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Kedves Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok! 
Kedves olvasóink! 
 

 
 
 
Szeretettel köszöntünk mindenkit 2022 első hírlapjával. 
 
Egyik legfontosabb feladatunk továbbra is a Corona vírus újra fellángolásának 
megakadályozása. Még mindig óvatosságra van szükség.  
 
A bezártságból, a külső ingerek hiányából adódó nehézségeket próbáljuk 
folyamatosan ellensúlyozni és a lehetőségekhez képest igyekszünk normális életet 
biztosítani ügyfeleink számára.  
Idén, két év kihagyása után végre megünnepeltük a Down Világnapot is, amiről 
később beszámolunk. 
 
Ezúton felhivjuk figyelmeteket 17 perces decemberi kiemelt video hírünkre, melyben 
Dr. Gruiz Katalin a 2021-es évet értékeli: https://www.downalapitvany.hu/node/2282 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
Kirchner Zsuzsanna             Gruiz Katalin 
Kkuratóriumi tag , szerkesztő             kuratóriumi elnök,kiadó 
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Hírek a pszichológus csapat negyedévi munkájáról 
A pszichológus csoport 2022 januárjában zárta a Foglalkoztatás 2020 pályázatát.  
A program keretében az elmúlt évben összesen 24 ügyfelünk vett részt munkára való 
felkészítésen 3 tapasztalati szakértő bevonásával, 6 fő vett részt nyílt munkaerőpiaci 
munkagyakorlaton és 8 fő elhelyezkedését támogattuk bejelentett jogviszonyba. 

A ValueAble Erasmus+ pályázat keretében véglegesítettük a vállalt szellemi 
termékeket: a könnyen érthető HACCP tananyagot értelmi fogyatékos munkavállalók 
számára, és az e-learning tananyagot olyan szakemberek részére, akik a nyílt 
munkaerőpiaci inklúzió támogatásában tevékenykednek.   Március végén 2 
ügyfelünk ment alapos felkészítést követően Rómába ment 3 hetes 
munkagyakorlatra az NH Collection Palazzo Cinquecento Hotelbe Pazdernyik Anita 
munkatársunk kíséretében. 

Február 28-án újabb Erasmus+ projektünk indult  ValueS néven. A korábbiakhoz 
kapcsolódó fejlesztésfókuszálban a munkahelyi biztonság és egészség védelme áll. 

A B4 Erasmus+ program 3. évében járunk; az elkészített szellemei termékek 
véglegesítése, honlapra való feltöltése és tájékoztatókkal való kiegészítése zajlik. A 
program keretében májusban 2 ügyfelünk fog részt venni egy 5-napos workshopon, 
az erre való felkészítés folyik. Az összegyűjtött oktató anyagok, útmutatók, 
protokollok, írott és képanyagok a pályázat lezárultával egy erre a célra létrehozandó 
online tudástárban is meg fognak jelenni magyar nyelven. 

A FOF2021 pályázat keretében szakemberek 2 csoportja havonta szemléletformáló 
foglalkozáson vesz részt az INV módszertana alapján. Kiemelt hangsúlyt kap az 
abúzus kockázata, a prevenció és a felismerés, ennek érdekében kívánatos szakmai 
attitűd. 

Folytatódott a nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedések támogatása, januárban 2 
alkalommal tartottunk érzékenyítő foglalkozást a Decathlon Budaörs 
személyzetének, jelenleg 13 elhelyezkedett ügyfelünk mentorálását, illetve 
nyomonkövetését látjuk el. Az elkövetkezendő időszakban várható az FH Gasztro 
Kft-vel való együttműködés kiterjesztése, várhatóan 2 ügyfelünk fog tudni 
elhelyezkedni a Parlament személyzeti konyháján. 
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Felelősségek a pszichológus csapatban: 
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 
  

Érzékenyítő tréning a Decathlon munkatársaival 

Peti és Judó Rómában munka közben 
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Beszámoló a Down Dada Szolgálatról  
Az év elején egy újabb állami gondoskodásban élő DS kislány titkos örökbefogadása 
történt meg a segítségünkkel. Több 'krízisterhes' anyának is segítettünk abban, hogy 
a gyermeke nála maradhasson a születés után. 

A Covid miatt el kellett halasszuk az FSZK SZÜLŐ2021 pályázat támogatásával 
tervezett szupervíziónkat és az örökbefogadó családjainknak tervezett találkozót, 
ezeket március végén  

március végén és áprilisban fogjuk pótolni.  

