A gyerekek gyorsan nőnek,
ezért most van szükségünk
az Ön segítségére!
Idézzük fel a Korai Fejlesztő szakmai
megalapítójának, Kissné Hafner Évának szavait:
„Mi azt valljuk, hogy ha egy szülő jelentkezik, az a szülő
akkor van bajban. Nem mondhatjuk, hogy töltsön ki egy kérdőívet,

meg álljon sorba, jöjjön vissza, hátha lesz hely. Akkor rögtön kell
segíteni neki, itt nincs idő. Mindegy, hogy hány éves a gyereke, nem
mondhatom neki, hogy nincs hely… kötelességem vele foglalkozni,
itt ez nagyon fontos. Sajnos kevés a hely és az idő, a piciktől a
nagyobbakig minden korosztály megtalálható a Korai Fejlesztőben.”
Ma 50 gyermek jár a 70 négyzetméteres Korai
Fejlesztőbe hétről hétre. A szülők számára is nagy segítség ez,

nem csak a gyerekeknek. A szülők ezzel a fejlesztéssel alapozhatják
meg gyermekeik jövőjét: ha egy gyerek jár a korai fejlesztésre, nem
válik magatehetetlenné, és nem kell intézetbe adni, hanem be tud
illeszkedni a családi életbe. A Down-babák kis életében ennek a
fejlesztésnek kulcsszerepe van. Néhány napos,
hónapos korban lehet a legjobb eredményt
elérni. Ha a babák mozgása fejlődik, az az
értelmi képességeiket is javítja.
2 500 forintból újabb, oktatáshoz fontos

eszközöket vehetünk a Korai Fejlesztőbe,

5 000 forint egy fogyatékos gyermek egy havi

korai fejlesztéséhez járulhat hozzá,

50 000 forint egy új férőhely kialakításának

eszközigénye.

Kérjük, segítsen, hogy az értelmi sérült gyerekek többet
fejlődhessenek: mozoghassanak, tanulhassanak, és akkor már az első

hónapokban megváltoztathatjuk az életüket. Noha ekkor még picik,
mégis ekkor tehetik meg az igazán nagy lépést.

A Down Alapítvány Korai Fejlesztője olyan oktatási intézmény,
amely elsősorban értelmi fejlődésükben akadályozott, sajátos

nevelési igénnyel bíró, Down-szindrómás csecsemők és kisgyermekek
mozgásfejlesztését, értelmi fejlesztését és családi nevelését segíti.
Egyéni és csoportos formában speciális fejlesztéssel, terápiás
eljárásokkal, tanáccsal valósítjuk ezt meg. Kihasználjuk a gyermekek
első három évének fejlődési sajátosságait, és a munkánkat a szülőkkel
együtt, a család igényét, lehetőségét figyelembe véve végezzük.
A foglalkozásokon arra törekszünk, hogy a kicsiknél kialakítsuk
és fejlesszük azokat a képességeket és készségeket, amelyek a
nagymozgásokat, a finommotorikát, a kommunikációt és az értelmi
fejlődést szolgálják. A szolgáltatás ingyenes.

Kérjük, segítsen!

Minden adomány, amivel a Down
Alapítványt támogatja, a sérültek
életminőségét javítja!
Csak az olyan segítőkész emberek
támogatásával, mint Ön, tudunk
igazi segítséget nyújtani a Downszindrómásoknak.
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