
   

 

 
 
 

Beszámoló a Szülősegítő szolgáltatások támogatása (SZULO2014/22) című 
pályázathoz 

 
 

3. Kapcsolatteremtő workshop mentorszülők számára 
 

 
Időpontja: 2015. február 10. 
Helyszíne: Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ (Budapest, Hermina út 57.) 
 
A workshop témája: Együttműködési lehetőségek Down Alapítvány 
Down Dada Szolgálatával 
 
A résztvevő szervezetek:  
- a Látássérült(ként) Gyermeket Nevelők  Mentorszülő Hálózata 
tagjai,  
- a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális  
  Egyesülete képviselői, (A közösség lámpásai)  
- a Down Egyesület Down Dada Szolgálata képviselői, Steinbach 
Éva, Keszerice Jolán, valamint Vámos Magdolna, a Down 
Alapítvány egészségügyi koordinátora 
 
 

 
Lezajlott 2015. február 10-én a látássérült 
mentorszülők harmadik tapasztalatcserélő 
workshopja. Vendégeink a Down Alapítvány 
munkatársai és önkéntesei voltak. Steinbach 
Éva, Keszerice Jolán, valamint Vámos 
Magdolna beszámoltak a szülősegítésben 
húsz éve folyamatosan végzett munkájukról. 
A Down Dada képzésről, a szülőket és 
családokat segítő programjaikról. Lámpás 
kollégáink és mentorszülőink sok új ismeretet 
sajátíthattak el, 
melyeket önkéntes 

munkájuk során hasznosítani tudnak majd.  
Beszélgettünk a sorstársi önkéntes segítségnyújtás egyedi 
fontosságáról, jelentőségéről, hasznosságáról. A mentorálás főbb 
etikai alapelveiről, a krízisben lévő szülő lelki gondozásáról. 
Hallhattunk még a különböző táboraikról, melyek téma és 
korosztály szerint kerülnek megszervezésre. Rendszeresen, 
minden évben képeznek új Down dadákat, ezen kívül táborokat 
tartanak a felkutatott családoknak, mely során feldolgozhatják azt, 
hogy Down baba született a családban.  



   

 

 
 
A Down Dada program a szülők és a babák felkarolásán túl a testvérek fejlődésével, 
mentálhigiéniájával is foglalkozik. Minden évben szerveznek testvér táborokat, ahol az 
egészséges, de testvérük révén érintett gyermekek dolgozhatják fel szakemberek 

segítségével, testvérükkel kapcsolatos megéléseiket.   
A workshop minden résztvevő számára 
tanulságos volt, az új ismereteken túl érzelmi 
töltést is adott minden kollégának, új 
lendületbe hozott minket, motivációt adott a 
munkánk további lelkes végzéséhez. Mintát 
adott a képzések kidolgozásához, 
kórházakkal, rendelőintézetekkel, szülőkkel 
kialakítandó kapcsolatok megfelelő 
működtetéséhez. Összességében ízelítőt 
kaphattunk abból a szakmai profizmusból, 

precizitásból, mely pontosan leszabályozott, szervezett és hatékony 
működést tesz lehetővé, mind a Down Alapítványnál, mind a hozzá tartozó Down Dada 
hálózatnál. A következő workshop időpontjáról a hírlevélben, a web- és Facebook 
oldalunkon adunk tájékoztatást. 
 