Beadtuk a SZÜLŐ2022-es pályázatot is, reméljük, hogy a nyárra tervezett újabb 
sorstársi mentorszülő tréningünkre kapunk valamennyi támogatást.  

A Bethesda Kórház Down Ambulanciáján és fejlődésneurológiai rendelésén továbbra 
is hétről hétre ott vagyunk. Steinbach Évaszervezéssel, időpontok adásával segíti 
Ambrus Bence ambulanciavezető, Felkay Mária, fejlődésneurológus és a többi 
szakorvos munkáját. Napi szinten 20–30, néha még ennél is több telefonos és mail 
megkeresést a Down Dada szolgálat, melyet továbbra is Steinbach Éva vezet, fog 
össze és próbálok választ adni, segíteni a segítséget kérő családoknak. Elsősorban 
a juttatásokkal, oktatással, fejlesztéssel, egészségügyi kérdésekkel fordulnak 
hozzánk.  

A Facebookon 4 zárt csoportunk is van a szülők támogatására. Sokszor ezeken 
keresztül találnak meg az új szülők is. 

Egy cikk is készült rólunk: https://bizdramagad.hu/cikk/itt-sorstarsak-segitenek-ha-
down-szindromas-babad-szuletik 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steinbach Èva, steinbach.eva@downalapitvany.hu, +36 20 260 7793,   
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Beszámoló a Rehabilitációs és Sportcentrumból 
A #IDOSPORT sportos pályázatunk soron következő konzorciumi ülését mi 
szerveztük 03.21–03.22. között. Így az olasz, spanyol, litvánt és görög partnereink 
megtapasztalhatták, hogyan is telik nálunk a Down Világnap, legalábbis a sportos 
része. Erre a napra a Sportcentrum egy Sportnappal készült, melyen a Decathlon 
munkatársaival közöscsapatokban versenyeztek az alapítványi srácok. 
 
A sportnap remek hangulatban telt, a Decathlonosok és a srácok hamar megtalálták 
a közös nevezőt: a játékos versengést, a győzni akarást. A pályázati partnereinknek 
is nagyon tetszettek a programok és az intézmények is, mert több otthonunkat is 
megmutatuuk nekik (Márgát, Kajárt és a Bocskai foglalkoztató központot). A pályázat 
a Covid miatt fél évvel hosszabbra nyúlik, de már a célegyenesben van, idén 
júniusban (Litvániában) lesz a zárás. A pályázat termékeihez két könnyen érthető 
kiadványunk angol változatásval is hozzájárultunk, ezk mostanra el is készültek. 
  
Március... –Down Alapítvány Rehabilitációs és Sportcentrum | Facebook 
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Az oklevelek átadása nagyon jó hangulatban telt... 

A konzorcium tagjainak erre a napra készült pólóval és a srácok által készített 
kézműves ajándékkal kedveskedtünk. A pólon a három downos kromoszóma 
felemás zoknikból kirakva látható. A póló a srácok körében is nagy sikert aratott! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

A pólóból minden résztvevő kapott 
 
Tervek 
Áprilisban érzékenyítésre érkeznek hozzánk egy bölcsőde dolgozói, akik a 
srácainkkal közös ”sportnapon” vesznek majd részt. 
Ebben az évben is szeretnénk a dolgozóknak kedveskedni a tavalyihoz hasonlóan 
egy egészségnappal, akár csak legutóbb, kora nyárra tervezzük. 
 
 
Sportcentrum vezető: Tóth Ádám, tothadam@downalapitvany.hu, +36 20 493 1442 
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Hírek a Zágrábi Gondozóházból 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt évben a COVID újabb hullámaival kellett megküzdenünk, melyet 
maradéktalanul sikerült végrehajtani. Intézményünkben a szigorúan betartott 
óvintézkedéseknek köszönhetően nem volt fertőzés. 
 
A járvány és a megelőzés érdekében rengeteg speciális feladat  hárult a 
személyzetre és az ügyfelekre egyaránt. Életünk nagy részét a védekezés és 
megelőzés tette ki. De –rendhagyó módosításokkal ugyan – sikerült elég sok 
programot megvalósítanunk, persze zárt körben, külső érintkezés nélkül. 22-ben 
aztán fellélegezhettünk egy kicsit, legalábbis azt hittük. De ebben csalódnunk kellett, 
mert ahogy nyitni kezdtünk, mindjárt megjelentek a fertőzések, szerencsére idén már 
egy sokkal enyhébb változatban: pozitív esetben az ügyfeleknél alig voltak tünetek, a 
dolgozók viszont jobban megsínylették a fertőzést. 
 
