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Kedves Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok! 

Kedves olvasóink! 
 
Szeretettel köszöntünk mindenkit 2019 első hírlapjával. 
 
Ebben az évben, – a szakmai fejlesztések, a foglalkoztatási és építkezési tervek 
mellett, – egy rendkívül összetett feladat kerül a középpontba. Szeretnénk minél több 
ügyfelünket elhelyezni a nyílt munkaerő piacon.  
 
A következö videóhírben hallható és látható, Gruiz Katalin, alapitványunk 
vezetőjének év eleji üzenete: 
 
Download: https://mab.to/wOO1yEhCFA1  

Alternativ link: https://www.myairbridge.com/email/wOO1yEhCFA1/   

(illetve http://www.downalapitvany.hu/node/1644 negyedik hír) 

 
 
Az elmúlt negyedév egyik legkiemelkedőbb eseménye március 21.-e, a Down-
szindróma Világnapja.  
(A dátum maga is szimbólum, a Down-szindrómát okozó kromoszóma-
rendellenességre, a három példányban jelenlevő 21-es kromoszómára utal.) 
 
Az ünnepnapról készült beszámolóval és néhány hangulatos fotóval zárjuk aktuális 
hírlapunkat. 
 
 
Üdvözlettel: 
 

Kirchner Zsuzsanna          Gruiz Katalin 
Kuratórium tagja, szerkesztő       Kuratórium elnöke, kiadó 
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Beszámoló a pszichológusi munkáról  
 
2019. januárjában zártuk a Foglalkoztatás 2017 pályázatunkat Kiss-Tóth Petra 
projektvezetésével, amelynek célja az volt, hogy értelmi fogyatékos ügyfeleink nyílt 
munkaerőpiaci elhelyezkedését támogassuk. A pályázat keretében összesen 14 fő 
helyezkedett el legalább 2 hónapra külső munkahelyen. Ezek a munkahelyek: a BB’z 
Bar & Grill, Caviar & Bull, Fogócska SE, BME ÜMSZ Kft., az IKEA (a Fakultás FM 
közvetítésével), a Top Down Kft., a McDonalds, az Albertfalvai Cérnázó, az English 
Garden óvoda. Több munkahellyel tárgyalásban állunk további munkaerő biztosítása 
céljából. Igyekszünk kihasználni az országban uralkodó krónikus és vészes 
munkaerőhiányt, vagyis azt, hogy ha kényszerből is, de igény van a mieink 
munkájára. Persze rengeteg a teendőnk, hogy minden elfogadhatóan menjen. 
Legyünk őszinték: sérült ügyfeleink nincsenek felkészülve a munkahelyi 
megmérettetésre, rengeteg tapasztalatot kéne gyűjteniük, hogy megállják a helyüket. 
Eddig erre nem volt módjuk, így sok a kockázat. A fogadó munkahelyek munkatársai 
sem tudják, hogyan álljanak az új helyzethez, beleesnek az összes hibába, a 
gyerekként kezelésbe, a babusgatásba, a hibák elnézésébe, pedig ezzel véglegesen 
elrontják a helyzetet. A menedzserek, a döntéshozók együttműködőek, de ők sem 
tudják, hogy nem elég akarni egy Down-szindrómás ember foglalkoztatását, ahhoz 
sok mindent kell tanulni és figyelni. Legnagyobb probléma talán az, hogy a 
munkahelyeken nem szabálykövetőek, a munkaerkölcs nincs a legmagasabb 
szinten, sok a ravaszkodás, az eltussolás, amiben a nem tudnak a többiekhez 
hasonlóan funkcionálni. Ez jó esetben vagy ahhoz vezet, hogy javul az általános 
munkahelyi hozzáállás, vagy ahhoz, hogy ügyfelünket nem tűri meg hosszú távon az 
avulásra nem képes munkaközösség. 
A pályázatról láthatunk egy összefoglaló videót a Down Hírmagazin januári kiemelt 
számában: https://www.youtube.com/watch?v=c91o2olhGtk 
 
