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1. T6rgy6vben vEgzett alapc6l szerinti tev6kenys6gek bemutatrisa

A Down Egyestlet - 6llamhdztart6st6l fiiggetlen szervezetk6nt - 1998-ban alakult azzal a c6llal, hogy
a Down-szindr6m6s gyerekek, feln6ttek 6s csaledj aik szrlm6ra segits6get nyfjtson alaptev6kenysd'gdvel,
valamint programjaival. Az egyesillet igyekszik a lehet6 legmagasabb szinvonalon foglalkozni a fogyatdkos
i.iggyel. Az eglesiilet femrtartris6ban mrikttdik a Csodavrir Korai Fejleszt6 Centrum Nyiregyhr26n, melynek
mtjkddtet6sdvel az egyesiilet c61ja a korai fejlesa6sre szorul6 gyerekek ell6t6sdnak javit6sa
Kelet-Magyarorsz6gon. A Csodav6rban mrikridik a nyiregyh|zi inIegr|ll jdtsz6h6z is, ahol a fogyatdkkal dki
ds 6p gyerekek egyiittj6tszhatnak. A nyiregyhiizi minta alapj6n Budapesten elkezd6dijtt a 2. Csodav6r 6pit6se,
mely kapuit 2017 oszdn nyitj a meg.

2, Kdzhaszntjr tev6kenys6gek bemutatisa

2.1, INKLUZIV NEVELfST TAMOGATO PROGRAMOK 2016

K6zhaszni tevdkenysdg megncvezdse: INKLUZIV
2016

Kdzhasznri tevekenys6ghez kapcsoldd6 kdzfeladat, 1998. 6vi XXVI. tiirv6ny a fogyatdkos szamdlyek j ogairdl
ds esdlyeevenl6sdsiik biztositdsar6l

Kdzhasznf Down-szindr<imds gyerekek, felnrlttek ds

Kdzhasznt I rdszesiil6k ldtsz6ma:

Kiizhasznri tev6kenys69 l'6bb eredm6nyei

A Down Egyesiilet 6ItaI ?-009-ben €letre hivott "Mindenkinek becsengettek!" program haz6nk tiibb
nagvrirosziban (Budapest, Nyiregyhr2a, Debrecen, Eger, Szeged, Szdkesfehdrvrir, Tata, Kiskiirds, Nagykdrds,
V6c, Szentendre, Szombathely), valamint Rom6nia (Szatmdrndmeti) 6s Ukrajna (Ungvdr) 2 nagyv6ros6ban
zajlott az elmrilt 8 dvre visszamenoleg. A kezdeti 6vben 300 gyerek, 1000 felnott vett rdszt a programban.
2016-ra a csatlakozott gyerekek sz6ma eldrte a 10.000 becsatlakoz6t, valamint a 21.000 felnottet, mddia
megjelen6seink 200 ftil6 ugrottak.

2.2. 0321 Kihiv6s Jrit6k

Kdzhasznrl megnavezese: 0321 Kihiv6s J6'tdk

Kdzhasznf tevdkenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat,
jogszab6lyhely:

1998. 6vi XXVI. tiirvdny a fogyat6kos szemdlyek j ogair6l
6s esdlvesvenl6sdsiik biztosit6stu6l

Kdzhasznu Down-szindr6mds feln6ttek ds

PROGRAMOK

al

Kcizhasznri I r6szesiil6k ldtsz6ma:

Kiizhasznri tev6kenys69 lSbb eredm6nyei

2015-ben hivtuk 61efe Magyarorsz6g els6 drz6kenyit6 j 6t6k6t, amely hiien tiikrdzi a Down-szindr6m6val dlSk
mindennapi neh6zsdgeit. Feln6tt 6s gyermek v6ltozatunl<at 2016 6v vdg6ig tijbb mint 13 helyszinen
(flyiregyhdza 6s Budapest tObb pontjdn is), krizel 5.000 f<i bevonrisdval j6tszottuk v6gig. 2016-ban a Civil
Licit 6rverdsdn az E-ON a 0321 Kihiv6s j6t6kot vilasztotta t6mogatottk6nt, t6rsadalmi feleloss6g v6llal6sukat
meger6sitve tdbb mint 40 dolgoz6juk ismerkedett meg az &zlkenyitl jdtdkkal. Az iskol6skoril gyermekeket
drz6kenyit<i 6r6k keretein beliil, j6tdkosan hozzuk kcizelebb a DS emberek vil6grihoz.

2.3. Kromosz6ma Karnevdl

DOWN EGYESULET Ktjzhasznrisegi mell6klet
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Kdzhaszni tevdkenysdg megnevezdse: Kromosz6ma Karnev6l

KdzhasznU tevekenys6ghez kapcsol6d6 kiizfeladat, 23/2011. (lll.8.) Korm. rendelet

Kcizhasznt Down-szindrdmds ek, feln6ttek ds

Kdzhasznt I rdszesiil6k ldtsz6fira: 800

Kiizhasznf tev6kenys69 1'6bb eredm6nyei

2016. m6rcius 19-6n, Budapesten az Akverium klubban tartottuk meg 8. Vil6gnapi rendezv6nytinket, ds az
I. Nemzetkdzi Kromosz6ma Karnev6lt. Sz1ov6k, cseh ds lengyel partnerek is csatlakoztak ahhoz a fdl rrapos
rendezv€nyhez, ahol megmutattuk magunkat, szines felvonul6ssal, valamint sz6rakoztat6 program elemekkel
kedveskedtiink a DS fiatalok ds csal6djaik szim6ra. A kOzel 800 f6t megmozgat6 rendezvdrryen a Dowrr-h616
is aktivan r6szt vett. Tdbb mint 30 cink6ntes, 3 neves zendsz csapat ds sportol6k segltettdk munkilnkat.

