhelyezkedését támogattuk a nyílt munkaerőpiacon. 
Kiemelt partnereink között említhetjük a Twentysix Budapestet, a Budapest Marriott 
Hotelt, a Good Karma éttermet, az FH Gasztro Kft-t, illetve a Decathlont. 
Az ÉTA által támogatott szakmai pályázat keretében egy tudásbázist hozunk létre a 
projektekben születő szakmai anyagokból, a foglalkoztatási pályázat keretében pedig 
a már korábban külső munkahelyen elhelyezkedett ügyfeleinknek biztosítottunk 
konzultációt, illetve csoportos foglalkozásokat. 
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A csoport két Erasmus+ projekt megvalósításában vesz részt:  
1. A B4 projekt az értelmi fogyatékos munkavállalók állampolgári aktivitásának 
előmozdítását célozza. Ennek a projektnek egy számunkra is hasznos terméke egy 
olyan tudásbázis, mely mind az ügyfelek számára íródott könnyen érthető 
tananyagokat, mind pedig a szameberek számára készült útmutataókat, 
protokollokat, és tanfolyamanyagokat tartalmazza. A tudástár hamarosan elérhető 
lesz a DAKAR-ban is.2. A Value-able projekt fókuszában a vendéglátóipari 
munkahelyi inklúzió áll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A képeken Zsuzsi és Kriszti szerepelnek első munkanapjukon az FH Gasztróban, 

Csabi a Budapest Marriott Hotel folyosóját porszívózza, Szandi pedig új 
munkaszerződésével büszkélkedik a Twentysixben. 

 
 
 
 

 
 
 
Felelősségek: 
Valueable hálózat, nyílt munkaerőpiaci fglalkoztatás: Szabó Alexandra, 
szabo.alexand@gmail.com, +36 20 298 3803 
Pszichológiai tanácsadás: Sárkány Kinga  
sarkanykinga.downalapitvany@gmail.com>, +36 20 218 2879 
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Beszámoló a Down Dada Szolgálatról  
 
2021 főbb eseményei 
 

 2020-ban a Down Alapítvány hivatalosan is örökbeadást közvetítő szervezett 
lett. 2021 év elején megtörtént az első hivatalos nyílt örökbeadásunk.  
Emellett több idősebb, állami gondoskodásban élő DS gyerek titkos 
örökbefogadását is segítettük, közülük 3 gyerek esete járt sikerrel: 
örökbefogadták őket. 2 másik gyerek ügye is finisbe ért, reméljük, hogy 2022-
es évet azzal indízhatjuk,  hogy ők is végleg családba kerülnek.  

 
 Az FSZK SZÜLŐ 2020 pályázat támogatásával 2021. június 19-én 

megtartottuk önkénteseinknek 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 a kisgyerekes családos tréningeken. A járvány miatt nyárra halasztott 
rendezvényeink nagyon jól sikerültek.  

 
 Sajnos a Covid miatt 2020-ban ismét elmeradatak az orvosi és védőnői 

konferenciák – amiken évek óta részt veszünk   ismeretterjesztés és 
kapcsolatépítés, céljából. .  
A kórházakba is megnehezedett a bejárás. Ez nagyban hátráltatja a Down 
Dadák munkáját, hiszen az új szülők elérésére a kialakult, bejáratott 
megoldások helyett alternatív utakat kell találnunk. 
A szegedi Down Ambulancia rendelését sikerült ugyan végre beindítani, de az 
ottani Down Dadáink nem járhatnak be a rendelésre a szülőket segíteni, 
ugyanis az egyetem a Covid miatt nem engedélyezte ezt.  

 
 A Bethesda Kórház Down Ambulanciáján és fejlődésneurológiai rendelésén 

továbbra is hétről hétre részvehetek.  
 

 Ebben az évben is több rádió, tv és újság riport készült a munkánkról, illetve jó 
néhány szakdolgozathoz is segítséget nyújtottunk. 

 
 A facebookon 4 zárt csoportunk is van a szülők támogatásásra. Sokszor 

ezeken keresztül találnak meg az új szülők is.  
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   Szupervizió                                                Gyerekek Jánoshalmán 
 
 
2022. évi terveink 
 

 A SZÜLŐ2021 pályázat támogatásával 2021-ben egy sorstársi szupervíziót és 
egy örökbefogadói találkozót szervezünk.  