A járvány idején online felületeken tudtak az ügyfelek kapcsolatokat tartani 
hozzátartozójukkal és barátaikkal. Ennek hozománya, hogy sokat fejlődstek az 
eszközök használatában. Amikor a védekezés engedte a személyes találkozót 
preferáltuk a működésünkben.  
 
Fejlesztő foglalkozásokat és mentális segítségnyújtást is részben online felületeken  
biztosítottuki.De egyre inkább a személyes jelenlét jellemezi a napi munkát. 
 
Vannak olyan ügyfeleink, akik külső munkahelyen dolgoznak, ők kihagyásokkal 
dolgoztak '21-ben, de '22-ben visszatérhettek munkahelyeikre, 
Napközi otthonos ügyfeleinknél még többször előfordul a 'home office' amikor 
ahozzátartozóik covid fertőzöttek.  
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Itt látható több kép a Gondozóház életéről: 
https://www.facebook.com/downalapitvanygondozohaza/photos/?ref=page_internal 
 
2022-os terveink: 

 Szociális pénzbeli ellátások felülvizsgálata, hiányának felismerése és 
igénylésének pótlása; 

 Fejlesztő és rehabilitációs foglalkoztatás módosításai az idei pályázati 
támogatás  lehetőségei szerint; 

 Új kézműves termékek készítése; 
 Kapcsolat felvétel és bővítés gondnokokkal, gyámhivatalokkal és fogyatékos 

gyermekeket oktató intézményekkel; 
 Külső munkahelyek felkutatása; 
 Nyaralások, kirándulások gyakoribb szervezése; 
 Új ingatlan felkutatása, ahol az intézményi létszám is bővíthetővé válna; 
 Új helyzetekre való megfelelő gyors reagálás fejlesztése; 
 Szabadidő hasznos és aktív eltöltési lehetőségek bővítése; 
 A pandémia alatt kialakítottonline kapcsolattartás és egyéb újonnan megnyílt  

lehetőségek kihasználása. 
 
 
2022-es legfontosabb programunk: egy autóra, helyesebben egy kisbuszra gyűjtünk.  
A facebook oldalunkon is megjelentettük a hírt, hiszen ehhez támogatókat keresünk. 
A Gondozóház számlaszáma: 10918001-00000013-38730083 (Unicredit Bank). 
Kérjük, a közlemény rovatba írjátok bele, hogy "autó", hogy azonosítani tudjuk, mire 
is érkezett az összeg. Jelenleg az összegyűlt összeg: 1.622.195 Ft.  
 
 
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 Otthonának lakói év elejétől, a korlátozások feloldásától 
kezdődően aktív életet élnek. Nappal foglalkoztatóba járnak, főznek, sportolnak, 
emellett sokat kirándulnak, játszanak, szórakoznak. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
A február volt számukra a legmozgalmasabb, hiszen 14-én Valentin napot 
ünnepeltek, 16-án koncertezett náluk a Nem adom fel zenekar, 26-án pedig 
farsangoztak Csicsi bohóc közreműködésével. 
 
A március 21-ei program is 
nagyon jól sikerült. 
Sportnapon, koncerten és a 
Gellért hegyen ünnepeltük a 
Down világnapot. 
További fotók elérhetőek a 
Down Alapítvány Szalóki 
Otthon facebook oldalán. 
 
 
A Gellérthegyi túra immáron 
hagyomány a Szalókiban: 
három csapat, az Szalóki, a 
Lágymányosi és az Andor, a 
Gellérthegy háromoldaláról 
indulnak a csúcsra, ahol 
összetalálkoznak. 
 
 
 
 
Intézményvezetö: Lengyel Beáta, napközi@downalapitvany.hu, +36 20 2889641 
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Hírek az Andor Utcai Kiscsoportos Lakóotthonból 
 
Az idei év első két hónapja nálunk is még mindig a pandémia jegyében telt.  
Januárban a fennálló vírusveszély miatt még itthon töltöttünk egy hetet.  
Próbáltuk az életünket úgy élni mint máskor, ünnepeltük a szülinapokat, lejártunk az 
elkészült közösségi termünkbe, amit egy pince helyiségben alakítottunk ki. Kaptunk 
egy csocsó asztalt , aminek nagyon örültek a srácok és ki is használják minden 
alkalommal, amikor lemegyünk a pincébe. Nagy focicsatákat vívnak. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
A Down világnapot három helyszínen ünnepeltük.  
Voltunk sportnapon a Sportcentrumban, a Zuglói Közösségi házban ahol a sok 
program mellett, díjat nyertünk a „Hulladékból termék” kézműves  pályázaton.  
Egyéniben Hegedős Ádám II., csoportosban pedig szintén II. helyezést értünk el. 
 
