Mi a Korai Fejlesztô Központ?
A Korai Fejlesztô Központ egy olyan intézmény,
amelyben fejlesztô pedagógusok alapozzák meg a
Down szindrómás gyermek jövôjét. Meghatározó ez
abból a szempontból, hogy a gyermeknek késôbb
milyen képességei, készségei fejlôdhetnek tovább. A gyerekek az elsô három
évben nagyon érzékenyek és könnyebben tanulnak, fejleszthetôbbek a
képességeik, mint a késôbbiekben. Az itt
elérhetô fejlesztés nélkül nincs esélyük,
hogy az iskolarendszerben tanuljanak. A
pár hónapos gyermekektôl az iskoláskorúig minden korosztály részt vehet a
Központ programjában.
A szülôk az otthoni fejlesztéshez
tanácsokat kapnak, szakkönyveket,
filmeket kölcsönözhetnek.

Célunk...
Célunk az, hogy minden Down szindrómával született gyermek családban
nôhessen fel. A szeretet-teljes családi
környezetnek nagyon fontos szerepe van a
fejlôdésben. Ugyanakkor a Korai Fejlesztô
Központban sok olyan dolgot megtanulnak
a gyermekek, amely késôbb lehetôvé teszi a
harmonikus együttélést és azt, hogy majd
önálló életet éljenek.

Minél elôbb kapnak szakszerû segítséget, annál inkább
tudnak fejlôdni az életük további részében.
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Hogyan mûködik
a korai fejlesztés?
Tapasztalt szakemberek –
gyógytornászok, gyógypedagógusok, pszihológusokegyütt értékelik a gyermek
állapotát, hogy kijelöljék a
gyermek egyéni fejlôdési
irányát. Minden napi elkötelezett munkájuk a legjobbat hozza ki a gyerekekbôl.
Minden gyermek saját fejlôdési üteme, képessége határozza meg a foglalkozások
tartalmát.

Az egyéni fejlesztés játékos
formában történik, úgy hogy
abban a mama a gyermekével együtt vehet részt. A szakember ezután a szülôvel
értékeli az eredményeket,
megbeszéli a tennivalókat,
hogy a fejlesztést
otthon is tudják
folytatni. Csoportos fejlesztés
alkalmával a
gyerekek megszerzik elsô közösségi élményüket, megtanulnak a
társukra figyelni,
kivárni, alkalmazkodni.

A fejlesztési célok eléréséhez emellett szükség
van eszközökre és egy ideális helyre. Mindez
már rendelkezésünkre állt egyszer. Aztán
kiraboltak bennünket. Most csak a tudásunk
van meg, az összes többit elvitték a betörôk.
A betörés miatt szinte lehetetlen, hogy a
munkát a megszokott módon folytathassuk.
Ebben a drámai helyzetben az Ön segítségét
kérem.

Hogyan tovább?
Jelenleg a Korai Fejlesztô Központ
néhány tucat gyermeket képes fogadni,
akik az ország minden pontjáról
érkeznek hozzánk.
Azonban rajtuk kívül
még sok gyereknek volna
szüksége arra, hogy
segítséget kapjon. A
Központot ismét
bôvítenünk kell, de ez
csak az Ön támogatásával lehetséges.
Kérjük, segítsen
abban, hogy mielôbb pótolhassunk mindent és így több rászoruló
gyermek vehessen részt a fejlesztô programban!