 
 Szeretnénk egy mentorszülő tréninget is tartani, de erre egyelőre még nincs 

meg a fedezet.  
 

 Az örökbefogadásokkal kapcsolatban szeretnénk egyeztetni a 
Minisztériummal, hogy hogyan lehetne a sérült gyerekek örökbeadását 
gyorsítani.  

 
 Tervezzük az önkéntes Down Dadák részvételével munkacsoportok 

felállítását, hogy hatékonyabbá tegyük a munkánkat.  
 

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

 
 
Steinbach Èva, steinbach.eva@downalapitvany.hu, +36 20 260 7793,   
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Beszámoló a Rehabilitációs és Sportcentrumból 
A Sportcentrum munkatársai két nemzetközi projektben vesznek részt, mindkettő a 
Down-szindrómás ill. értelmileg akadályozott személyek sportjának fejlesztésével 
foglalkozik. Szeptemberben és decemberben az #IdoSport pályázat második és 
harmadik konzorciumi ülésén vettünk részt. Érdekes volt megismerkedni a többi 
ország gyakorlatával. 2022 márciusában rajtunk a sor, mi fogadjuk majd az olasz, 
litván, görög és spanyol partnereinket.  A másik pályázat a pandémia miatt még el 
sem indult; egy évnyi csúszásra számítunk. 
 
Október 12-én, az újabb korlátozásokat megelőzően megrendeztük a szokásos évi 
Ergométer versenyünket, amin a külsős résztvevőkkel együtt több mint száz 
résztvevő gyült össze. 3 csoportba osztva 3 távon folytak a versenyek (250 m, 500 
m, 1000 m). Rendezvényünket a Fornetti sós és édes aprósüteménnyelés a Kiss 
Jenő STORE 100db pólóval és shakerrel támogatta meg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A rendezvényről készült rövid összefoglaló a weboldalon és Sportcentrum facebook 
oldalán is megtalálható, ahol további fotók is találhatóak az eseményről: 
https://www.downalapitvany.hu/node/2124 
https://www.facebook.com/1588156561400554/posts/3082093912006804/?sfnsn=mo 
 
Novemberben a Sportcentrum 3 db felújított géppel lett gazdagabb. Ezek a gépek 
alkalmasak arra, hogy kielégítsék a jelenlegi modern fitness és konditermi igényeket: 
két kardió gép (háttámlás kerékpár és futópad) és egy csigás keret, ami erősítésre 
szolgál. Ezeknek a gépeknek köszönhetően 3 db jelenlegi gépünk kikerülhet olyan 
otthonokba, ahonnan nehézkes a bejárás a Sportcentrumba, így otthon is edzhetnek 
a lakók. 
 
Sportcentrum vezető: Tóth Ádám, tothadam@downalapitvany.hu, +36 20 493 1442, 
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Hírek a Zágrábi, Gondozóházból  
 
Jelenleg a karácsonyra készülünk, sok vásárra megyünk.  
 

 
 
Ősszel próbáltuk kihasználni a jó időt és kirándulásokat szervezünk a szabadba.  
Voltunk a Budakeszi vadasparkban, a Nógrádi várat látogattuk meg, jártunk a 
Margitszigeten, Verőcén és a Dunakanyarban is. 
A facebookon a novemberi életképeknél találthatóak információkés képek:  
 https://www.facebook.com/downalapitvanygondozohaza  
A vírusra való tekintettel gépjárművel utazunk a helyszínekre. 
 