 
 
 
 
Felelős: Borsosné Illés Mária, illesmaria@downalapitvany.hu, +36 20 362 0775 
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Hírek a Központból 
 
A központi iroda az alapítványi adminisztráció legfelső és összefogó helyszíne, és ide tartoznak 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, 
szabadidős programok és nyaralások, a pályázatok, a publikációk és a kiadói tevékenység. 

A '22-es évet újult erővel és reményekkel kezdtük. Azt reméltük, hogy végre járvány-
mentesen, szabadon élhetünk, mozoghatunk a világban. De sajnos ennek 
ellentmondott az, hogy az év elején egy újabb hullám söpört végig az alapítványon 
(is): Mintegy 100 ember betegedett meg. Szerencsére senki nem került kórházba, 
nem voltak nagyon súlyos tüneteik a covidos betegeknek. De megint bebizonyo-
sodott, hogy a dolgozók rosszabbul veszik az akadályt: míg a fogyatékos ügyfelek 
enyhe tűnetekkel, vagy tünet nélkül ússzák meg, addig az átlagember megszenved 
vele. Sok mindennel nem lehet ezt magyarázni; mi, itt az alapítványban a stressz 
mennyiségével magyarázzuk: ügyfeleink sokkal alacsonyabb stressz-szint mellett 
élnek, mint az átlagember, mint a munkatársak.  

A '21-es év lezárásaként áttekintettük az előző évet, kiderültek a gyenge pontok, 
például, hogy a gazdasági tervek egy része nem valósult meg (nagyjából a járvány 
miatt), például nem sikerült 100%-os kitöltöttséget elérni a Kajár támogatott 
lakhatásban, így elvesztettük a már megítélt támogatási keret egy részét. A másik, 
talán nem is meglepő elmaradás a dolgozói bérekben volt: több bért terveztünk, mert 
kvalifikáltabb munkaerővel számoltunk, ami elsősorban a szociális bérpótlék 
mértékében mutatkozik meg. A munkaerőhiány, sajnos, abba az irányba hat, hogy 
aki képes és teheti, az elhagyja a szakmát, sokszor az országot is. Így nekünk egyre 
kevésbé kvalifikált munkaerő-választék marad. Ez is visszafizetést eredményezett. 
Az ilyesmi mindig fájó pont, ezért fontos a minél pontosabb tervezés és az anyagi 
források minél hatékonyabb kihasználása.  