Másik munkahelyi inklúziót támogató pályázatunk, a Valueable projekt még idén is 
folytatódik, Szabó Alexandra projektvezetésével. Januártól két vendéglátó 
partnerünk, a BB’z Bar és a Caviar & Bull csatlakozott a nemzetközi Valueable 
Hálózathoz (http://www.valueablenetwork.eu), így ők a két első magyar Valueable 
védjegy viselésére jogosult szervezet. A BB'z Bár arany fokozatot ért el, mert 
fogadott embert gyakorlatra, alkalmazott Down-szindrómás dolgozót és toborzott 
további vendéglátó helyeket. A Kaviar Bull ezüst fokozatra jogosult, mert fogadott 
gyakornokokat és alkalmazott egy sérült dolgozót. A védjegyek ünnepélyes 
átadására március 21-én délután került sor a BB'z Bár alagsori különtermében, közel 
100 résztvevő érdeklődése mellett. Jelenleg két új vendéglátó szervezettel 
egyeztetünk a csatlakozás lehetőségéről, mindketten maguk jelentkeztek, 
szeretnének részt venni ebben az egyedülálló európai fejlesztésben. 
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Szeretnénk, ha a Valueable hálózat építését a pályázat 2019. augusztusi 
lezárulásával is folytathatnánk, ezért az olasz AIPD vezetésével újabb Erasmus+ 
pályázatra adjuk be jelentkezésünket márciusban. Sikeres pályázat esetén a Down 
Alapítvány vezetésével valósulna meg egy könnyen érthető HACCP tananyag és 
kurzus kialakítása, amelynek segítségével ügyfeleink még megbízhatóbb 
munkaerővé válhatnának a vendéglátóipar területén. 
 
A gyógypedagógiai és pszichológiai csoport másik – egész alapítványt érintő  
feladata az INV tréningek szervezése és tartása: 2019. márciusában fejezünk be egy 
csoportot, és 2019. februárjában indult egy új csoport. Az INV tréningek a támogató 
szakemberek attitűdjének és eszköztárának kialakítását, bővítését célzó 
tréningsorozat, melytől azt reméljük, hogy a nálunk dolgozó szakemberek 
tudatossága nő és a szemléletük, napi munkájuk megfelel a szociális munka etikai 
szabályainak és modern elveinek. 
 
Az Alapítványban előfordult változások, vezetőcserék miatt munkatársi tréningeket 
tartottunk az Andor- és Oroszlán Lakóotthonban. Mindkét intézményben új vezetőt 
neveztek ki, így már az indulásnál módjukban állt, tréning keretében, megismerni a 
munkatársaikat. Ennek a gyakorlatnak a folytatását nagyon ígéretesnek tartjuk a 
fluktuáció megelőzése, az együttműködés fejlesztése és a konfliktusok kezelése 
szempontjából. Módszertanilag nagyon jó megoldás, hogy egy külső és egy belső 
szakember vezeti a tréninget, jelen esetben Keszericéné Rab Jolán és Szabó 
Alexandra pszichológusok. 
 
 
A pszichológiai csoport egyes területeiért felelős személyek  
Foglalkoztatás: Kiss-Tóth Petra, tothpetra1989@gmail.com, +3620 218 2879 
Valueable hálózat: Szabó Alexandra, szabo.alexand@gmail.com, +3620 298 3803 
Munkaalkalmasság felmérés, egyéni terápiák: Janzsó Szilvia, szjanzso@gmail.com, 
 +3620 337 5279  
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Beszámoló az I. Átmeneti és Napközi Otthonról 
1116 Budapest, Szalóki u. 53. 
 
Farsangi mulatság a Szalókiban 
A tél végét és egyben a tavasz kezdetét jelentő farsangi időszak mindig izgalmas 
tevékenységekkel telik. Idén, a Vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsangi 
ünnepséget február utolsó napján rendeztük meg a Szalókiban. Rendhagyó módon 
egy egész napos programmal készültünk. A délelőtt folyamán a korábban elkészített 
dekorációs elemek kerültek a helyükre. Volt lufifújás, boszorkánylépcső hajtogatás, 
és korábban számtalan díszes maszkot is készítettünk erre az alkalomra. A délutáni 
elemózsiáról is magunk gondoskodtunk, ízletes pogácsákat és sajtos finomságokat 
sütöttünk. Ebéd után játékos vetélkedőkkel és ügyességi feladatokkal tettük próbára 
magunkat, valamint díjaztuk az ötletes jelmezeket, persze mindezt sok-sok 
finomságért cserébe. Végül tombolahúzással és zenés, táncos mulatsággal zártuk 
ezt a remek napot. 