2022-es legfontosabb programunk: egy autóra, helyesebben egy kisbuszra gyűjtünk.  
A facebook oldalunkon is megjelentettük a hírt, hiszen ehhez támogatókat keresünk. 
Dolgozni, orvoshoz, bevásárolni, vásárokra, kirándulni, táborozni kocsi nélkül nem 
jutunk el. A legtöbb ügyfelünk számára a munkába járás, különböző programokon, 
rendezvényeken való részvétel elképzelhetetlen az autóink nélkül.  
A Gondozóház számlaszáma: 10918001-00000013-38730083 (Unicredit Bank) Ha 
valaki szívesen támogatna, vagy szívesen toborozna támogatókat erre a 
bankszámlaszámra küldheti a hozzájárulását. Kérjük, a közlemény rovatba írjátok 
bele, hogy "autó", hogy azonosítani tudjuk, mire is érkezett az összeg. 
Jelenleg 2.835.00Ft- nál tartunk: (i) 1.031.000 Ft- célzottan érkezett a számlánkra (ii) 
404.000 Ft-ot egy adománygyűjtő kampányban kaptunk: "Új nap új remény 
kampány"; (iii) 1.400.000 Ft pedig a Hovány autókereskedésnél letétbe helyzett 
támogatási összeg.) 
Az adományokat és a megosztásokat előre is köszönjük! 
 
 
Intézményvezető: Kaucsicsné Zsóri Katalin, kaucsicsne@downalapitvany.hu,  
+36 20 260-2287  
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Hírek az Átmeneti és Napközi Otthonból 
 
A Down Alapítvány Szalóki utcai Otthonának lakói októberben leginkább az udvar és 
az illatoskert rendezésével foglalatoskodtak.  
Megálmodták és lerakták az alapjait annak az ágyásnak, amelyben legalább 
harmincféle évelő növényt ültettek. Reményeink szerint tavasszal már láthatjuk a 
pompás színeket, érezhetjük a növények illatát. 

 

 
Készül az új virágágyás 

 
Novemberben halloweeni tököt faragtak a lakók, sütöttek, főztek, mókáztak, ijesztő 
jelmezekbe bújtak, mellette pedig helyt álltak az áruházban, ahol részt vettek az  
élelmiszer adomány gyűjtésében. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloweeni készülődés, élelmiszergyűjtés az Auchanban és az ünnepi asztal 
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Decemberben vártuk a Mikulást, aki személyesen is ellátogatott hozzánk. 
 
Szorgalmasan dolgoztak a műhelyeinkben aktívan részt vettek a vásárokon és 
kiállításokon, ahol értékesítették a kézművesek portékáját. Büszkék vagyunk arra, 
hogy a jelenlegi nehéz helyzetben is eredményesen zárhatjuk az évet, hiszen sok 
vásárlónk, számos megrendelésünk volt idén. Ezek közül kiemelkedik az egész 
alapítvány érintő DM megrendelés: apró bőr ajándéktárgyakat készítettünk és 
szállítottunk az áruházláncnak és a Posta képeslap-megrendelése. 
  

Őszi termékeink: adventi koszorúk, egyedi kerámiatermékek, papírmasé kaspók 
 
 
Az év során egyetlen lakónk sem volt covidos és már mindannyian felvették a 3. 
oltásukat is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intézményvezetö: Lengyel Beáta, napközi@downalapitvany.hu, +36 20 2889641 
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Hírek a Központból:   Gruiz Kata beszámolója 
A központi iroda nem csak az alapítványi adminisztráció legfelső és összefogó helyszíne, de 
mindazok a fejlesztések, projektek, programok, melyek összalapítványi szintet érintenek és kifele is 
meghirdetésre kerülnek, itt koordinálódnak. Ilyen a Dada és a Sorstárs segítő program, az orvosi 
szolgáltatások, a nyaralók és nyaralások, a pályázatok és azok megvalósítása, a publikációk 
megjelentetése és kiadói tevékenység. 

 