Azért jó dolgok is szerepeltek a '21-ről megvont mérlegben, például az 
egészségmendzsment sikeres működése Vámos Magdi odafigyelésének, rendszeres 
szakmai konzultációinak az eredményeképpen. Jó hírek között vannak a kisebb 
felújítások és fejlesztések, aminek a lakóközösségek örülhettek, szinte minden 
otthonban. Jó hír, hogy immáron 5 európai projektben veszünk rész, melyek 
elsősorban a foglalkoztatás, az egészséges életmód és sport témákban olyan 
fejlesztéseket tesznek lehetővé, melyek mind anyagilag, mind szemléletben többletet 
jelentenek a szakmai munkánkban. Jó hír az is, hogy egyre több cég nyitott arra, 
hogy kisebb-nagyobb támogatásokkal felkaroljon minket: az alábbi táblázatban 
láthatóak a tavalyi és idei szponzorációk és együttműködések. 
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Adományozók ('21–'22) Adomány értéke  Adomány típusa 
ACO Light Kft.              200.000 Ft  pénzbeli adomány 
CYL Generáció Kft.           5.833.000 Ft  tágybeli adomány 
DUNA Szálloda Zrt.              500.000 Ft  pénzbeli adomány 
Ferenczi és Társai Végrehajtó Iroda           4.000.000 Ft  pénzbeli adomány 
Hungarorisk Kft.              198.000 Ft  pénzbeli adomány 
IKEA Lakberendezési Kft.              307.772 Ft  tágybeli adomány 
Kasuba-Ker Kft.           1.335.000 Ft  szolgáltatási adomány 
Kiss Jenő Store Bt.              348.000 Ft  tágybeli adomány 
MARESI Foodbroker Kft.           1.000.000 Ft  pénzbeli adomány 
MAVIR Zrt.           1.000.000 Ft  pénzbeli adomány 
Mielemed MPM Kft.              750.000 Ft  tágybeli adomány 
MVM Zrt.           5.000.000 Ft  pénzbeli adomány 
RackForest Kft.              480.000 Ft  szolgáltatási adomány 
RoadInfo Tanácsadó Kft.              160.000 Ft  pénzbeli adomány 
Strategy Institute International Kft.              200.000 Ft  pénzbeli adomány 
Távközléstechnika Zrt.              750.000 Ft  pénzbeli adomány 
Urban-Lis Stúdió Kft.              200.000 Ft  pénzbeli adomány 
Wellis Magyarország Zrt.              100.000 Ft  pénzbeli adomány 
Gramex 2000 Kft.              280.048 Ft  tárgyi adomány 
Metalloglobus Kft.              100.000 Ft  tárgyi adomány 
Urban-Lis Stúdió Kft.              200.000 Ft  pénzbeli adomány 
Együttműködők  
BME Oktatás 
Decathlon Érzékenyítő programok és foglalkoztatás 
dm Termékvásárlás 
Élelmiszerbank Élelmiszeradomány és foglalkoztatás 
És még sokan mások Felújítások, kisebb tárgyi adományok 
Filantróp Egyesület Programok szervezése, tárgyi adományok 
IKEA Adományozás és foglalkoztatás 
Magyar Posta Tanfolyam, termék megrendelés, foglalkozt. 
Marriott Kiállítás és foglalkoztatás 
Óbudai Egyetem Oktatás 
SOTE Oktatás 
Twenty six Érzékenyítés és foglalkoztatás 
Volvó Galéria Adományozás és kiállítás 
Zorall Együttes Meghívások, koncertek 
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Az alapítvány is részt vállalt az ukrajnai menekültek megsegítésében.  

Gyűjtést rendeztünk az ügyfelek és családjaik körében, az összegyűlt pénzt pedig a 
határon segítőkkel egyeztetett cikkek vásárlására fordítottuk. Az összegyűlt és 
megvásárolt adományt Érczy Emese és Magyari Timi vitték le egy határmenti 
továbbító állomásra. Az akcióról az Esély című műsor is beszámolt:  
https://mediaklikk.hu/video/esely-2022-03-19-i-adas/   14:45-től 

 

Új dolgozók vannak egyes kulcspozíciókban: 

1. A Felcsúti élén Muraközi Eszter még a betanulás szakaszában van, de már 
rengeteg teher nehezedik rá, reméljük, megbirkózik a feladatokkal. 

"Muraközi Eszter vagyok, 2021 szeptemberétől dolgozom az alapítványnál.  

Eltérő szakmai közegből érkeztem, de régóta éreztem a késztetést, hogy 
kipróbálhassam magam szociális területen is. Boldog voltam, hogy ez a lehetőség 
rám talált, így kerültem a Felcsúti Utcai Támogatott Lakhatás élére. 

Fontosnak érzem folytatni a megkezdett munkát, de a saját elképzeléseimet is 
szeretném megvalósítani, hogy az intézmény fejlődésének aktív részese lehessek. 
Ennek elérésére az emberi méltóság megőrzésével, a gondolkodás pozitív irányú 
befolyásolásával, vezetői elvárásaim világos megfogalmazásával, vezetői 
megbízásommal járó feladataimnak személyes felelősségvállalásával igyekszem 
eleget tenni." 

2. A Bocskai foglalkoztatási centrum korábbi vezetője helyett most Bódis Anita 
szervezi a centrum életet és készül az itt induló napközi otthonos szolgáltatás 
engedélyeztetésére és működtetésére. Elkezdte Bocskai termékekés kézműves 
tevékenység megújítását, reméljük, hogy hamarosan új termékekkel jelentkeznek. 