2,4, Down Egyesiilet Kardcsony

Kiizhasznf Down

Kdzhasznt tevdkenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladat, 23/201I. (I.I1.8.) Korm. rendelet

Kdzhaszni A Down-szindr6m6s feln6ttek ds csalddtagj ai

Kdzhasznf rdszesiil6k ldtszAmai 150

Kiizhasznri tev6kenys6g 16bb eredm6nyei

2016. december 17-6n, Napkoron, a Kerekerdo Turisztikai K<izpontban rendeztiik meg kar6csonyi
rendezv6nyiinket, ahol nem csak a Down Egyesiilet tagjait, csal6djait, hanem a Csodav6r Korai Fej.leszt6
Centrum fejleszt6s6t ig6rrybe vev<l kicsiket 6s csal6djaikat is vend6giil l6ttuk. A 150 fo egy mozgalmas
d6lelottiit titlthetett egyiitt. A M6ricz Zsigmond Szinhdz szinlszer el6ad6si tartottak ds a Fix egyiittes zendlt
ajelenldvoknek.

2.5. Down egyesiilet Pedarg6giai Szakszolgflata

Kdzhasznir Down esvesiilet Pedas6siai Szakszo

KOzhasznt tevekenysdghez kapcsol6d6 kitzfeladat, 15/2013.0L 26.) EMMI rendelet 4$

a;

aiKdzhasznil Down-szind16m6s

Kdzhasznf reszesiil6k l6tsz6ma: 104

Kiizhasznri tev6kenys6g 16bb eredm6nyei

A Csodav6r Korai Fejleszt6 Centrumban a 2016-os 6vben 104 kisgyermek komplex koragyermerkkori
intervencidj6t l6tta el. A gyermekek 0-5 6ves saj6tos nevel6si ig6nyri gyermekek illetve megk6sett fejl,5ddsii,
prevenci6s ell6t6sban r6szesiil6 gyermekek. Tov6bbi 5 f6 5-6 6ves sflyos halmozott fogyatdkossdggal dlo
gyermek reszesiilt fejleszt6 rreveldsben a kiizpontban. Az ell6tott gyermekek kdzUl 39 fo kezdte meg 6vod6s
vagy iskolas €letdt 2016 szeplember'ben. Kdziiliik 36 f6 integr6lt k<iriilmdnyek krizcitt.
A kdzpontban a 2016-os 6vben 5 f66ll6sti ds egy r6szmunkaidoben dolgoz6 kolldga v6gezte a szakmai
tevdkenys€get. Az o munkrijukat tov6bbi 7 f6 6raad6 tette teljessd. A szakmai team a teljes gy6gypedaS;6giai
spetrumot fedik, igy az intdzmdnybe kerill6 gyermekek komplex ell6t6sa biztosltott.
Az intervenci6s ellatAs keretdben az int'zmdny folytatta szakmakiizi tevdkenys6get. Az interdiszciplinarit6s
jegy6ben kdthavonta szakmai workshopot szervezett. Tovdbb6 a Szabolcs-Szatm6r-Bereg megyei Pedag6giai
Szakszolgdlattal kozdsen 61etre hilta a szakmak<izi kerekasztalt.
Kdthavonta " Sziikik vagyunk !" Klub keretdben illetve negyeddvente Alkot6miihelyben asziil6knek igyekeztiik
min61 mdlyebb tud6st biztositani gyermekeik saj6tos ig6nyeinek kieldgitdsdben.

Kiizhasznirs6gi mell6klet
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2.6. Csodav6r Tan6csad6 Pontok

Kiizhaszni Csodavdr Tan6csad6 Pontok

Kdzhaszni tevdkenysdghez kiizfeladat, 15/2013. (IL 26.) EMMI rendelet 40

Kiizhaszn{.r ai Gyerekek

Ktizhasznf reszesiil6k l6tsz6ma:

A 2015/16-os tandvben a Down E$/estilet 61tal fenntartott nyiregyhdzi Csodav6r Korai Fejleszto Centrum
az ESZAT KFt., tdmogatdsAnak 6s M6t6szaika V6ros egyi.ittmiikdd6s6nek
k<iszdnhet6en Mhtdszalka 6s tdrsdgi gyerekeknek 6s csal6djaiknak biztosithatott ingyenes szrirdst
ds tan6csacl6st

2.7. Csodavfr Jhtsz6hhz 2016

Kdzhasznri tevdkenysdg megnevezese: Csodavdr JdtszdhAz 2016

Kiizhasznri tev6kenysdghez kapcso16d6 kdzfeladat, 6/2016. (111.24.) EMMI rendelet

