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Bandi képzeletben westernhős. 3 éves korában harmadik helyezett lett egy országos lovasversenyen. Ezt a
teljesítményt azért érhette el, mert egészen pici korától lóháton ült.
Down-szindrómával született, így izmai kezdettől
fogva nagyon gyengék és renyhék voltak.
A lovasterápia lehetőségéről anyukája hallott: a ló
mozgása nagyon jót tesz majd Bandi fejlődésének.
Így is lett: a lovaglás fejlesztette a motoros funkcióit,
mind a nagy-, mind a finom-mozgásokat. Segített a
sérült vagy nem megfelelően fejlett pszichés funkciók, az érzékelés, az észlelés, az
emlékezet, a figyelem és a gondolkodás fejlesztésében.
Emellett az állat közelsége is nagyon jó hatással van rá, elősegíti a szocializációt,
fejleszti a kommunikációs készségeket, mert a lovardában az állattal, a társakkal, a
környezettel való kapcsolatot ki kell alakítania a gyermeknek.
A ló nem eszköz, hanem aktív, cselekvő társ, amely
képes többek között a gyermek kommunikációs
készségének, térérzékének fejlesztésére.
Van olyan gyermek, amelyik a lovon szólalt meg életében először 6 éves korában. A gerincproblémákra
felnőtt korban is megoldást jelent, javítja
a tartást és csökkenti a fájdalmakat.
Kérem, fordítson!

Alapítványunk egyik célja az, hogy sokkal több Bandihoz
hasonló Down-szindrómás gyermek kapjon lehetőséget a
gyógylovaglásra. Minél előbb ülhet nyeregbe egy kisgyermek,
annál többet segít neki a lovasterápia, de nagyobb korban
sem késő elkezdeni.
Ahhoz, hogy a Down Alapítvány minden pártfogoltját elvihesse gyógylovaglásra, nem elegendőek a források, de úgy
látjuk, hogy megéri ezért dolgozni, hiszen már néhány alkalom is nagyon pozitívan hat: a természet, az állatok közelsége, az állat irányítása, az önállóság megtanulása fejlesztő hatásán kívül mindannyiuk számára maradandó élmény!
2 000 forintból körülbelül 40 percnyi gyógylovaglást
lehet finanszírozni, kérem, lehetőségeihez mérten ismét
támogassa a Down Alapítványt.
Így – az Ön támogatásával – talán megvalósul az a terv, amelynek keretében
minden lakóotthonunkban élő sérültet és minden rászoruló Down-szindrómás
kisgyereket elvihetünk intenzív gyógylovagoltatásra.
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A ló aktív társ a
fejlesztésben: Bandi
nem csak a lovaglásból
tanul, hanem a lovak
gondozásában is
részt vesz.

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.
HL 2010/5.