 
Csütörtöki sütés-főzés 
Mivel szeretjük a finom ételeket, a Szalóki háza táján egy igen hasznos program 
vette kezdetét. Csütörtök délután heti rendszerességgel önkéntes szakácsunk, Laci 
bácsi segítségével készítünk el finomabbnál finomabb, és nem mellesleg 
egészséges, mindenki által fogyasztható ételeket. Hétről hétre sajátítjuk el a konyhai 
eszközök helyes használatát, valamint az előkészítő folyamatok helyes sorrendjét, 
mint pl. a rendelkezésre álló zöldségek és gyümölcsök megtisztítása, hámozása és 
felaprítása. Az elmúlt hetekben készítettünk gyümölcs-és franciasalátát, pogácsát, 
lecsót és avokádókrémet. Az ételeket uzsonnára, illetve vacsorára fogyasztjuk.  
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Sportesemények 
Az idei év első hónapjai sportversenyekben is bővelkedtek. Ügyfeleink kiemelkedő 
eredményei bizonyítják, hogy a sport milyen nagyszerű lehetőség a szabadidő 
hasznos eltöltésére, csapatépítésre és új emberi kapcsolatok, barátságok 
megteremtésére. 
Február 11-én a Bókay-kertben került megrendezésre a Speciális Olimpiai Szövetség 
tenisz szakágának országos versenye, melyen nagyon szép eredményeket értek el 
napköziseink. Tamás Gábor a legerősebb divízióban első helyen, Szűcs János Zsolt 
a II. divízióban harmadik helyen, Szőke Ádám a III. divízióban pedig a második 
helyen végzett, míg Kurbel Nikolett a IV. helyet szerezte meg. Peremiczki József a 
piros pályán lett győztes. 
Egy héttel később pedig Láng Éva és Szőke Ádám tette próbára ügyességét az 
Ászgárd Bocsa Klub bocsa versenyén, szintén kiemelkedő eredménnyel. 
 
 
 
 
 

 
További képek elérhetőek a 
Down Alapítvány Szalóki Otthon 
facebook oldalon.  
napkozi@downalapitvany.hu; 
szaloki@downalapitvany.hu 

 
 

 
 
Intézményvezetö: Veperdiné Scholz Mária,  
+36 20 288 9641, napkozi@downalapitvany.hu 
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Aktuális hírmagazinjaink 
 
I./ Decemberi video-hírmagazin: http://www.downalapitvany.hu/node/1625 

Témák: 

1. Karácsony a Down Alapítvány Szalóki utcai Átmeneti és Napköziotthonában 

2. Beactive Aktivátor díjat nyert a Rehabilitációs és Sportcentrum 

3. Bemutatjuk a balkezes bögrék gyártását a Zágrábi utcai Gondozóházban 

4. Krekó Kati 69. születésnapját ünnepelték a Felcsúti utcai Lakóotthonban 

 

II./ Decemberi kiemelt hírünk: http://www.downalapitvany.hu/node/1628 
Téma: bemutatkozik a Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központja. 

 

III./ Januári videó-hírmagazin: http://www.downalapitvany.hu/node/1644 

Témák: 

1. Bemutatjuk a Zágrábi utcai Gondozóház új terápiás (szenzoros) szobáját 

2. Baromfitartás a Felcsúti Lakóotthonban 

3. Bemutatkozik a Csengery Lakóotthon 

4. Dr. Gruiz Katalin Elnök Asszony év eleji üzenete 

 

IV./ Januári kiemelt hír: http://www.downalapitvany.hu/node/1645 
Téma: A Foglalkoztatás 2017 pályázat lezárása, eredményei. 