Kdzhasznf Down-szindr6mds feln6ttek 6s csal6djaik szrima

Ktizhaszni rdszestil6k l6tszdma: 800

Kiizhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei

Jittsz6h6z A Csodav6r Jdtsz6hhzat 201.6-ban kb. 800, 0 ds 12 6v kdztitti gyermekek vette igr5nybe.
A j6lsz6hLzba lrkezo tipikus fejlod6sti gyermekek mellett saj6tos neveldsi ig6nyii gyermekek 6s csaladjaik
is ell6togatnak, ahol az int6zrn6ny nyitva tart6si idejdn beliil korl6tlan id6t tolthetnek szakemberek feltigvelete
mellett ds ir6nyit6s6val.
A 2016-os 6vben 9 kiildnbtizo jdtsz6hazi foglalkozisra volt lehet6s6g bekapcsol6dni a ttibbs6gi ds a saj6tos
nevel6si ig6nyii gyermekeknek, melyek 6letkori bontdsban mrikcidnek. A foglalkoz6sokba bekapcsol6d6 fdl
6v 6s 12 dves koni gyermekeknek, heti rendszeress6ggel van lehetos6gi.ik k6pessdgeik 6s kdszsdgeik
kibontakoztat6s6ra. Jatsz6hin ifilzrl'dnyeknek A 2016-os 6vben az intdzm6nyi csoportok sz6m6ra fenntartott
kdt6r6s komplex szabadidos programot 12 kiiliinbcizci 6vodai csoport 6s iskolai oszt6ly vette igdnybe. A szabad
jrlt6k mellett, az itfinyiloll foglalkoz6s adta 6lm6nyeket is kihasznSlt6k a gyermekek. Csal6di rendezvdnyen
j6tszott n6lunk dnfeledten k6zel 150 gyermek. A kdzel 120 megtartott sz0let6snapi rendezvinyen
hasznl,lhatll,k az ifflepeltek 6s meghivott vend€geik a Csodav6r J 6tsz6hLz ktn6lta lehet6sdgeket. Kilzel 150
gyermek vehetett ftsd negy kiildnbijz6 tematik6jti, 5 h6ten kereszttil megtartott integralt t6borokban.
Az 6rzdkenylt6 foglalkozlsokat mag6ba foglal6 programot, 13 oklat6si-nevel6si int6zmdny (6voda, flta|inos
iskola, k<izdpiskola) 20 osrtalya, csoportja vette ig6nybe. A foglalkoz6s sorrin a tcibbs6gi gyerekek
ds oszt6lyaik 6rzdkenyebbekd v6lnak a fogyat6kkal 6l6kkel szemben, gazdagltva tud6sukat, niivelve t6rsadalmi
elfogad6kdszsdgiiket. A foglalkoz6sokat inkluzivnevel6s taniira szakember vdgzi. Az6v sor|naszakembereink
munkdj6t 30-40 tinkentes segit6 temogatta lelkes munkej6val.

2.8. Csodavrir Budapest

Ktizhaszni levdkenysdg megnsvezdse: Csodav6r

Kbzhasznf tevdkenys6ghez kapcsol6d6 kdzfeladal 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet

Kiizhasznfi Down-szindr6n6s feln6ttak dsai

K6zhaszni rdsz-esiil6k ldtsz6ma:

Kiizhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei

DOWN ECYES[]'LET Kdzhasznris69i melldklet
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2016. mrirciusriban az Egyesiilet megv6srirolta 2000 nm2-es budapesti ingatlan6t, mely 6talakit6sa mdg 2016.
szeptember6ben megindult, hogy egy 21. szinadi fejlesztokdzpont 6s jhtsz6haz v6rja majd az oda 6rkez6
gyerekeket 6s sziileiket. Az alapkti 2016. jrilius 7-dn lett elhelyezve iinnep6lyes keretek kdzdtt.
A kivitelez6 kivdlaszt6sa kooperativ keretek kiizdtt tcibb jelentkezri pdlydzatdnak elbir6l6sa sor6n,
konszenzusos alapon tiirtdnt. A bir6l6 bizotts6g tagj ai kdztitt ott iiltek a megbiz6, a tervezo ds az adominyoz6
k6pvisel6i is.
A belso dpitdszeti tervez6 is p6ly6zat ritj6n lett kivilaszlva. Szakmai partnerek, keativ szakemberek
is segitett6k a 2016-os munk6t.
Hum6neroforrds bovitds keret6ben marketingvezet<i, operativ vezet6, p6nzligyi vezet6 6s projek6ezet<5

felvdteldvel erositettiik az EgJesUlet a 2016. dvi munk6j6t.