Pandémia-helyzet 

Az év eleje a bezártságról, a korlátozásokról és az alternatív szakmai megoldásokról 
szólt.  
Aztán májustól októberig normalizálódott az élet, kirajzottunk a szabadba, 
kirándulások, nyaralások, rendezvények sora következett, talán az átlagosnál is 
nagyobb mértékben, tartva a következő hullámtól. 
Novembertől ismét korlátozások léptek életbe, rettegés a fertőzésektől, az oltás 
ellenére várható megbetegedésektől. Sajnos nem ok nélkül, hiszen máris 
bekövetkezett az, amitől tartottunk: az oltatlanok sorra betegedtek meg, de a kétszer 
oltottakat is megtámadta a kór, szemben a háromszor oltottakkal, akik eddig nem 
estek áldozatul. 
Az oltás érdekében folytatott felvilágosító és ismeretterjesztő munka ellenére többen 
nem oltakoztak, akikre december 15-ig szigorított előírásokat alkalmazunk. A 
vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően december 15-i határidővel előírtuk 
minden dolgozó számára a védettség igazolását. Aki nem rendelkezik védettségi 
igazolással, az személyesen nem lehet jelent az alapítványi telephelyeken: egyes, 
indokolt esetekben számukra home-office írható elő, de ha otthonról nem végezhető 
munkáról van szó, akkor fizetés nélküli szabadságra kell menjen a nem védett 
alkalmazott és egy év elteltével fel kell mondani neki.  
A kormányrendelet azt is világossá teszi, hogy oltatlan (védettségi igazolvánnyal nem 
rendelkező) új ügyfél nem vehető fel, illetve távollét után nem vehető vissza az 
oltatlan ügyfél az intézményekbe. 
Decemberre a legszigorúbb intézkedések léptek életbe, a decemberi rendezvényeket 
lemondtuk, és úgy szervezzük a munkát, hogy az egyes lakó- és munkaközösségek 
a lehető legkevésbé érintkezzenek. 
 
Képzések és tréningek 
November 12. szociális munka napja: ezen a napon kiosztottuk a TL képzés 
tanúsítványait 18 alapítványi dolgozó és 2 külsős résztvevő végezte el a TL 
menedzsereknek és az életvitelt támogató szakembereknek szóló képzéseket.  
A tanfolyamot sikeresen elvégzőkön kívül köszönetet mondtunk a kiemelkedően 
teljesítő TL dolgozóknak és a két Gondozóház gondozóinak. A díjazottakat egy 
közös vacsorára hívtuk a Trófea étterembe. 
A belső tréningek és képzések a szokásos intenzitással folytak 2020 őszén:  
1. Csapatépítő tréningeket tartottunk az egyes intézményekben, 2. INV módszertani 
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képzést, attitűdformálást a támogató szakemberek részére (partneri viszonyban 
történő projektalapú fejlesztés); 3. Könnyen érthető tananyagok használatára 
felkészítő tréningeket szakemberek számára, ahol megismerkedtek az ügyfeleknek 
tovább-adandó tananyagokkal. Sorra került az együttélés szabályai és a 
munkavállalás témák, elkezdődött a HACCP témák feldolgozása is. 
 
Otthonok 
Teljes létszámmal működik már az idén elindított Kajár TL Éliás Eszter vezetése 
alatt. Fokozatos nőtt a létszám, augusztus végére elértük a telítettséget.  
Ismét gazdátlanná vált a Felcsúti TL, a korábbi vezetőt Muraközi Eszter váltotta, aki 
3 hónapos betanulási idő után januártól már önállóan irányítja az otthont. 
 
Pályázatok 
A foglalkoztatási pályázataink teljes kihasználtsággal működnek: Az MMK 230 fővel 
csúcsra járatva, jövőre 250 főre pályáztunk. A szociális foglalkoztatás is 100%-os 
kihasználtságot ért el 2021-ben. A foglalkoztatási pályázatok adminisztratív feladatait 
ellátó kollégáknak sikerült az év során naprakész információval támogatni a vezetők 
munkáját, a döntések meghozatalát a felvételekről, létszámbővítésről.  
Az MMK foglalkoztatás két új telephellyel bővült: 1. Abonyban a Református egyház 
jóvoltából sikerült megfelelő, akkreditálható munkahelyet kialakítani az egyházi iskola 
épületében. 2. A másik új telephely a Baltazár Színház épülete a Zsófia utcában. 15 
és 10 fősek ezek az új munkahelyek. 
 
