A Down Alapítvány Korai Fejlesztője olyan oktatási intézmény, amely elsősorban értelmi
fejlődésükben akadályozott, sajátos nevelési igénnyel bíró, Down-szindrómás csecsemők és
kisgyermekek mozgásfejlesztését, értelmi fejlesztését és családi nevelését segíti.

Az első néhány év az egész
életére kihat
Móric és a többiek talán majd iskolába járhatnak, hiszen évek óta
járnak a Korai Fejlesztőbe, ami a tanuláshoz vezető út egyik záloga a
Down-szindrómás gyerekeknél. Mi az összefüggés?

Korai fejlesztéssel Móric később
iskolába is járhat,kommunikációs
érzéke jól fejlődik

Kisbabakorban az agy még annyira plasztikus, hogy ki lehet
építeni hiányzó funkciókat, meg lehet erősíteni a renyhe működést.
Ezért nagyon fontos az, hogy hogyan kezdi el egy Down-baba
az életét. Rosszabbak az életesélyei, a felnőtt életének minősége,
ha nem juthat el a korai fejlesztésre. Ha élete első három évében
rendszeresen jár a foglalkozásokra, akkor nagy eséllyel járhat
általános iskolába, és még szakmát is tanulhat, jobb lesz a kapcsolata
a környezetével, a családjával, és amikor kikerül az iskolából,
könnyebben találhat munkát, élhet önálló életet.

A Down-babák is felnőnek
Ma már nem álom, hogy egy sérült ember önállóan megállja a
helyét az életben – Nyugat-Európában már korábban felnőtt,
nálunk pedig most kerül aktív, dolgozó felnőttkorba a korai
fejlesztésben részesült értelmi fogyatékosok első generációja.
Saját lakrésszel, munkával, társsal, segített önálló életet élő
értelmi fogyatékos emberek dolgozni járnak, szerény fizetésüket
beosztva élnek. Családtagjaik abban a nyugodt tudatban
élhetnek, hogy értelmi fogyatékos családtagjuk boldog, és
nélkülük is megállja a helyét az életben.
Kérjük, rendelkezzen adója
1%-áról a Down Alapítvány
javára a mellékelet
nyilatkozattal.
szönjük!

Kö

Beka is nagyon várja már az új fejlesztő
eszközöket! Kérem, segítsen Ön is, hogy mielőbb
megvehessük őket.

A szülők véleménye
Móric anyukája mondta

Együtt gyűjthetünk
a berendezésre, hogy
minden hozzánk
forduló sérült gyermek
járhasson a Korai
Fejlesztőbe.
2 500 forintból újabb, oktatáshoz fontos
,
eszközöket vehetünk a Korai Fejlesztőbe
5 000 forint egy fogyatékos gyermek
zá,
egyhavi korai fejlesztéséhez járulhat hoz
50 000 forint egy új férőhely kialakításának
eszközigénye.

„…nekünk, szülőknek hatalmas dolgokat
ad. Főként reményt a jövőre nézve. Nagyonnagyon szimpatikus volt a környezet, ahová
kerültünk. Családias kis bölcsődének nézett
ki első látásra. És ami igazán megfogott, hogy
Ágnes, a vezető gyógypedagógus pici babaként
tekintett Móricra, számára nem volt furcsa
a másság. Hiszen ebben az időben még mi,
Móric családja is csak »mustráltuk ezt a kis
jövevényt«. A korai gyógypedagógusainak
természetességével, szeretetével nem kellett
gyermekeinek különös viselkedése vagy
kinézete miatt feszélyezni magunkat.”
Kata mamája mesél

„Nagyon hasznosnak tartom a korai fejlesztést:
ha nem járnánk ide, sokkal nagyobb mértékben
lennénk lemaradva az egészséges gyerekektől!
Én az Ő segítségük nélkül nem tudtam volna
nekikezdeni sem a Kata fejlesztésének! Amit
tőlük tanulunk, azt itthon is hasznosítjuk,
így tudjuk előre vinni a fejlődésben! Nagyon
családias, otthonos, és a pedagógusok
nagyon lelkiismeretesen és szeretetteljesen
foglalkoznak a gyerekeinkkel!”
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