2.9. Downbaba 2016

Kiizhasznt Downbaba 2016

Kdzhasznf tev6kenysdghez kapasol6d6 k6zfeladat, 1998. dvi XXVI. t6rvdny a fogyat€kos szemdlyek jogair6l
6s esdlyesyenl6s6siik biztosit6sfu 61

Kdzhaszni tevdkenysdg Varand6s kismam6k, ds bar6taia;

Kbzhaszni I rdsz€siiltik ldtsziima: 420

Kiizhasznri tev6kenys69 l6bb eredm6nyei

A DownBaba.hu weboldalunk szakdrtrik kdzremrikciddsdvel tAmogatott, folyamatosan b6viilo inform6ci6s
port6l. Segiti a varand6s kismam6kat, tijdkoztatdst ad a sztlrdsek tipusair6l, csal6dsegito tan6csokat ad,
tamogatAst 6s segitsdget ad a t6m6ban drintett szakembereknek. A weboldalon 92 cikk jelent meg 6s ezek
269040 oldalletiiltdst hoztak, havi atlagban ez 7-8 cikket 6s 22420 oldallet<ilt6st jelent. A sziil6k 6s
a fejlesztdssel foglalkoz6 szakemberek munk6j6t letttlthet6 oktat6si anyagokkal is segitjiik. A DownBaba.hu
legn6pszeriibb rovata a Szirkablog, amely egy Down-szindr6m6s kisldnynak 6s csal6dj6nak az llmenyeit
mutatja be

2.10. Down-Hdl6 2016

Kiizhasznri tevdkenysdg megnevezdse; Down-Hdl6 2016

Kdzhasznf tevdkenysdghez kapcsol6d6 kdzfeladat,
jogszab6lyhely;

1998.6vi XXVI. tiirveny a fogyatdkos szemdlyek j ogairdl
ds esdlyegyenl6sdgi.ik biztositAs6rdl

Kiizhasznt Down-szindrdm6s gyerekek, feln6ttek ds csalddjaik

KtizhasznI reszesiil6k letsz6ma:

Kiizhasznri tev6kenys6g f6bb eredm6nyei

A Fontup egy spanyol gydrimdnyt tripl6l6k-kiegdszit6, mely kilejezetten down-szindr6m6sok szfin6ra lett
kifejlesztve. Fo tisszetevtij e egy EGCG (epigallokatekin-gall l) nevezel:J, ztjld te6b6l kivont vegyiilet. Rangos
tudomrinyos szaklapban megjelent kiizlemdnyek szerint az EGCG biztons6gosnak ds hatdkonynak bizonyult
Down-szindr6masok egyes tanul6si kdpessdgeinek javit6s6ban. A Fontup az EGCG-n Kviil vitaminokat,
6svr{nyi anyagokat 6s 6lelmi rostokat tartalmaz6, kaka6 izri italpor. A Fontup Projektb6l sziinnaz6 bevdtel
a Fontup forgalmaz6jdhoz, a F4A Kft-hez keriil 6s hozz6j6rul a Csodav6r fejlesztdsdhez, vagyis ez is
a Down-szindr6m6val 6lok 6letkcir0lm6nyeinek javitris6t szolg6lja.

2.11. FONTUP PROJEKT 2016

KOzhasznis6gi melldklet
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Kcizhasznt FCNTUP PRoJEKT 2016

Kdzhasznt tevdkenysdghez kapcsol6d6 kdzfeladat, 1998. dvi XXr/I. tiirv6ry a fogyatekos szem6lyekjogair6l
ds esilvesv€nlcjsdsiik biaositAsarol

Kdzhaszn! tev6kenysdg cdlcsoportja: Dowm-szindrdmas gyerekek, feln6ttek ds csal6djaik

Kdzhasznf I r6szesiil6k letsz6ma:

Kiizhasznf tev6kenys6g 116bb eredm6nyei

A Fontup egy spanyol gy6rtm6nyrh tdpl6ldk-kiegdszito, rnely kifejezetten down-szindr6m6sok sz6m6r'a lett
kifej lesztve. F6 dsszetevo.ie egy EGCG (epigallokatekin-gall6r) nevez,etu, zijld te6b6l kivon1 vegyiilet. Rangos
tudom6nyos szaklapbal megjelent kozlemdnyek szerint az EGCG biztons6gosnak ds hatdkonynak bizonyult
Down-szindr6m6sok egyes tanul6si kdpessdgeinek javitris6ban. A Fontup az EGCG-n kiviil vitaminokat,
iisv6nyi anyagokat ds dlelmi rostokat tartalmaz6, kakao iz{i italpor. A Fonlup Proiektb6l sz6rmaz6 br:vdtel
a Fontup forgalmaz6jdhoz, a F4A Kft-hez keri.il ds hozz6j 6rul a Csodavdr fejlesztdsdhez, vagyis ez is
a Down-szindr6rn6val 6lok dletkrjrtilmdnyeinek javit6s6t szolg6lja.

