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A Down Alapítvány Korai Fejlesztő
Központjában 16 éve foglalkozunk
értelmileg akadályozott
kisgyermekek családközpontú,
komplex fejlesztésével. A hozzánk
járó családok általában a gyermek
óvodás koráig vesznek részt
foglalkozásainkon, de mi lesz
velük azután?

Amikor Máté anyukája Down-szindrómás kisfiát óvodába íratta, alig tudta elhinni, mi történt.
Előtte felkészült mindarra, amit más Down-szindrómás gyereket nevelő szülőktől hallott:
„amint meghallják egy oviban, hogy Downos a gyerek, elkomorodnak és megmondják, hogy
ide nem járhat”.
Mátéék vidéki nagyvárosban élnek, ahol a család csak a „sima” óvodához fordulhatott. „Úgy
kezdődött, – meséli anyukája – hogy a bölcsiben ajánlott óvodát soha nem tudtam elérni telefonon. Így egy szép napon besétáltam, hogy kérjek egy időpontot az óvodavezetőtől. Ő azonnal
fogadott, mondtam, hogy ősztől a 4 éves Downos fiamat hoznám kiscsoportosnak, mit szól hozzá.
Már itt gyanakodhattam volna, mert az óvodavezetőnek a szeme se rebbent, és mondta, hogy jó,
hozzam.” A csoda folytatódott: „Rögtön előkerítette az óvoda gyógypedagógusát, és együtt elmondták, milyen náluk az integráció.” Kiváló helyet talált Máténak, ugyan nem gyógypedagógiai
óvodát, de olyat, ahol van gyógypedagógus, integrációs program, és akarat az óvoda részéről
a fejlesztésre.
Máté szerencsés, mert sajnos a legtöbb integrált óvoda nem így áll a Down-szindrómás kisgyermekek fogadásához. Általában nincs elég szakember, nincs elég fejlesztés, és az értelmi sérült
gyerekek kiesnek az intenzív korai fejlesztésből is. Budapesten a 3. életévet betöltő értelmi
sérült gyerekek nagy része rosszabb helyzetbe kerül óvodásként, mint előtte. A korai
fejlesztőben gondosan felépített fejlesztési folyamat megszakításával a korábbi befektetett munka vész kárba, ami a legtöbb családnak visszalépést jelent.
A hiányzó fejlesztések miatt sokan még az óvoda mellett is visszajárnak, és nincs nap, hogy fel
ne merülne részükről a kérés, hogy nyissunk egy olyan óvodát, ahol a gyerekek a közösségi
programok mellett továbbra is megkaphatnák a személyre szóló fejlesztő foglalkozásokat.
Ha a Down Alapítvány saját óvodát nyitna, a szülők nyugodtan térhetnének vissza
a munkába, mert tudnák, hogy gyermekük a megszokott környezetben megkapja az
őt megillető fejlesztést. Egy újabb csoda lenne, ha ez sikerülne, de talán az Ön támogatásával elindíthatjuk ezt a programot is!
Előre is köszönjük segítségét!
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AZ ÉN GYERMEKEM
IS ÓVODÁS LETT!
Borsfay Mária Eleonóra, gyógypedagógus,
a Korai Fejlesztő vezetője mesél arról, hogy
miért fontos az értelmi fogyatékos gyermekek
számára a gyógypedagógiai óvoda
Az óvodás kor szinte mindig újabb nehézséget gördít
a szülők elé. A szülő arra kíváncsi, hogy alkalmas-e gyermeke a többségi óvoda kihívásaira? Nem lesz-e sok számáára a sokszor 25–28 fős csoportlétszám? És vajon alkalmas-e
-e
az óvoda az ő Down-szindrómás, azaz „sajátos nevelési igényű”
ényű”
gyermeke befogadására, nevelésére, fejlesztésére? A Down
n Alapítvány
tervezett óvodájában egy -egy csoport létszáma 5–8 fő lesz, mivel egy
fogyatékos gyermek nehézségei alapján több főnek felel meg.
Az alapítványi oviban a napi szintű találkozás lényege az, hogy gyerek
közösségbe jár, óvodás lett. A nap egy része itt is úgy telne, mint bármelyik óvodában, a másik részében pedig egyéni fejlesztéseket kapnának
az ide járók. Az egyéni fejlesztési óraszámra is van törvényi előírás. Az
óvodai fejlesztés biztosítaná, hogy minden gyermeket saját fejlődési
ütemében, életkorának megfelelően támogassunk. A hangsúlyt olyan
készségek fejlesztésére fektetnénk, amelyek a minél önállóbb életre
való felkészülést segítik, például a tájékozódásra, az önkiszolgálásra,
a kommunikációra. Készülni kell a számok és betűk világára is, mert ha
nincs értő olvasás, néhány betű vagy szám felismerése fontos az önálló
közlekedéshez. Emellett meg kell tanulnia önállóan segítséget kérni,
hogy biztonságosan mozoghasson majd a világban.

INTEGRÁLT ÓVODA
VAGY GYÓGYPEDAGÓGIA ÓVODA?
Gyermektől és óvodától függ, hogy
egy Down-szindrómás gyermeknek
mi jobb. Mérlegelni kell, hogy a szakszerű fejlesztés vagy az integráció,
a többi gyerekkel együtt nevelkedés
ér-e többet. Ha a gyereknek sok
és speciális támogatás kell, akkor
gyógypedagógiai óvodában jobban
fejlődhet. Sajnos ma a “sima óvodában” zajló integrációban az értelmi
sérült gyerekek gyakran a közösség
perifériájára kerülnek, elhanyagolódnak. „Sajátos nevelési igényeiket” az
óvodák szakmai felkészültsége nem
tudja kielégíteni. A kevés gyógypedagógiai óvodába igen nehéz bejutni,
esetenként 1–2 évet is várni kell rá.
A Down Alapítvány leendő gyógypedagógiai óvodája egyfelől a férőhelyhiányt pótolná, másfelől a Korai
Fejlesztőben végzett szakmai munka
folytatása lehetne. Mindemellett oktató óvodaként is működhetne, ahol
más óvodák szakemberei szerezhetnek gyakorlatot, kaphatnak tanácsot.

Segítsen, hogy a Down-szindrómás
kisgyermekeknek saját óvodája lehessen!
■
■

5000 Ft-tal korai fejlesztést végző gyógypedagógusok órabéréhez járulhat hozzá,
7000 Ft-tal pedig az óvodai engedélyek beszerzéséhez és a terek kialakításához segít bennünket.

Köszönjük segítségét!
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