 

A videóhírmagazin készítóje: Szirmai Norbert  
Hírszerkesztő: Gruiz Katalin és az alapítvány vezetői 
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Hírek a Központi Irodából 
 
A központi iroda nem csak az alapítványi adminisztráció legfelső és összefogó helyszíne de mindazok 
a fejlesztések, projektek, események, pályázatok és programok, melyek összalapítványi szintet 
érintenek és kifele is meghirdetésre kerülnek, itt koordinálódnak. Ezek közül sorolunk itt fel néhányat. 
 
Elköltözött a központi iroda az Amerikai útról az Ilka utca 26 alá, 2. emelet 6.-ba. 
Az új helyen nagyobb hely lett – 2 dolgozószoba, fürdő, konyha + étkező. Az Ilka 
utcai pincénket is felújítottuk, ajtó-, ablakcsere, festés, szellőzés beépítése. A pincét 
és bepolcoztuk Salgó polcokkal irattárolás céljára.  
 
Az Amerikai út továbbra is a hivatalos székhely,  de a központi irodai ügyintézés az 
Ilkában lesz a Korai Fejlesztő által nem használt 2. emeleti egyik lakásban. 
Átmenetileg az iktatás, a posta és telefonok fogadása még megmarad az Amerikai 
úton, mindaddig, amíg sikerül átszoktatni minden ügyfelet, postást, telefonokat. 
Kismértékben átalakítottuk az Ilka utcai lakást, festés, mázolás, burkolás történt és 
megteremtettük a működési feltételeket. Mindezek után március közepére megtörtént 
az átköltözés: március 18-tól az Ilka utcában folyik a központi ügyintézés nagy része, 
ide érkeznek a kézbesítők, a ki- és belépő munkatársak, stb.  
 
    
 
 

 
 
 
 

ELŐSZOBA NAGYSZOBA ERKÉLLYEL 

KISSZOBA TÁRGYALÓSAROKKAL KONYHA PINCE 
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 Készül a Kajár utcai lakóotthon, – most kb. félkész állapotban van.  
Nagy átalakítások kellettek, mert az egyik házrészt, – egy utólagos toldalékot –  le 
kellett bontani, (ugyanis se alapja nem volt, se a falak nem voltak hozzáerősítve a 
ház többi részéhez, így a toldalék elvált a stabil házfalaktól). 
Az emeleti 4 lakószobában az ablakcsere, festés, burkolás megtörtént, a földszinti 
szobák és a közös helyiségek átalakítása most folyik, itt 3 lakószoba, konyha, 
nappali és egy kis gondozói szoba kerül kialakításra. Az alagsor mág hátra van; 
ott egy nagyobb sportszoba és két vendégszoba vár kialakításra. 
Sajnos a ház nincs bekötve a csatornarendszerbe, ez a bekötés is hátra van még, 
ráadásul fel is kell tárni és kitalálni, hogy hogyan kerüljön átalakításra a ház és a 
pince gyűjtőcsatornája, szóval elég nagy munka lesz. 
A tervek szerint még idén elindítunk benne egy 12 fős lakóotthont. 

 Áttértünk az elektronikus munkaidő-nyilvántartásra, így megszabadulunk a 
jelenléti ívek vezetésétől, a kézi munkaidőkimutatástől/összesítéstől, teljesen 
elektronikus az egész rendszer, az adatok automatikusan a bérszámfejtőnél 
landolnak. 

 Március 21-én teljes gőzzel ünnepeltük a Down Világnapot! Két esemény 
fémjelezte a háttérben történteket: 
Az egyik a Valueable védjegy odaítélését követő ünnepélyes átadás, a másik a 
az idén alapított "Felemás Zokni" pályázat eredményhirdetése. 