2.12. J6iigyek6rt.hu

Kcizhaszni €rt,hu

Kdzhasznri tevdkenys6ghez kapcsoldd6 kiizfeladat, 350/2011. (XII.30,) K,rrm, rendelet 5g - 1lS

Kiizhasznf Down-szindr6m6val 6sa:

K6zhasznI I rdszesiil6k ldtszama: 200

Kiizhaszrnri tev6kenys69 16bb eredm6nyei

A j6ugyekit.hu weboldalon, 2016 m6jus6ban elinditott adonAnygyiijtdsiink cdlja egy olyan fejleszto, k.tiltdri
j 6tsz6tdr kialakitrisa volt, melyel. az SNI, Dow-szindr6m6val ds egydb drtelmi fogyatdkkal dl6 kicsik vehetnek
igdnybe Nyiregyh6z6n, a Csodav6r udvar6n. A kampdny sikeres vc,lt, a kitiizdtt c6l dsszeg prir h6nap alatt
dsszegyiilt, ktiszonhetoen azoknak a nagykdveteknek, akik sai6t vrillal6sokat 6s adon.r6nygyrijtdst szerveztek
is inditottak el. A 9 kdvet kdzdtt a Down Esvesiilet muntatrirsai is felbukkantak.

3. C6l szerinti .iuttat:ls,ok kimutatdsa

1. Yezet6 tiszts6gvisel6knek nyfjtott j uttatris

T6rgyid6szak

A vezet6 nem volt

Osszesen:

5, Kiizhasrznri jog:ilLis megrillapitrisrihoz sziiks6ges alapadatok

KdzhasznIsAgi melldk]e1
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iisriz€s bevdtel

C. A szemdlyi j0vedelemad6 neghatarozott r6szdnek az ad6z6 rendelkezdse szerinti
felhaszn6l6s6r6l sz6l6 1996. dvi CXXVI. trv. alaDi6n etutalt

E. Normativ

F. Az Eurdpai Uni6 strulrtur6lis alapjaib6l, illetue a Koh6zi6s Alapb6l nyrijtott

G. Korrig6tt 6rbevdtel [B-(C+D+E
H, osszes r6fordit6s

J. Kdzhasznri r6forditAsai

L. A szeryezet munk6j6ban kitzremtikdd6 kdzdrdekii iinkentes tevdkenysdget vdgz6
szemdlyek sz6ma (a kaizdrdekii ijnkdntes levdkenys6gr6l sz6l6 2005. dvi LXXXVIII,

6. Er6forrds elldtottsrlg 6s Tdrsadalmi timogatotts:ig mutat6i

Eaty. 32.par.(4) a) [(81+B2)/2 > 1.000.000,-Fq

(k€t dvi bevdtel 6tlaga)

Eotv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

(k6t dv egybesz6mitott ad6zott eredmdnye

Eotv. 32.par.(4) c) KI l+I2-Al-A2y(H1+H2
(szemdlyi jellegii r6fordit6sok

Tirsadalmi
Ectv. 32.par.(5) a) KC1+C2y(Gl+c2

ll8 439

3 048

2'7 083

55 769

3.2 539

r15 946

32 881

2 493

>= 0,02 0.09

(szja 1/o a korrig|lt irbevdtelhez)

Ectv. 32.par.(s) b) (J1+J2)/(H1+H2

(kdzhasznf rlLfordlt6sok ar6nya)

Ectv. 32.par.(5) o) l(L1+L2)/2 >= r0 0

dnkdntesek

7 . Kiee6szit6 mell6klet

7.1, Az ij,zleti 6vben v6gzett f6bb tev6kenys6gek 6s programok bemutat6sa

INKLUZIV NEVELEST TA.MOGAT6 PNOCRANAOT ZOIE
Mindenkinek Becsengettek! 20 16
A Down Egyesiilet 6ltal ?-009-ben dletre hivott "Mindenkinek becsengettek!" prograrh hazrink tdbb
nagyv6rosaban (Budapest, Ny{regyh6za, Debrecen, Eger, Szeged, Szdkesfehdrviix, Tata, Kiskijrds, Nagykcircis,
V6c, Szentendre, Szombathdy), valamint Romiinia (Szatm6rndmeti) 6s Ukrajna (Ungv6r) 2 nagyv6ros6ban

DOWN EGYESULET Kozhasznris6ei mell6k1et
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zajlott azelmtlt 8 6\Te visszamen6leg. A kezdeti 6vben 300 gyerek, 1000 felnott vett ,r.- 
" r.;::":.2016-ra a csatlakozott gyerekek szrima eldrte a 10.000 becsatlako z6t, yalamint a 21.000 feln6ttel. m6dia

megjelendseink 200 fttl6 ugrottak.
0321 Kihiv6s J6tdk
2015-ben hirtuk dletre Magyarorsz6g els6 6rzdkenyit6 j 6tdk6t, amely hiien tiikrdzi a Down-szindr6m6val dkik
mindennapi neh6zs6geit. Feln6tt 6s gyermek v6ltozatunkat 2016 6v v6g6ig tdbb mint 13 helys;zinen
(Nyiregyh6za 6s Budapest tObb pontj rin is), kdzel 5.000 fci bevondsdval j6tszottuk v6gig. 2016-ban a Civil
Licit 6rverdsdn az E-ON a 0321 Kihiv6s j6t6kot v6lasztotta tdmogatottk6nt, t6rsadalmi felel6ssdg v6llallisukat
megerositve tdbb mint 40 dolgoz6juk ismerkedett meg az &zekenyilo j6t6kkal. Az iskol6skoni gyermekeket
6rzdkenyit6 6rdk keretein beliil, j6t6kosan hozzuk kdzelebb a DS emberek vil6grihoz.

