
„Mi Ádám 4 hónapos kora óta járunk a Korai Fejlesztőbe. A lehető legjobbat 
szerettük volna Ádámnak, éppen ezért is vállaltuk, hogy közel 200 km-ről 
járunk fel Budapestre minden héten. 

Nagyon szeretünk az Ilka utcába járni! Nemcsak Ádám, de én magam is várom 
hétről hétre. A fejlesztéseken túl egyik fontos dolog az, hogy olyan emberekkel 
találkozhatok, akik hasonló problémákkal küzdenek, mint én. Mind a 
tapasztalatszerzés, mind egymás segítése szempontjából nagyon jó lehetőség. 
Új barátokra leltünk, akikkel az Ilka után kívül is tartjuk a kapcsolatot.

A másik fontos dolog természetesen a fejlesztés. Mindhárom foglalkozás során 
(egyéni, csoportos és gyógytorna) hasznos információkhoz jutok, amelyek 
segítenek az itthoni fejlesztésben. Látom, hogy mit, hogyan kell csinálnom, 
illetve nagyon sok fejlesztő eszközhöz ötletet kapok, amit ha tehetünk, be is 
szerzünk itthonra. A pedagógusoktól is sok jó információhoz jutok, segítenek 
a gyermek otthoni fejlesztésével kapcsolatban, és a jövőt illetően is (pl. óvodai, 
iskolai lehetőségek).

Minden héten büszkeséggel tölt el, hogy Ádám mennyire szereti a 
foglalkozásokat, a pedagógusokat, és nem kell külön motiválni, hogy 
végrehajtsa a feladatokat. Számára ez játék. Úgy gondolom, hogy nagyon 
szorgalmas és türelmes gyerek, mindig minden foglalkozásra lelkesen megy, 
még akkor is, amikor gyógytornára alvásból kell felköltenem. 
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Nagyon szeretünk az Ilka utcába járni!



1 000 forintba kerül egy csomag labda,

3 000 forintért egy fejlesztő eszközt,

5 000 forintért egy polcot kapunk.

Kérjük, segítsen 
ismét, hogy még több 
felszerelést vehessünk! 
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Tisztelt Adományozó! Adományozás esetén az Ön neve és címe bekerül a Down Alapítvány adatbázisába. Az adatbázist kizárólag a Down 
Alapítvány használja, így az adat védelem alatt áll. Amennyiben nem kíván adatbázisunkban szerepelni, kérjük, jelezze írásban a down@invitel.hu 
címen vagy hívja a 06-1 327-0356-os telefonszámot hétfőtől csütörtökig 9-16h-ig, pénteken 9-14h-ig. Köszönjük segítségét! Kérjük, amennyiben 
banki átutalás útján támogat bennünket, a közlemény rovatban tüntesse fel a csekken szereplő befizetőazonosítót, hogy tájékoztathassuk 
további eredményeinkről. Köszönjük. További információért kérjük, hívja a fenti telefonszámot.

A nagy távolság miatt nekünk mindhárom foglalkozást egy napra tették, 
ezzel segítve, hogy ne kelljen többször felutazni Budapestre. Nagyon sokat 
köszönhetünk az Ilka utcai fejlesztőnek és az ott dolgozóknak.

Ádám nagymozgásának a fejlődésében a Dévény-torna nagyon sokat segített. 
Miután már megtanult mászni és járni, csoportos gyógytornában részesül. 
Hétről hétre látható a változás a mozgásában, testtartásában. Könnyebben lép 
át akadályokat, lép fel zsámolyra. Már kevésbé lúdtalpas a lába. 

Még szeretném külön megemlíteni, és ezúton megköszönni, hogy mindig 
szerveznek külön fakultatív programokat (karácsonyi színház, gyermeknapi 
kirándulás, ajándékok stb.) a gyerekek és családtagjaik számára, amelyek 
természetesen nem jöhetnek létre a támogatók nélkül.”

Bemutatjuk, hogy hogyan 
újítottuk fel adományozóink 
segítségével a Korai Fejlesztő 
új szárnyát! Köszönjük!