Megtörtént a Valueable védjegy átadása, 
Magyaroszágon első ízben, az első két 
jogsult használó számára. Ezek a BB'z 
Kávézó (arany fokozat) és Kaviar and Bull 
étterem (ezüst fokozat. 
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A másik március 21-i 
program meglepetés volt a 
srácoknak, mert Szirmai Norbi 
készített egy csodálatos videó 
összeállítást az elmúlt év 
eseményeiből, ahol mindenki 
megcsodálhatta saját magát, majd 
a Zorall zenekar adott koncertet, 
ami mindig óriási siker. A nap során 
sor került a Felemás Zokni pályázat 
eredményhirdetésére, és a győztes 
pályaművek díjazására. Olyan sok 
kiemelkedő pályadíj érkezett, hogy 
meg kellett háromszorozni az 
eredetileg tervezett díjak 
mennyiségét. Szakemberek, 
ügyfelek, csoportok küldtek be 
pályaműveket, melyek közül 
néhányat meg is tekinthetünk az 
alábbi fotókon.  
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Pályázatok, támogatások: 
 
Az MVM 6,5 millió forinttal támogatta a Kajár utcai lakóotthonra beadott felújítási 
pályázatunkat. 
 
A Stadler cég 2 millióval járult hozzá 2019-es fejlesztéseinkhez. 
 
A MAVIR 1 millió forintot adott az alapítványban folyó felújításokra. 
 
Elszámoltunk a XV. kerület 3 milliós építési hozzájárulásával. 
 
A CH pályázaton a lakóotthonok karbantartására nyert 11,5 + 1,2 millió forinttal 
májusban fogunk elszámolni. 
 
Elszámoltunk az FSZK Foglalkoztatási pályázatára nyert 12 millió forinttal. 
 
Áprilisban számolunk el a szülőtréningekre kapott FSZK támogatással. 
 
Még folyamatban van az európai Valueable pályázat.  
 
E.On eseti támogatás a Fotóterápiás Művészeti Műhely munkájához. A nyert összeg: 
500 000Ft. Támogatási időszak 2018.10.01–2019.06.30. 
 
MMA pályázat – (beadás alatt áll az MMA-hoz egy pályázat) a fotóterápiás művészeti 
programmal pályázunk 300 000–1 millió támogatást lehet elnyerni. 
 
50 db új keretezett paszpartuzott képet kapott a Down Egészségcentrum és a 
Lágymányosi Foglalkoztató a fotóterápiás művészeti műhely képeiből. A képek 
50x40 cm-eresek, felkerültek a helyükre. 
 
Adjukössze – Telefonos adománygyűjtés kezdeményezést indítottunk „Mentett kutyát 
a lakóotthonokba” címmel. 
https://adjukossze.hu/kereses/?category=1&county=20&type=4&sort=0 
Jelenleg 291 támogatásnál tartunk – további segítségre van szükségünkl! 
  
Down Világnapi Pályázatot hirdettünk. Felemás zoknival kapcsolatos, 
sokszorosítható, sorozatban gyártható piacképes kézműves termékeket, képeslapot, 
fotót, kerámiát, kitűzőt, stb. vártunk.  http://downalapitvany.hu/node/1627 
31 pályamű érkezett be. Zsűri tagjai: Borsfay Mária Eleonóra, Szaszák Tibor, 
Sebestyén Diána 
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Felemás Zokni pályázat 
 
Eredményhirdetés: http://downalapitvany.hu/node/1646 
1. helyezés: Megosztott első díj- Szalókisok Füzetkészítő csoport füzetei, és Váradi 
Alexandra képeslapjai 
2. helyezés: Pekáry András, Magyari Zita, Miklosics Péter, Janzsó Cecilia, Bege 
Nóra, Miklosics Jutka, Magyari Timea fotósorozata 
3. helyezés: Lágymányosi Foglalkoztató kulcstartói 
Különdíjat nyertek: Polly Melánia, Mandlovics László, Kisvárdai Csigaház Korai 
Fejlesztő Központja, Bocskai Foglalkoztató, Máté Szilvia és Mészárosné Rékasi 
Mariann, Vörösné Simon Nikolett, Scheuer Mária, és a Zágrábi otthon 4. 
foglalkoztatója. 
Minden résztvevő oklevelet kapott. 
http://www.downalapitvany.hu/node/1646; http://www.downalapitvany.hu/node/1652 
 
GRATULÁLUNK A GYŐZTESEKNEK! 
 