Szponzorok, adományozók 
A hozzánk érkező pénzadományok legnagyobb része a direkt marketinges 
módszerekkel terjesztett hírlevelünk célközönségétől érkezik, jellemzően 1000 és 
5000 forint közötti kisebb összegű adományok formájában. A 25.000-es címlistára 
évi 6 hírlevelet postázunk, ezen kívül köszönőleveleket. Időről időre a lemorzsolódás 
kompenzálására újabb adományozók toborzása céljából is küldünk szét leveleket, 
50.000-es nagyságrendben. Ezt az adománygyűjtési módszert – munkaigényessége 
ellenére – azért kedveljük, mert a hírlevéllel nagyon sok nem érintett ember kerülhet 
közel a fogyatékos emberek problémáihoz és az alapítvány megoldásaihoz. Az 
adományozói körünk szívesen olvassa a hírleveleinket, melyekkel híven követjük a 
legfontosabb történéseket, fejlesztéseket. Gyakran reagálnak is rá, vannak, akik 
ellátogatnak hozzánk és lehetőségükhöz mérten adományoznak. 2021-es 
előrejelzésünk szerint a hírlevéllel 30 millió forint bevételünk lesz idén, konkrét 
fejlesztési célokra. 
Nagy összegű adományokra nagy cégektől, multiktól, bankoktól lehet számítani: 
sajnos a szokásos szponzoraink egyre szűkmarkúbbak. Szerencsére 2021-ben az 
alternatív Prima Primisszima díj elnyerése sokat javított a szponzori bevételeink 
mérlegén, hiszen ez egymagában 20 millió forintot jelentett. 
Új szervezetek is megjelentek, melyekkel újszerű együttműködési megállapodásokat 
kötöttünk, ilyen a Magyar Posta, melynek tanfolyamanyagot készítettünk az 
egyetemes szolgáltatások és könnyen érthető kommunikáció témakörben. A Posta 



 
 

 
12 2021 4.szám 

velünk együttműködve tervezi első KÉK postájának megnyitását. Vevőként is 
megjelent: kézzel rajzolt képeslapokat rendelt a Posta évfordulójára és fogyatékos 
munkaerő postai foglalkoztatását is tervezzük. 
Új szponzorunk a Würth Alapítvány, a Marriott Hotel, a Roche és a Volvo Galéria: 
velük is többrétű együttműködést folytatunk / tervezünk: a szponzorálás mellett 
kiállítások, termékárusítás szervezése, személyes kapcsolatteremtés a fogyatékos 
emberek és a dolgozók között. Továbbra is együttműködünk a Decathlonnal, az 
MVM-mel, az Állatkerttel és számtalan kisebb-nagyobb céggel, akik fontosnak tartják 
a fogyatékos emberek inklúzióját és munkánk támogatását. 
A nyílt munkarőpiaci projektünk kapcsán 2021-ben aktívan együttműködtünk a 
Tescoval, az IKEÁval, a Marriott hotellal és számtalan vendéglátóipari céggel. A 
náluk alkalmazott ügyfeleinket folyamatosan mentoráljuk, és a cégeket is támogatjuk 
tanáccsal, képzésekkel, moderálással. 
Számos tárgyi adomány segítette gazdálkodásunkat, ezek közül legjelentősebb az 
Élelmiszerbank által koordinált élelmiszermentés: négy TESCO üzlettel és egy 
Aldival van kizárólagos kapcsolatunk, ami azt jelenti, hogy a mentendő élelmiszer 
egészét mi hozzuk el ezekből az üzletekből. Említendő még a KFC, és egyéb 
élelmiszergyártók és kereskedők, akik rendszeresen támogatnak élelmiszerrel, 
kozmetikumokkal, vitaminokkal, stb. idén 30 jó minőségű komputert kaptuk a Magyar 
Fejlesztési Banktól és 30 ágyat matraccal egy leszerelő szállodától. 
 
