
21 БЕРЕЗНЯ - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЛЮДИНИ З СИНДРОМОМ

ДАУНА. ДАТА ВИБРАНА ЧЕРЕЗ ТЕ, ЩО СИНДРОМ ДАУНА

ПОВ'ЯЗАНИЙ З 3 КОПІЯМИ 21-ОЇ ХРОМОСОМИ. МИ ЗІБРАЛИ КІЛЬКА

ІСТОРІЙ ЛЮДЕЙ, ЯКИМ НЕ ЗАВАДИЛА ЦЕЙ НЕДУГ

БАГАТО ЛЮДЕЙ З "ЗАЙВОЮ" ХРОМОСОМОЮ

ДОМАГАЮТЬСЯ УСПІХІВ У РІЗНИХ СФЕРАХ І СТАЮТЬ

ВІДОМИМИ НА ВЕСЬ СВІТ



Пабло Пінеда - всесвітньо відомий

іспанський актор і викладач, в честь 

якого названа площа в його рідному

місті Малага. У Пабло виявили мозаїчну

форму синдрому Дауна (в повному

обсязі його клітини містять зайву

хромосому)



Паскаль Дюкенн - бельгійський актор

театру і кіно. Зігравши Жоржа у фільмі

"День восьмий", був визнаний кращим

актором на Каннському кінофестивалі. 

Також знімався в фільмі "Містер Ніхто" 

в ролі двійника головного героя 

(Джаред Лето).



Маша Лангова - титулована алтайська

плавчиха, володарка золотої та двох

бронзових нагород чемпіонату Росії з 

плавання. 

Мама віддала Марію на плавання, щоб

загартувати часто хвору доньку. Маша 

показувала хороші результати і 

потрапила в професійний спорт.



Семен - молодша дитина знаменитої

російської актриси Евеліни Бледанс. 

Актриса в 2019 році запустила 

флешмоб # мивсеразние, закликавши 

всіх надіти шкарпетки різного кольору, 

зробити фото і викласти його в 

соцмережі . 



Богдан Кравчук

19-річний житель Луцька Богдан 

став першим в Україні людиною з 

синдромом Дауна, котрі вступили 

до університету.

Неймовірно, але спершу хлопчик 

навчився читати, а лише потім -

говорити. Юнак знає столиці всіх

європейських країн, може назвати

дати, коли в Україні відбувалися

важливі історичні події.

Богдан досі не може самостійно

зав'язати шнурки або порахувати

здачу в магазині, зате напам'ять

знає третину "Енеїди" 

Котляревського, вірші Лесі

Українки, Тараса Шевченка. Богдан 

вчить англійську мову, володіє

комп'ютером, уміє робити

презентації.



Джеймі Брюер –

модель і акторка, 

найбільш відома за 

роль у серіалі

«Американська

історія жахів». Стала 

першою дівчиною з 

синдромом Дауна, що

з'явилася на подіумі в 

рамках Mercedes-

Benz Fashion Week у 

Нью-Йорку. Також

Джеймі

захоплюється

живописом і є 

цивільною

активісткою.



Маделін Стюарт -

австралійська

модель, яка пройшла

чималий шлях для 

свого юного віку, аби

досягти мрії —

потрапити у світ моди. 

До 2015 року Медді

знімалася тільки для 

реклами одягу та 

глянцевих журналів, 

але минулого року 

була запрошена на 

показ літньої колекції

FTL Moda і стала 

зіркою Нью-

Йоркського Тижня

моди.



Раймонд Ху - відомий

художник. У своїх

роботах він

використовує делікатну

китайську техніку -

нанесення малюнків

тушшю та аквареллю на 

рисовий папір. 

Найчастше Реймонд

звертається до портретів

тварин: левів, тигрів, 

ящірок, слонів, риб, 

черепах і собак. Його

роботи присутні у 

колекціях поціновувачів

мистецтва по всьому

світу.



Карен Гафній. Поставила 

рекорд з плавання і 

відкрила Благодійний

Фонд.

Ця молода 30-річна жінка з 

синдромом Дауна завжди

«грала на тому ж полі», що

і здорові люди. І 

найчастіше перевершувала

їх у досягненні результатів. 

Закінчивши школу, Карен 

продовжила свою освіту, і в 

2001 році отримала

сертифікат помічника

викладача в Community 

College в Портленді. З 

дитинства Карен любила 

плавати.



Дивитися та читати це неможливо без сліз. 

Тому що відчуваєш таку глибоку радість за 

тих, хто зміг боротися за своє місце в 

цьому світі, за рідних таких чудових людей 

і за тих, хто допомагав і вірив в них. Але з 

іншого боку, відчуваєш і смуток від того, що

наш світ і суспільство не досконалі, і в 

першу чергу багато хто не готовий

прийняти людей, які дещо відрізняються

від інших.

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ.