„2022. januárjában kerültem az Alapítványhoz, az elmúlt néhány hónapban több 
telephely munkájával személyesen ismerkedhettem meg. Március 16. óta vezetem a 
Bocskai Foglalkoztató Centrumot. Gyógypedagógus végzettségem van, rendelkezem 
gyógypedagógiai és szociális szakvizsgával. 13 évig dolgoztam Fogyatékos 
személyek nappali ellátásában és támogató szolgálatban telephelyvezetőként és 
terápiás munkatársként értelmileg akadályozott, mozgáskorlátozott, látássérült és 
halmozottan sérült személyekkel. Ezután országos érdekvédelmi szervezetekben 
bővítettem szakmai tudásomat. Projekt munkatársként a telefonos InfoCentrumot 
vezettem, a szervezetünk által kiírt pályázatok és beszámolók szakmai értékelését 
végeztem és a civil fenntartású lakóotthonok, támogatott lakhatások és foglalkoztatók 
országos hálózatát koordináltam. A szociális ügyek tervezése, végrehajtása, a 
jogszabálytervezetek véleményezése is feladataim közé tartozott, aktív kapcsolatot 
tartva a minisztériumokkal és a szakmai irányító és fenntartó szervezetekkel. 
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Emellett érdekvédelmi tanácsadóként és az érdekvédelmi tanácsadás szakmai 
vezetőjeként kísértem az intézményi férőhely kiváltást az EFOP-2.2.2. pályázatban. 
Egy egyesület keretében tapasztalatot szereztem autista fiatalok nyílt munkaerőpiaci 
elhelyezésében, az arra történő felkészítésben, a munkáltatók érzékenyítésében. 
Örömmel vettem át a Bocskai vezetését. Az Alapítvány vezetőivel egyeztetve több 
újfajta kézműves technikát vezetünk be szakember segítségével, ilyenek többek közt 
a nemezelés, szövés és kerámiázás. Szeretnénk az eladható termékek repertoárját 
bővíteni. Elindítottunk Facebook oldalunkat, ahova folyamatosan feltöltjük az általunk 
készített termékeket. Hamarosan nappali ellátással bővül szolgáltatásaink köre, ahol 
színes programokkal készülünk. Munkatársainkkal igyekszünk ügyfeleink számára 
változatos munkát biztosítani, amellyel fejlesztjük, helyreállítjuk, megőrizzük 
képességeiket és felkészítjük őket az önálló munkavégzésre.” 
 
3. A központi irodából Macher Zsuzsi kisbabát vár, áprilistól szülése szabadságon 
lesz. Az ő munkáját egy fiatalember, Szabó Ákos veszi át. 

"Szabó Ákos vagyok, 27 éves. A Down Alapítványban 2022.március 9 óta vagyok 
tag, és az Ilka Központban dolgozom. Fő feladatom a munkaügyek, és az azzal 
kapcsolatos adminisztrációs ügyintézés. Tanulmányaimat az egyetlen szlovákiai 
magyar egyetemen végeztem be, ez pedig a Selye János Egyetem, ahol 
közgazdaságtan és vállalati menedzsment szakon mesterdiplomát szereztem. 
Nagyon várom a közös munkát az itteni kedves dolgozókkal, mindenki nagyon 
segítőkész. Remélem, hogy sokat, és sokaknak segíthetek munkámmal, és 
személyemmel hozzájárulhatok a kitűnő munkahelyi légkör megmaradásához." 

4. Új esetfelelőst kapott a Somfa+Üllői támogatott lakhatás: egy korábbi félállású 
segítő kolléga, Bartha Ádám befejezte tanulmányait, szociális munkásként ő vette a 
kezébe a két otthonban élők életének irányítását. 

"Bartha Ádám András vagyok, 2021 májusa óta dolgozom az Alapítvány  Somfa  
közi és Üllői úti támogatott lakhatás tagintézményében. Megszerettem itt dolgozni 
az itt töltött hónapok alatt, eddig részmunkaidőben szociális segítőként, márciustól 
már esetfelelősként vagyok jelen. Azóta képzettséget szereztem az ELTE-n, 
szociális munkásként, kirekesztett csoportok specializációval. A hónapban 
ellátogathattam az Alapítvány másik négy tagintézményébe, ahol bemutatták 
nekem, hogy az ő intézményeikben hogyan valósul meg az esetfelelősi munka a 
gyakorlatban. Munkám során fontosnak tartom, hogy jó gyakorlat valósuljon meg, 
melynek révén támogatottaink közösen meghozott célok mentén élhetik 
mindennapjaikat." 

Az új munkatársak mellett új program a már megkapott napközi-otthonos normatíva 
keret kitöltése engedélyezett napközi otthonokkal: ez a Lágymányosi és a Bocskai 
teljes értékű telephellyé nyilvánítását és a tevékenység engedélyeztetését feltételezi. 
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Utána a szolgáltatást igénybevevők létszámát és az ott dolgozókat kell a szolgáltatás 
előírásainak megfelelően kialakítani. 

