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Még picik, de most 
tehetnek egy nagy lépést!

Kisbabakorban az agy még annyi-
ra plasztikus, hogy hiányzó funkci-
ókat lehet kiépíteni, erősíteni lehet 
a renyhe működést, ezért fontos az, 
hogy hogyan kezdi egy Down-baba 
az életét. Több mozgással, tanulással 
már az első hónapokban megváltoz-
tathatjuk az életüket. 

Ha egy sérült baba pár hónapos 
korban elkezdi a korai fejlesztést, 
valószínűleg kevésbé marad majd el 
a nem Down-szindrómás gyerekek-
től, ellenkező esetben viszont rosz-
szabbak lehetnek az életesélyei, a 
későbbi felnőtt életének minősége. 
Életének első pár éve az egész életé-
re kihat.

Ha élete első három évében rendszeresen jár a foglalko-
zásokra, akkor nagy eséllyel sikeresen elvégzi az általá-
nos iskolát, és még szakmát is tanulhat, jobb lesz a kap-
csolata a környezetével, a családjával, és amikor kikerül 
az iskolából, könnyebben találhat munkát, társakat és 
élhet egy kis segítséggel önálló életet.
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A Down Alapítvány Korai Fejlesztőjéről

Kérjük, segítsen Ön is  
az értelmi sérült gyerekek 
fejlesztésében!
•	 2000 forintból újabb oktatáshoz fontos 

eszközöket vehetünk a Korai Fejlesztőbe,

•	 5000 forinttal egy fogyatékos gyermek 
egyhavi korai fejlesztéséhez járulhat hozzá.

www.downalapitvany.hu • Adószám: 18005282–1–42
Számlaszám: 10800007–56240003

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

A Down Alapítvány Korai Fejlesztője olyan oktatási 
intézmény, amely elsősorban értelmi fejlődésükben 
akadályozott, különböző 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, a gyermekek első 
három évének fejlődési sajátosságait kihasználva ezt 
a tevékenységet a szülőkkel együtt, a család igényeit 
és lehetőségeit figyelembe véve valósítjuk meg.

A foglalkozások keretében arra törekszünk, hogy a kicsiknél 
kialakítsuk és fejlesszük a nagymozgásokat, a finommotorikát, 
a kommunikációt, az értelmi fejlődést szolgáló képességeket, 
készségeket. A szolgáltatás az érintett családok számára 
ingyenes.

Köszönjük!

Kérjük, 
rendelkezzen  
adója 1%-áról 
a mellékelt 
nyilatkozattal  
az Alapítványunk 
javára! Köszönjük!
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