Ingatlanfejlesztések 
A Kajár utcai támogatott lakhatás elindult, a ház belülről kész, utolsó lépésként 
kiépült a nappali és a hozzá tartozó veranda, a korábbi emésztő helyett elkészült a 
csatornára bekötés. Sajnos egy rossz kapcsoló miatt kisebb tűz ütött ki az épület 
alagsorában, amit sikerült azonnal eloltani, de az eset kapcsán kiderült, hogy nem 
halasztható a kazán cseréje és a kazán elektromos kapcsolatának újra szerelése. A 
Kajárban hátra van még az udvar és hosszú bejárati folyosó. 
Balaton: a medence felújítását és átalakítását követően kerti berendezéseket 
szereztünk be, és a téli használat érdekében felújítottuk a fűtés-rendszert a 
kisházban. Ugyanitt kicseréltük a padlóburkolatot. Megrendeltünk egy ácsolt teraszt 
az évenként tönkremenő napvédő sátortető helyettesítésére. 
A Petőfi lakóotthon egy kerti kisházat kapott a tárolási gondok mérséklésére. 
A Márga a kertbe egy nagy faburkolatú verandát épített, hogy a napközben is a 
házban tartózkodó nyugdíjas lakók kerti tartózkodása minél kényelmesebb lehessen.  
Az egyre melegebb nyarak elviselhetővé tétele érdekében légkondit kapott több 
intézmény, így az Oroszlán, a Szalóki és a Márga. 
Az Andorban felújítottuk az egyik fürdőszobát. Az Oroszlánban folyamatban van a 
fürdőszoba átalakítása / átépítése. 
Megpályáztunk egy eladó XV. kerületi ingatlant: a Bocskai Foglalkoztatási 
centrummal szemközti épületet. Az eladó a Főváros. Az épület nagyon rossz 
állapotban van, és ahhoz képest olcsó sem volt, de annyira jó helyen van és a 
Bocskait már annyira kinőttük, hogy ez az új ingatlan elszalaszthatatlan megoldást 
jelent. Most tervezzük az épületbelsőt: további munkahelyeket és a támlakok közös 
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adminisztratív központját álmodtuk ide. A vételár rendelkezésre áll, a tervezés és 
felújítás költségét folyamatos gyűjtjük össze. 
 
Egyéb újdonságok 
Bankfiókot váltottunk az eddigi bankunknál. Nagyon nehézkesen ment az iratok és 
az információ egyik bankfiókból a másikba átadása: egy csomó hibára is fény derült. 
Az egész év ráment a hibák korrigálására és az információ újragenerálására, 
szerződéskötésekre, jogosultságok adására. 
Fél évig volt könyvelőnk: jött és ment, de a számlatükör megreformálását nagyjából 
befejeztük vele. Ez nem jelenti azt, hogy a könyvelésünk hibátlan, mert az egyes 
tételek megfelelő helyre könyvelése továbbra is nagy kihívás sokaknak. 
Az IT rendszer fejlesztésén belül még mindig várat magára a munkaügyi blokk, pedig 
mára már szinte lehetetlen enélkül egységes és jó minőségű munkát végezni az 
Alapítványban a 450 alkalmazott és a 10–12 féle munkaszerződés kezelésében. 
A nyílt munkaerőpiacon: 15 ügyfelünk dolgozik, 10 különböző munkahelyen. 
Vaszita Gabi kereskedelmi tevékenysége kezdi meghozni az eredményt, hiszen a 
személyes árusítások pandémia miatti felfüggesztése miatti bevételcsökkenés 
mellett is megvolt a korábbi éveknél magasabb összeg a kézműves termékekből. 
nehéz számokkal jellemezni a javulást, de az biztos, hogy a posta, DM, ( stb. Gabitól 
megtudni) nagy megredelései több millió forint plusz bevételt jelentettek. 
 
Kiadványok, kézikönyvek, tananyagok 
Elektronikus tananyag készült a Postának a inkluzív szolgáltatásokhoz és a könnyen 
érthető kommunikációhoz. A 4 kötetes tananyag bármilyen szolgáltatásra könnyen 
adaptálható. (Szerzők Gruiz Katalin, Szaszák Tibor, Jasper Éva)  
Elkészült a HACCP tananyag 7 kötete elektronikus formában magyarul és angolul. 
Tervezzük a 7 kötet nyomdai változatát is magyarul. Jelenleg a szószedeten 
dolgozunk. (Szerző Gruiz Katalin, résztvevő: Szabó Alexandra) 
Papír alapú KÉR kiadvány készült a munkavállaláshoz. (Szerzők: Jasper Éva és 
Gruiz Katalin) 
A 2022-es Naptár az alapítványi műhelyek termékeit mutatja be (Bege Nóra képei és 
válogatása a Fototerápiás Művészeti Műhely alkotásaiból) 
 