Ilyenformán adminisztrative bővülnek a hivatalos telephelyeink. De fizikai bővülés is 
történt, mert megvásároltuk és ki is fizettük az Arany János utcai ingatlant a 
Bocskaival szemben. Ez igen praktikus módon teszi lehetővé a bővülést, a helyhiány 
megszüntetését a XV. kerületi központunkban. Nagy munka lesz, sok pénzt is 
igényel. Eddig egy pályázatott tudtunk beadni a felújításra(10 mFt). Ha azt 
megnyerjük, akkor is még 2-szer annyit hozzá kell tenni, hogy használható legyen.  

A 30 éves évforduló megünneplésére még alig volt energiánk, de a Down Világnap 
nagyon jól sikerült.  

Rengeteg program volt, és a sajtó is sokat foglalkozott velünk, a világnappal, a 
fogyatékos emberek életével, lehetőségeivel. 

A weboldalon megtalálható egy összefoglaló az eseményekröl: 
https://www.downalapitvany.hu/node/2302 
Amint elkészül márciusi video hírünk, természetesen közzé tesszük. 

 

A Világnap hetében megjelent újságcikkek és riportfilmek: 

 

Riport a hatoscsatorna Feketén-fehéren című műsorában: Gruiz Katalin, Magyari 
Tímea és Janzsó Cecília: https://www.youtube.com/watch?v=9d4TEh_RMNo  

Riport dr. Gruiz Katalinnal és Janzsó Cilivel a Duna TV Család-barát műsorában: 
https://mediaklikk.hu/csaladbarat-extravideok/video/2022/03/21/marcius-2... 
A Dívány magazin riportja dr. Gruiz Katalinnal: 
https://divany.hu/szuloseg/down-szindroma-vilagnap/(link is external) 
A Katolikus TV Down-világnapi riportja dr. Gruiz Katalinnal és Janzsó Cilivel: 
https://katolikus.tv/marcius-21-a-down-szindroma-vilagnapja-janzso-cecil...  
https://www.youtube.com/watch?v=qMhz-8KVydo    
Czinege Bea és Száraz Ferenc Down-világnapi kisfilmje: 
https://www.downalapitvany.hu/node/2309 
Kenézi Diána és Hegedűs Ákos Down-dada házaspár családjáról készült riport, 
MTVA Találkozás 2022.03.20-i adás: 
https://mediaklikk.hu/video/talalkozas-2022-03-20-i-adas/ 
Lugosi Dóri Down-dadával készült riport, mely a colore.hu-n jelent meg: 
https://colore.hu/szelavi/interju/a-down-szindromas-gyermek-legnagyobb-t... 
A Hajdú-Bihar Megyei Hírportálon Őry Andi Down-dadával és 16 éves Down-
szindrómás lányával, Kingával készült riport: 
https://www.haon.hu/helyi-kozelet/2022/03/kinga-csak-arra-vagyik-hogy-el... 
Az ujvarosonline.hu-n megjelent Szilvi és Kálmán családjának és Down-szindrómás 
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lányuk, Dóri története: 
https://ujvarosonline.hu/eletmod/interju-a-down-szindromas-dori-szuleivel 

A bizdramagad.hu cikke a Down Dada Szolgálatról: 

https://bizdramagad.hu/cikk/itt-sorstarsak-segitenek-ha-down-szindromas-... 

A Volvogaleriamagazin.hu-n megjelenő cikk a Volvo Galériában megnyilt 
kiállításunkról: 

https://www.volvogaleriamagazin.hu/down-szindromas-gyerekek-csodalatos-a... 

https://www.volvogaleriamagazin.hu/annoni-zita-meg-az-otthonaban-is-kite... 

A Ridikül Down-világnapi riportja: 
https://mediaklikk.hu/cikk/2022/03/17/ridikul-igaz-tortenetek-down-szind... 
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Beszámoló a Down Alapítvány Down Világnapi 
Civil Házas rendezvényéről 
 
Az idén harmadik alkalommal, – két év kihagyás után – újra sor kerülhetett Down 
Világnapi rendezvényeinkre szerte a városban, utcai falshmobok, kiállítás és 
nyilvános szereplések formájában, valamint a Sportcentrumés és a Zuglói Civil Ház 
rendezvényein. Az Alapítvány összes ügyfele és dolgozója, közel 500 ember vett 
részt a különböző rendezvényeken, legtöbben több rendezvényen is. Így igazán 
színesen és sokféleképpen ünnepeltük meg ezt a napot. 