RENDEZVENYEK 2016
Kromosz6ma Karnev6l m6rcius 19.
2016. mrircius 19-6n, Budapesten az Akv6rium klubban tartottuk meg 8. Vil6gnapi rendezvdnyiinket, 6s az
I. Nemzetkdzi Kromosz6ma Karnevflt. Szlov6k, cseh 6s lengyel partnerek is csatlakoztak ahhoz a fdl napos
rendezv6nyhez, ahol megmutattuk magunkat, szines felvonul6ssal, valamint sz6rakoztat6 program elemekkel
kedveskedtiink a DS fiatalok 6s csaladjaik sz6mrira. A kdzel 800 fdt megmozgal6 rendezvdnyen a Down-h616
is aktivan rdszt vett. Ttibb mint 30 rtnk6ntes, 3 neves zen6sz csapat 6s sportol6k segitettdk munkiinkat.

Down Egyesiilet Kar6csony
2016. december 17-6n, Napkoron, a Kerekerd6 Turisztikai Kcizpontban rendeztiik meg karricsonyi
rendezvdnyiinket, ahol nem csak a Down Egyesiilet ta$ait, csal djail, hanem a Csodaviir Korai Fejleszt6
Centrum fejleszt6sdt igdnybe vev6 kicsiket 6s csal6djaikat is venddgiil l6ttuk. A 150 fo egy mozgalmas
d6lel6ttdt t0lthetett egyftt. A M6ricz Zsigmond Szinhfn szindszei el6addst tartottak 6s a Fix egyiittes zendlt
a jelenldv<iknek.

Budapesti Alapkoletdtel julius 7.
2016. jrilius 7 -dn, aXY. keriileti Arvavdr utcen tartottuk meg a Budapesti Csodavrir Fejleszttlh6z alapko
letdtel6nek iinnep6lyes miisor6t. A tdbb mint 60 reszt vev6 kiizdtt venddgeink voltak a VELUX
FOUNDATIONS k6pvisel6i, valamint dllami ds szakmai d<int6shoz6k.

7,2, T irmogat{si programok bemutatisa

7,2.1. Szerv ezeti tfmogat6-h6l6zat a Down szindr6misok6rt

Timogat6si program elnevezdse;

T6mogat6 megnevez6se:

T6mogat6s forr6sa: (X-el elitlve)

iddtartama:

4,688

4,688

4,688

Tdmogatds tipusa: (X-el jeldlve)

Tfugydvben felhaszn6lt dsszeg reszletezdse

t,780

Kiizhasinirs69i metl6klet

20 14.09.0 I - 20 1 6.0 4.3 0
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Timogatds tdrgy6vi felhasznf Lisinak sztiveges bemutatiisa

2016-ban a Down-h61614 szervezete a Down Vil6gnap alkalm6b6l csatlako zoll azlNemzetkdzi Kromosz6ma
Kamev6lhoz, mely sor6n sportol6k bevon6s6val mozgattuk meg krizrisen az 6rdeklod6 gyerekeket. 20 1 6.
6prilis 8-rin, Budapesten Inkluziv kerekasztal megbeszdl6st tartottunk, ahol vend6giink volt Balogh Zolt6n,
az Emberi Eroforrdsok Minisztdrium6nak minisztere is. Aprilis 24-dn a h 616 tagai eleget tettek a felkdrdsnek
6s r6szt vettek a szegedi Down Szimp6ziumon, ahol tdbb tagunk is el6ad6st tartott. Bemutatkoztuk
a k0z<ins6gnek 6s az 6rdekl6dti PIC-NIC orvosokkal is jelent6s szrimf kapcsolatot sikeriilt kidpiteniink.

7,2.2, A generhcir5k eggyiitmiikiid6s6t segit6 karri'csonyi programok lebonyolitrisinak el6segit6se

T6mogat6si program elnevez6se:

T6mogatd megnevezdse:

T6mogat6s forrdsa: (X-el jetdlve)

id6tartama:

T6rgydvben felhaszn6lt dsszeg rdszletezdse

Tdmogatds tirgy6vi felhasznil6srinak sziiveges bemutatisa

P6ly6zat bemutat6sa:
20l6-ban sikeres pdly6zatot nyfjtottunk be Nyiregyhriza Megyei Jogri Vfuos 6ltal kiirt "A gpner6ci6k
egyfttmiikdd6sdt segit6 kar6csonyi programok 6s rendezvdnyek leborryolit6s6nak ekisegit6s6re" cimpel, mely
soren tiimogatesban rdszesiiltiink.
A t6mogat{is tfug/6vi felhaszn6lSs6nak szdveges bemutat6sa:
A rendezvdnyt Napkoron, 150 fo megjelenesdvel sikeriill megtaftani, a Down Egyesiilet tagjai, csal6djai ds

a nyiregyh6zi Csodav6r csal6djainak rdszv6tel6vel

7.2.3. Mindenkinek Becsengettek!

Kdzhasfnis6gi mell6klet

lEsBo programl

45

4)

