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Az utóbbi időben sok helyről hallani, hogy a források egyre szűkösebbek. Sajnos ez igaz a 
Korai Fejlesztőre is! Az állam júniustól nem támogatja azoknak a szakembereknek a bérét 
a Korai Fejlesztőben és a hozzánk hasonló intézményekben, akik nem gyógypedagógusok, 
hanem „csak” gyógytornászok, mozgásfejlesztők. 

Az új előírás szerint 50 gyermekenként 5 pedagógus státuszt támogat az állam, nálunk viszont 
jóval többen, 83-an vannak. De mivel a 100 főt nem éri el a támogatásra jogosult gyermeklét-
szám, marad az 5 fős támogatott stáb, ők végzik a feladatot 83 gyermekkel. Ez azt jelenti, hogy 
összességében 30%-al kevesebb pénz jut a Korai Fejlesztőbe mint korábban.

Gyógytornászokra pedig szükség van, hiszen a Korai fejlesztés, lényege éppen a korai 
mozgásfejlesztésben rejlik. Több évtized tapasztalata után kimondhatjuk, hogy a 
Down Alapítvány alkalmazott módszerei kulcsfontosságúak egy Down-szindrómás 
kisbaba jövője szempontjából.

Itt, a Korai Fejlesztőben a gyermek a nagymozgások (kúszás, ülés, mászás, járás) mellett 
látszólag egyszerű dolgokat – mint az önálló evéshez, öltözéshez szükséges alapvető 
mozdulatok – tanul  meg szakemberek közreműködésével, így a finom mozgásuk is fejlődik.

Ezeknek a mozdulatoknak nem csak az önálló életvitelben lesz szerepük, de az esetleges 
szakmatanulásban is. Minden mozgásfejlesztés visszahat az agy fejlődésére, ezért 
kiemelten fontos, hogy a rászoruló értelmi sérült gyerekek heti rendszerességgel 
részesüljenek a komplex korai fejlesztésben, mozgásfejlesztésben.

Kérem, ha tudja, segítse a Korai Fejlesztő munkáját adományozással! Az Ön támogatása 
kisgyermekeknek nyújt lehetőséget egy teljesebb életre, amely csak a korai 
fejlesztéssel nyílhat meg előttük. 

Hálásan köszöm segítségét, üdvözlettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

Tisztelt Olvasó! Amennyiben a továbbiakban nem szeretné megkapni hírleveleinket, kérjük, jelezze írásban a down@downalapitvany.hu címen, vagy hívja a 06–1 327–
0356-os telefonszámot hétfőtől péntekig 9–12h-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.

Amikor Klári a világra jött, szülei 
nem csak egy mély traumát éltek át, 
hiszen sérült gyermekük született, 
de tanácstalanok is voltak: hogyan 
kell egy Down-szindrómás kislányt 
nevelni? Szerencsére eljutottak 
hozzánk a Korai Fejlesztőbe, és ez 
pozitív fordulatot hozott életükbe.

Vajon hogyan kell egy Down-

szindrómás kislányt nevelni? 

A Korai Fejlesztoben tudják 

a választ!

Kedves Adományozó!
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→ 7000 forinttal egy órás foglalkozást és egy kiadványt,
→ 5000 forinttal egy órás foglalkozást, vagy
→ 2000 forinttal korai fejlesztéshez szükséges eszközök 
megvásárlását teszi lehetővé!

KLÁRI TÖRTÉNETE

Amikor Klári a világra jött, szülei nem csak 
egy traumát éltek át, amiatt, hogy sérült 
gyermekük született, de tanácstalanok is 
voltak: hogyan kell egy Down-szindrómás 
kislányt nevelni? 
A kórházban egy sorstársuk, egy Down-Dada ajánlotta Klári szüleinek 
intézményünket. Amikor eljöttek hozzánk, megnyugodtak, hiszen a Ko-
rai Fejlesztő olyan hely, ahol nem csak a gyermeket tanítják és kísérik 
figyelemmel évekig, de a szülők is kapnak otthonra tanácsokat. Klári a 
Korai Fejlesztőben szépen felvette a többiek ritmusát, és fejlődésnek 
indult, emellett a szülők sorstársi segítséget kaptak, megismerkedve 
a többi gyermek apukájával és anyukájával, akik mind lelkileg, mind 
konkrét tanácsokkal támogattták őket. Látták, hogy Klári segítséggel 
sok mindenre képes! Bíztak benne, hogy egyszer ő is ugyanúgy egye-
dül fog enni és öltözni, mint hasonló korú nem Down-szindrómás tár-
sai. Klári lassanként mindent meg is tanult, ahogy szeretettel foglalkoz-
tak vele. Ha ez az intézmény nem lenne, Klári valószínűleg csak 5 éve-
sen kezdett volna beszélni, szülei pedig kudarcként élték volna meg az 
új családtag érkezését, aki ma már ragyogással tölti be napjaikat!

Egy Down-szindró má s gyermek é leté ben az első  pá r é v terá piá já n mú lik,
hogy ké ső bb ké pes lesz-e az iskolai kihí vá soknak megfelelni. 

A Down Alapí tvá ny á ltal kidolgozott korai fejleszté sben alkalmazott mó dszerek lé nyege 
első sorban a mozgá sfejleszté sben rejlik. Ezen belü l a hangsú ly eleinte a fejemelé sen, há t- 
egyenesí té sen, megfordulá son, felü lé sen, kú szá son, lé pegeté sen van. A Fejlesztő ben az 
ó rá kon együ tt dolgozik szü lő  é s gyermek, í gy a szü lő  is tanul, otthonra is elviszi az is-
mereteket, ezzel felgyorsulhat a sé rü lt pici fejlő dé se, é s a gyermek eljuthat az integrá lt 
ó vodá ig, iskolá ig. Segítse Ön is ezt a folyamatot! Az Ön segítségével számos szülő viheti 
haza a tudást, és támogathatja gyermekét otthoni fejlesztéssel is.

Klári édesanyja a fejlesztésről
„Ági minden egyes foglalkozást Klárira 
szabott, ezért minden alkalommal 
jól haladtak. Amikor alig 1 évesen 
babanyelven követelte, hogy a 
kijelölt feladatok helyett a kedvenc 
mondókáját mutogassák el, Ági nem 
ragaszkodott mereven a tervhez, 
hanem boldoggá tette, hogy ez az 
angyali kislány ki tudta fejezni, mit 
akar, és mindent meg is tesz, hogy 
megkapja. Az első perctől hitt benne, 
és ez számomra is érezhető volt! 
Szülőként ez egy fantasztikus érzés, 
amely erőt ad a továbbiakhoz, és egy 
kicsit megkönnyíti a mindennapokat. 
Ez pedig elkél, mert az út egy cseppet 
sem egyszerű, ezt állíthatom.”

 ŐSZ INTÉN A DOW N -SZ INDRÓM Á RÓL 

 MIT TEHET ÖN? 

Adományozzon akár online → 
http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Van_segitseg___Down_Dada_Szolgalat_mukodtetese

További információk a programról → 
www.downalapitvany.hu

[ ◉] A kiadványban szereplő 
fotók életképek Alapítványunk 
tevékenységéből

Elore is köszönjük segítségét, mellyel sérült babákat segít egy teljesebb élethez!

 Támogassa Ön is a Down-szindrómás kisbabák Korai Fejlesztőjét! 