A Civil Házban 1 órától gyülekeztek az ügyfeleink az aulában, ahol adományozóink, 
a Fornetti édes-sós aprósüteményeivel és a Gramex üdítőivel vendégeltük meg őket. 

Két órakor csendültek fel az Abigél című musical hangjai a színházteremben a Zenés 
Diák Színpad előadásában. 

Érkeznek a vendégek a Zuglói Civilházba 
  



 
 

 
18 2022 1.szám 

A Zenés Diák Színpad előadása: Abigél 
 

 

Ezt követte a Down Világnap alkalmából kiírt "Hulladékból termék" kreatív 
pályázatunk díjátadója, ahol egy 1. díj és két-két 2. és 3. díj került kiosztásra.  

 

 
1. helyezett: Polcok és kaspó hulladék papírból (Szalóki) 
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2. helyezett: Koszorúk hulladék papírból készült rózsákból 

 

 
Ceruzatartó és mécses konzervdobozból és betűjáték kupakból 

 
 
Az a tervünk, hogy a hulladékból készült termékeink jelölésére alapítunk egy 
védjegyet az egyik pályamunka felhasználásával.: Ez a pályamunka a méhecske, így 
a hulladékok hasznosításával készült termékek védjegye egy MÉH lesz.  
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Védjegyként kiválasztott pályamű: a MÉH 

 
A díjátadó után az Animal Cannibals csapott egy fergeteges bulit, amin szinte 
mindenki táncolt fent a színpadon és lent a nézőtéren egyaránt. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Animal Cannibals koncertje 
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Fotóterápiás Művészeti Műhely 
Ez a programunk is egyike azoknak a központi programoknak, melyet az alapítvány 
bármely érdeklődő ügyfele számára elérhetővé tesszük. Jelenleg két klubunk 
működik: egy "gyerek": iskolából éppen kikerülő, vagy még iskolás gyerekek 
számára, és egy "felnőtt: az alapítványban élő vagy rendszeresen bejáró ügyfelek 
számára. 

A Fotóterápis  és Művészeti Műhely művészeti vezetője Bege Nóra fotográfus, 
szervezője, összefogója pedig Sebestyén Dina.  

Bege Nóra vezetésével készülnek a fotók és a fotókból a különböző technikájú 
alkotások. Nóra a fotózáson és az alkotáson kívül a srácok testi és  lelki jólétével is 
foglalkozik, valódi terápia az, ami a vezetésével történik. Dina a központi 
munkatársak segítségével felelős a pályázatok beadásáért és elszámolásáért, 
szervezi a foglalkozásokat, a táborokat, valamint a kiállításokat. 

Erre a szezonra is több pályázat készült és készül is még a jövőben, hiszen a Műhely 
programjaihoz, a foglalkozásokhoz és a táborokhoz nagyon kellenek ezek a 
kiegészítő források. Idén még csak egy megpályázható kiírás volt; az MMA-hoz be is 
adtuk a pályázatot "Az értelmi fogyatékos fiatalok Fotóterápiás Művészeti 
Műhelyfoglalkozása és tábora" címmel és reméljük, hogy lesznek még lehetőségek.  

A pandémia elmúltával több kiállításunk is nyílik: 1. A Volvo Galériában március 
elején megnyílt kiállítás ünnepélyes megnyitója a Down-világnapon, 03.21-én volt. 

https://www.youtube.com/watch?v=oKSw3b6jglE 
https://www.facebook.com/watch/?v=513475636961663 
http://downalapitvany.hu/node/2295 
http://downalapitvany.hu/node/2308 
http://downalapitvany.hu/node/2307 

Két újabb kiállításunk lesz a tavasszal:2. A NEmAdomFel kávézóban április 14-én, 
és 3.a Zuglói Civil házban május 27-én. 
Mindkettő témája a karantén, a bezárva készült alkotásokat állítjuk ki. 

A Horizont alkotó csoport felkért minket együttműködésre. Programot szerveznek 
értelmi fogyatékos gyermeket nevelő szülők számára. 
http://downalapitvany.hu/node/2305 

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 örök nap még bágyadtan ragyog, 

De tavaszosok már a csillagok 
S az éjszakában zizzenő neszek, 

Egy új világ susogja már: leszek!...” 
 

Juhász Gyula: Tavaszvárás 

 
Minden kedves olvasónknak  

kellemes, békés húsvéti ünnepeket 
és  

jó egészséget kívánunk! 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kérjük, hogy ismerősei körében toborozzon adományozókat, támogatókat. 
 

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

 