45

A gener6ci6k eggyiitmiik6desdt segit6 kar6csonyi

20 16.12.0 1 - 2016.12.31
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iinkonnAnyzati kdltsdgvetds

n€mzetkiizi forr6s X
mds gnzdAlkod6

Tiimogatils iddtartama: 2015. t1.01.-.2017.10.31

TAmogatiis iisszege (1 7 t,286
-€bb6l a l6rgydvre jut6 dsszeg: 1,338

-tdrgyrjvben felhaszndlt dsszeg: 21,338

-t6rgydvben foly6sitott 6sszeg: 28,J45

TAmogatds tlpusa: (X-el jeliilve) visszateritend6

vissza nem t€ritend6 X
T6rgydvben felhaszn6lt iisszag rdszletezdse jogcimenkdnt: Szem(ilyi: 10,152

Dologi: 11,186

Felhalmozrisi:

Osszesen: 21,338

T6mogatds tdrgy6vi felhaszn6l6sr{nak sziiveges bemutat6sa

P6ly6zat bemutat6sa:
2015 januaLrj6ban romiin 6s szlovdk partnerek egyiittmukitdds€vel elindult a2015-1 - HUO1,KA201-013575
azonosit6s:z6m[ Mindenkinek Becsengeltek! - koragyermekkori intervenci6 6s iskolai egyijttnevelds integr6lt
gyakorlati protokollja a fc'gyatdkkal 61ok6rt clmii ERASMUS+ projekt.
A t6mogat6s t6rgydvi felhasz;n616sr{nak sz<iveges bemutaldsa:
Hazai ds kiilf<ildi helyszinen megrendezett partner tal6lkoz6k ds a magyar nyit6konferencia megrendezdse.
L p6lyAzatban v|Ilalt j6gyakorlatok 6tvdtele, az iMBCS protokoll kidolgoz6sa, a Mindenkinek Becsen{lettek
program szakmai elokdszit6se, hogy 2017-ben minden orszdgban elindulhasson.

: (X-el

T6rgy6vben felhaszn6lt iisszeg rdszletezdse

1,799

T:imogatlis t6rgy6vi felhaszn6kis6nak sziiveges bemutat6sa
DOWN EGYESULET K0zhasznrls6gi me lldklet

lEsBo prcgranl

7.2.4. Fejleszt6sre k6pz6si program javitrisa. Eletnnin6s69, Szem6lyek, Down-szindrr5m t az elhizits megel6z

Tdmogat6si program elnevezdse;

Tdmogatd rnegnevezdse:

Tdmogatds forrdsa: (X-el jel0lve)

id6tartama:

T6mogat6s dsszege ( 1000HUF) \'\ 1)'.)

I,799

1,799

t,799

Fejlesztdsre kdpzdsi program javit6sa.
Eletmin6sdg, Szem6lyek, Dow[-szindr6ma

201 5.09.01 -2017.08.31
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P6ly6zat bemutatAsa:

C6lja az eglszs1ges 6$; tudatos 6tkez6si, 1leMezetdsi szok6sok kialakit6sa. Haz4nkban a HealthvD$ kisdrleti
program bevezetrije ds kdpvisel6je a Down Egyesiilet.
A t6mogatas t6rgy6vi felhaszn6li{s6nak sz<iveges bemutatdsa:
R6szt vettiink a rom4niai gyill6sen, majd a DS-Healthy magyarorszdgi tesztel6sdt inditottuk el. A helyes,
egdszsdges thpliikozips ir6nyelveit szlnes, gyakorlati feladatokkal ds lewAnyos szemldltetdesztcdzcik
segitsegdvel saj atitol
6s szezondlis 6tkezdr

7.2.5. Nemzetkiizi

el kdzel 40 drintett. A tdbbnapos trdninget termel6ipiac-latogatds, eg6szs6ges
szlnesitettek.

ma Karnevil

k

T lgv9zese; Nemzetkiizi Kromosz6ma Karnev6l

T International Visegrad Fund

T forr6sa: 6lve kdzponti ktiltsdgvetds

tinkomdnyzati kdltsegvetds

nemzetkdzi foffas X
mds gazddlkodd

T6mosat6s id6tartama: 2016.01.11 - 2016.12.31

T I )0HUF) 4,015

-ebb6l a t6rgydvre jut6 6sszeg: 4,015

-tdrgydvben felhaszn6lt itsszeg: 4,015

-t6rgydvben foly6sitott iisszeg:

T ieldlve) visszatdritend6

vissza nem tdritendri

T6reYdvben felhaszn6lt reszletezese jogcimenkdnt: Szemdlyi: 336

Dologi: 3,679

Felhalmoz6si:

Osszesen: 4,015

T{mogatis tirgy6vi felhaszn6l6sinak sziiveges bemutatfsa

PLlydzat bemutatitsa:
Az International Viselrad Fund tdmogatasanak kdszdnhet6en 2016-ban is csatlakozhattunk a Nemzetkdzi
Down vil6gnap rendezvdnysorozatahoz. A p6ly6zatban nagy hangsrilyt fektettUnk a nemzetkdzi kapcsolatok
meger6sitds6re, igy fengyel, cseh ds szlovak partnerek is csatlakoztak a i6mogat6sb6l megval6sult
rendezvdnyiinkhdz.

