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Részlet
a No”k Lapja Café
cikkébo”l

Csodálatos emberek,
akiknek Down-szindrómájuk van
Az éltanuló

A Downszindrómások
pontosan ugyanolyan
sokfélék, mint minden
ember, ám egy dolog
biztos: ha megfelelő
figyelmet, segítséget
és támogatást kapnak a Downos babák
is szinte bármit
elérhetnek. Akárcsak egészséges
társaik.
A március 21-i Down
világnap alkalmából
bemutatunk néhányat
közülük, akikre mind
büszkék lehetünk.

Megan McCormick az első olyan Downszindrómás ember, aki kitüntetéssel
végezte el a főiskolát. Jelenleg épp
egyetemi tanulmányain dolgozik – ha
végzett, speciális igényű gyerekeket
szeretne tanítani, hogy bebizonyítsa nekik:
semmi sem lehetetlen. Szülei szerint,
akiknek ő a hatodik gyermeke, nincs itt
semmi titok, ők mindig pontosan azt várták
el a lányuktól, mint az összes testvérétől.
„Soha nem a korlátokat néztük, hanem
azt, milyen sok dologra képes. Ha pedig
nem tudott valamit, megkerestük együtt
a megoldást! Csak a kórházban estünk
kicsit kétségbe, de akkor odajött hozzánk
a szülésznő és azt mondta: »Miért olyan
idegesek? Van már gyerekük, nem? Akkor
tudják, hogyan kell felnevelni.« És igaza
volt. Downos gyereket nevelni pont olyan
volt, mint az összes többit. Csak még
csodálatosabb.”

Egy kis szóra kozta tó felad vány

A hegymászó

Eli Reimer az első Down-szindrómás
tinédzser, aki tíz nap megfeszített menet után elérte a Mount Everest 5400
kilométeres magasságban fekvő alaptáborát. Erre a teljesítményre közel egy
éven át készült édesapjával együtt, aki azt
akarta bizonyítani, hogy a fiának nemcsak
a fizikai ereje, de a nem kis kihívást igénylő
koncentrálási képessége is megvan ehhez
a feladathoz.
Mióta visszatért, Eli a helyi középiskola
sztárja, ráadásul tettével közel 100 ezer
dollárnyi adományt gyűjtött egy sérülteket
támogató alapítványnak.

Fejlesztő módszerek felnőttkorban
A segítségnyújtással kombinált fejlesztés felnőttkorban azt
jelenti, hogy a segítőnek, a kísérőnek tudatosan követnie kell a
sérült ember készségeinek alakulását, fejlődését, az adottságokat
és hiányokat, és a teljes folyamat elvégzéséhez szükséges hiányzó
szegmenseket tanítással kell pótolnia. Ez nagyon hasonlít egy edző
munkájára, ezért coaching folyamatnak is nevezik. Ezt egyetlen segítő
nem tudja véghezvinni, ehhez csapatmunkára van szükség. Így egyegy sérült ember fejlődésének spirálját tudatosan lehet irányítani: a
gyakorlatban felmérni a képességeket, készségeket, tervet készíteni a
fejlesztéshez, véghezvinni, megfigyelni, rögzíteni a fejlődést, értékelni,
majd az eredmény alapján újratervezni a fejlesztési folyamatot.
A folyamat érzékeltetésére jó példa a fogmosás. A segítőnek el
kell érnie, hogy a segített személy tudja, mi a fogkefe, hogyan és
mennyi fogkrémet kell rátenni, mennyi ideig kell fogat mosni, milyen
sorrendben haladni a fogakon, milyen technikával. Később meg kell
figyelni, mi az, amit már tud, miben kell változtatni, hogyan lehet ezt
a módosítást irányítani. Van, hogy meg kell fogni a kezét, és együtt
kell csinálni vele, hogy ráérezzen a mozdulatra, de van, hogy elég
csak elmondani, megmutatni képen vagy filmen. Vagyis a segítőnek
minden percben, minden tevékenységgel kapcsolatban tudatosnak
kell lennie ahhoz, hogy jó coach lehessen.
A segítségnyújtással kombinált
fejlesztéssel a
szakmatanulás
is lehetséges

A Down Alapítvány által kifejlesztett új pedagógiai modellt
tréningeken sajátítják el a segítők. A fejlesztő támogatás
lényege a bátorítás, felhatalmazás, tehát az, hogy nem
helyette, hanem hagyni őt cselekedni, és olyan helyzetet
teremteni, melyben meri és akarja végezni az adott
tevékenységet. És ott lenni mellette, ha konkrét segítségre lenne
szüksége, mindaddig, amíg nem biztos az új tudása. A fogmosás
mintájára sok minden megtanítható, például a közlekedés,
háztartásvezetés, főzés, vásárlás, a bankkártya használata. Ehhez új
attitűdöt kell teremtenünk a segítők körében, de családoknak is meg
kell ezt tanulniuk.

Támogassa a sérült
em berek életútját
felno”ttko rban is!

Cili színésznőként is
tehetségesnek bizonyult

A coaching módszerrel sok
minden megtanítható, például
a közlekedés, háztartásvezetés,
főzés, vásárlás, a bankkártya
használata

■ 5000 forint adományával egy felnőtt
sérült ember mentoráláshoz járul hozzá.
■ 2000 forint adományával segít oktatási
anyagokat és eszközöket vásárolni.
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