Amire 22-ben gyűjtünk: 
Egy kisbusz és egy személygépkocsi: a szállítási igény egyre nő, ugyanakkor 
öregszik a gépkocsiparkunk, frissíteni kéne. 
Az újonnan vásárolt Arany János utcai ingatlan tervezése, felújítása. 
Kajár támlak: udvar és terasz bontása, majd újjáépítése. 
Balatoni ácsolt előtető és terasz.  
Háztartások gépparkjának megújítása. 
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Mikulás ünnepség 2021 
A hagyományoknak megfelelően ebben az évben is elkészítettük a Mikulás 
Csomagokat a központi irodában. Az összesen a 320 db csomagot december 6-a 
előtt eljuttattunk a lakóotthonokba, ahol a Mikulás ünnepségek megrendezésre 
kerültek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elkészült 2022-es naptárunk 
A naptár lapjain a bezártság idején készült kézmüves termékeket mutatjuk be. A 
naptár fedőoldalán Szalisznyó Edit festménye látható (lásd késöbb.) 
 
 
 
Az Alapítványközponti tevékenységért, a pályázatokért, az oktataásért, a 
fejlesztésekért és a kiadói működésért felelős: Gruiz Katalin, elnök 
A központi iroda munkatársai: 
Homoki Emese, homokiemese@downalapitvany.hu, +36 20 2266381 
Szabó Ágota, szabo.agota@downalapitvany.hu, +36 20 3513914 
Deli-Macher Zsuzsanna down@downalapitvany.hu  
Csonka Zsolt iktatas@downalapitvany.hu  
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Az elmúlt negyedévben megjelent videó hírmagazinjainkat ajánljuk azoknak, 
akik még nem látták:  

November 
 Videó-hírmagazin: https://www.downalapitvany.hu/node/2233 

A tartalomból: MVM élménynap a Zuglói Civil-Házban; Akkreditált felnőtt-
képzésünk tan-folyamzáró ünnepsége; Fürdőszoba felújítás az Andor utcai 
Lakóotthonunk 3. emeleti lakásában; Járványhelyzet – a negyedik hullám 

 Virtuális séta sorozatunk 10. része: Lágymányosi Foglalkoztató Centrum 
https://www.downalapitvany.hu/node/2232 

 
Október 

 Videó-hírmagazin: https://www.downalapitvany.hu/node/2139 
A tartalomból: Down-szindrómás gyermekek és családjaik az Állatkert élmény- 
és művészetterápiás programján; Készülődés Mindenszentekre és halottak 
napjára a Zágrábi utcai Gondozóházban; Halloween programok a Szalóki 
utcai Gondozóházban; Fotóterápia Dobogókőn 

 Virtuális séta sorozatunk 9. része: Szalóki utcai Gondozóház 
https://www.downalapitvany.hu/node/2140 

 
Szeptember  

 Videó-hírmagazin: https://www.downalapitvany.hu/node/2128 
A tartalomból: A nyíregyházi "Erős ember" versenyre készültek ügyfeleink; VI. 
Országos Ergométer Verseny a Sportcentrumban; Pécsett nyaraltak a Somfa 
Támogatott Lakhatás ügyfelei; A Hello Piacon is megjelentek a termékeink 

Virtuális séta sorozatunk 8. része: A Kajár utcai támogatott lakhatás 
https://www.downalapitvany.hu/node/2127 

 Egy rövid beszámoló az Állatkerti Alapítvány és a Down Alapítvány közös 
élményterápiás programjáról. A cikk végén található a Duna TV Család-
barát c. műsorában megjelent riport, melyben Montskó Éva, az Állatkerti 
Alapítvány kuratóriumi elnöke és Kecskés Karina színművész bemutatják a 
„Trilliárdnyi esély” című programot. 
https://www.downalapitvany.hu/node/2126 

 
 
 



 
 

 
16 2021 4.szám 

  



 
 

 
17 2021 4.szám 

 

„... Eltelnek a napok, búcsút 
Intünk az óévnek, köszöntjük 
Az újat. Isten hozott, január, 

Hozzál számunkra egészséget, 
vidámságot, boldogságot, 

Űzd el a rosszat, mi eddig volt.” 

 
Márton Èva: Búcsú az évtől 

 

 
Minden kedves olvasónknak békés ünnepnapokat,  

jó egészséget és 
boldog új évet kívánunk! 

 
 

 
 
 
 

Kérjük, hogy ismerősei körében toborozzon adományozókat, támogatókat. 
 

On-line adományozási lehetőség: http://adomany.downalapitvany.hu  

 