A t6mogat6s tergydvi felhasznrilds6nak szdveges bemutat6sa:
2016. m6rcius 19-dn lengyel, cseh 6s szlov6k partnereinkkel kclzdsen megrendezuk a tdbb, mint 5(10 f6t
megmozgal6 rendezvpnyiinl<et Budapest, Akvririum klubj6ban. Sport programok, koncertek, jdt6kt6r,
k6zmiives foglalkozdslkvd,rtik az lrdeklod6ket kiil-6s belt6ri helyszineken egyardnt.

7.2.6. Jdtszunk sziAhfzat!

T rrogram efnevezdse: J6tszunk szinhazat!

T6mogat6 megnevez6ie: Emberi er6forrdsok minisztdriuna

T forriisa: kozponti kdltsdgvetds X

KiizhasznfisAgi melldklet

[EsBo program]
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iinkorm6nyzati kttltsdgvetds

nemzetkaizi foIr6s

m6s gazd6lkod6

TdmosatAs id6tartama: 201 5.07.01- 2016.06.30

Tilmogatds tisszege (l 900

-ebb6l a ttugydvrejut6 iisszeg: 900

-tilrgydvben felhaszndlt dsszeg: 900

-t6rgy6vben foly6sitott dsszeg: 900

T6mogat6s tipusa: (X-el jel6lve) visszatdritend6

vissza nerr t6ritend6 X
Tdrgy6vben felhaszn6lt dsszeg rdszletez6se.j ogcimenkdnt: Szem€lyi:

Dologi: 900

Felhalmoz6si: 0

Osszesen: 900

T:imogatris tdrgy6vi felhasznril6s6nak sziiveges bemutatfsa

PLIyizat bemutatdsa:
A program cdlja a fiatalok bevezetdse a szinh|z vi16g6ba, 6s a szinJi,tszas fltal kinrilt fejl6ddsi lehetosdgek
mellett egy produkci6 l6trehozisa, amelyben s6d.ilt 6s dp fiatalok integr6lt kdrnyezetben megmutathatjAk
tehets6giiket legyen ez hangszeres tehit zene, mozg|s vagy el6ad6 mr.ivdszeti iranyults6g.
A t6mogatds t6rgydvi felhasz:n6l6srinak szdveges bemutatdsa:
A program heti rendszeressdggel klubfoglalkozrisok keretdben val6sult meg, melyek biztositott6k a tanul6sban,
j6t6kban, alkot6sban val6 elndlyiildst. A 12-23 dves fiatalok ell6togattak egy kdt napos tanulm6nyirt keretdben
a budapesti Baltazfu szinh6:rhoz, akikkel egy m6r hagyom6nyokkal rendelkez6 integrAlt szinj6tsz6 csoport
mindennapj aiba nyerhettek betekint6st.

7.2.7. Fun4ALL Koragyermekkori Intervenci6s Kiizpont ,6s J6tsz6h[z

Temogatesi program elnevez6se;

Tdmogat6 megnevezdse:

Tdmogat6s forr6sa: (X-el jel6lve)

Tiimogatds id6tartama:

T6mogat6s iisszege (1000HUF) 405,526

1315,073

1315,073

163,515

TAmogatAs tipusa: (X-el jelcilve)

T6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg rdszletezdse t2,848

10,300

112,925

136,073

KdzhasznLis6gi melldklet

IESBo pfograml

Fun44LL Koragyermekkori Intervenci6s Kdzpont
4s Jdtsz6hdz

The Velux Foundations ( A Velux

2016.03.01 - 2019.02.28
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Tdmogatris tf rgy6vi felhasznrll6s6nak sziiveges bemutatdsa

PelyAzat bemulatflsai
A Velux Foundations eltal t6mogatott "Fun4 All Early Childhood Intervention Centre and Playhouse
Budapest" projekt t6mogafiis6nak k0sz0nhet6en a Csodavrir Budapest munk6jrival hozzAjdrul egy eg6szs6ges,
befogad6 szemldlet{i t6rsadalom kialakul6srihoz. A fejleszt6 ter6pi6kon 6s segitsdgnytjt6sorf tril szeretndnk,
ha a gyermekekben a korai idtiszakban kialakulhatna a fogzat6kkal 6l6kkel kapcsolatos termdgzetes attitiid.
A t6mogat6s trirry6vi felhaszn6lisrinak szOveges bemutatiisa:
2016. m6rcius6ban az Egyesiilet megv6s6rolta 2000 nm2-es budapesti ingatlan6t, mely dtala(ft6sa m6g 2016.
szeptember6ben megindult, hory ery 21. szlzadi fejleszt6kdzpont 6s jhrsznhaz vrirja majd az oda $kez6
ryerekeket 6s sziileiket. Az alapk6 2016. jrilius 7-6n lett elhelyezve tinnep6lyes keretek l6zdtt.
Humiiner6forr6s b6vft6s keret6ben marketingvezet6, operatlv vezet6, plnzngyi vezet6 6i projektvezet6
felv6teldvel er6sitetttik az Egresiilet a 2016. 6vi munk6j6t.

[EsBo prograh]