 
 



 
 

 
13 2019. 1.szám 

 
A Fotó és művészetterápiás műhely eseményei 
 
Megjelent a Fotóterápiás művészeti műhely katalógusa füzet formában: 
http://downalapitvany.hu/node/1624 

 
Nagysikerü kiállítás nyílt Szívvel-színekkel címmel a Zuglói Civil Házban 
2019.02.08-án.  
 
Az M1 Esély című műsorban szerepeltünk: http://downalapitvany.hu/node/1647 
 
Jelenleg két felnőtt csoportnak tartunk foglalkozást, nekik kéthetente, a 
gyermekeknek havonta. 
 
Két egyhetes tábort szerveztünk, az egyik májusban lesz, ekkor a Rab szigetre 
megyünk a horvát tengerpartra. A másikat júniusban tartjuk Móron a Vértes táborban. 
 
A Down Alapítvány Fotóterápiás Művészeti Műhelye felajánlotta két fotóját (40x30 
cm-es méretben) a Transzplantációs Alapítvány jótékonysági árverésére. 
Felajánlunk egy fotót, melyet Aranyos Dávid készített táborozásunk alkalmával. A 
fotó eddig minden kiállításunkon hatalmas sikerrel szerepelt, több fotóművész 
minősítette. A másik fotónk egy akvarell csendélet festményről készült, melyet 
Molnár Ferenc, a műhely aktív tagja készített. A kép a Budafoki Fotósklubbal való 
közös kiállításon szerepelt, illetve a Szívvel-színekkel című kiállításunkon is a Zuglói 
Civil Házban.  
 

  
 

 

 

 

                              Molnár Ferenc       Aranyos Dávid 

 

 

A központi pályázatokért felelős: Gruiz Katalin 
Sebestyén Diána, sebestyendina.downalapitvany@gmail.com, +36 20-463-106 
Szabó Ágota, szabo.agota@downalapitvany.hu, +36 20 3513914 
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Beszámoló a Down Alapítvány Down Világnap 
alkalmából rendezett ünnepségéről 
 
Immáron második alkalommal került megrendezésre Down Világnapi rendezvényünk 
a Zuglói Civil Házban közel 200 fő részvételével. Az eseményen sokan felemás 
zokniban jelentek meg, amely egyben a Down Világnap emblémája is. 
Az eseményt egy kisfilmvetítéssel kezdtük, amely az elmúlt esztendőben az 
Alapítvány ügyfeleivel történt élményekből került összeállításra. 
 
Ezt követte a Down Világnap alkalmából kiírt kreatív pályázatunk díjátadója, ahol két  
1. helyezés, egy-egy 2. és 3. helyezés és nyolc különdíj került kiosztásra. Ezen kívül 
minden pályázó helyezéstől függetlenül oklevelet is kapott. 
Az eseményt mindenki nagy örömére a Zorall Zenekar zárta akusztikus koncertjével, 
amin a hangulat már a tetőfokára hágott, mindenki táncolt a színpadon és a 
teremben egyaránt. 
 
A vendéglátást ismételten a Fornetti támogatta édes és sós aprósüteménnyel, a 
Gramex pedig üdítővel. 
A Down Világnapi rendezvényünk célja az volt, hogy azon a napon, amely azért 
született meg, hogy felhívja a közvélemény figyelmét a down-szindrómásokra, jól 
érezzék magukat azok, akikről ez a nap szól, amit a tőlük kapott visszajezés alapján 
sikerült is elérni. 
 
 
     

 Felemás zokniban    A róluk szóló kisfilm vetítése 
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Kreativ pályamüvek 
 
 

Díjátadás 
 

 

 
A büfében 
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Remek volt a hangulat ! 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
17 2019. 1.szám 

 
 
 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kivánunk 
minden kedves olvasónknak! 

 
 

Kérjük, hogy ismerősei körében toborozzon adományozókat és támogatókat, akik a Down 
Alapítványnak ajánlják fel adójuk 1%-át! 

Adószámunk: 18005282-1-42 
 

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

 

Kérjük rendszeresen kattintson honlapunkra! 
http://www.downalapitvany.hu 


