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Vili nemrég végre ismét személyesen találkozhatott a Korai Fejlesztőben dolgozó 
gyógypedagógusával. Számos videótelefon és jónéhány eltelt hónap után először 
bizonyosodhattak meg munkatársaim élőben is, hogy sikerrel dolgoztak-e a 8 hónapos kisfiú 
szüleivel heteken át a karantén ideje alatt.

Sok családdal március közepe óta nem találkozhattunk, és egyik pillanatról a másikra 
kellett átállnunk távfelmérésre, távvizsgálatra, távoktatásra és távtanácsadásra – csupa 
olyan tevékenységre, amelyet korábban nem végeztünk, nem volt benne tapasztalatunk.

A rendkívüli helyzethez jól alkalmazkodtunk, bár komoly feladatok elé állította 
intézményünk munkatársait. Minden kolléga a munkaidejében, órarend szerint tartotta az 
órákat: kit számítógépen, kit táblagépen, kit pedig telefonon tudtak elérni, de sajnos olyan 
család is volt, ahol nem volt okostelefon, így nem lehetett a videóra alapozni. Nem tudtak 
felvételeket készíteni gyermekükről, és nem is láthattuk őket még képernyőn sem. Ez 
rendkívüli módon megnehezítette a segítségnyújtást a fejlesztésben!

A digitális eszközök híján lévő családok számára szeretnénk a jövőben egy olyan 
számítástechnikai eszközparkot létrehozni intézményünkben, ahonnan kikölcsönözhető 
eszközök segítségével támogathatjuk a kapcsolattartást, távoktatást egy újabb hullám 
vagy kijárási korlátozás esetén. A számítástechnikai eszközök mellett fejlesztő eszközöket is 
szeretnénk kölcsönözni otthoni fejlesztés céljára. 

Az idő drága! Ön is tudja, hogy ha egy sérülten született kisbaba már pár hetesen 
rendszeresen részt vehet foglalkozásokon, akkor hamarabb tanul meg mászni, felülni, 
járni, majd beszélni, öltözni, enni, mint azok a sérült gyerekek, akik nem kapnak segítséget. 
Ezért fontos, hogy a Korai Fejlesztő Központ a járvány okozta veszélyhelyzetben is 
folyamatosan működhessen, akár digitálisan. Remélem, hamarosan jó hírekről számolhatok 
be Önnek is!

Üdvözlettel:

UI.: Egy sérült kisbaba nem várhat, és a legfontosabb, hogy korai fejlesztését pár hónapos 
korában megkezdjük, akkor is, ha járványveszély van. A profi táv-korai fejlesztéshez digitális 
eszközpark és fejlesztő-eszköz kölcsönző létrehozása válik szükségessé. Köszönjük, ha 
mindennapi teendői mellett figyelemmel kíséri és segíti tevékenységünket!

dr. Gruiz Katalin
elnök

Jelen hírlevelet az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány (székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14.; e-mail: down@downalapitvany.hu; 
telefonszám: 06-1 327-0356; a továbbiakban: „Adatkezelő”) küldte Önnek. Adatait az Adatkezelő az Ön hozzájárulásával kezeli, mivel korábban adományozott, és 
hozzájárult adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja az Adatkezelő munkájának bemutatása. Az Adatkezelő az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére. Az 
Adatkezelő az irányadó jogszabályok alapján vesz igénybe adatfeldolgozót. A jelen levél küldése során adatfeldolgozóként eljár a Human Dialog Kft. (kampány szervezése, 
címlista kezelése), valamint a Prime Rate Kft. (küldemények címzése, előállítása, postázása). Az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, jogában áll kérni azok 
helyesbítését, törlését, kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint, hogy az Adatkezelőtől az adatokat géppel olvasható formában megkapja. Kérelmét az Adatkezelő 
fent írt elérhetőségein terjesztheti elő. Amennyiben nem kíván a jövőben hasonló megkereséseket kapni, vagy módosítani szeretné adatait, kérjük, jelezze a down@
downalapitvany.hu e-mail címen vagy a 06-1 327-0356-os telefonszámon (H–P: 9-12 óra), vagy a 1580 Budapest, Pf. 97. címre küldött levélben. A kérelmet az Adatkezelő 
legkésőbb egy hónapon belül teljesíti. Jogellenes adatkezelés esetén fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu). Ha banki 
utalással adományoz, kérjük, mindig tüntesse fel a neve melletti befizetőazonosítót (közleményben). Köszönjük!

A Down-babáknak akkor is szükségük 
van a fejlesztésre, amikor kijárási 
korlátozás van, hiszen közben 
folyamatosan növekednek. Ha pár 
hónapos korukban megkezdjük korai 
fejlesztésüket, kevésbé maradnak el a 
fejlődésben a nem Down-szindrómás 
gyerekekhez képest.

Digitális korai fejlesztés?
Igen, lehetséges! 
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→ 10 000 Ft-os támogatással egy digitális eszköz megvásárlását,

→ 7000 Ft-os támogatással a gyógypedagógusok bérét,

→  3000 Ft-os támogatással egy kölcsönözhető fejlesztő játék beszerzését 
támogathatja!

Segítsen Ön is, hogy minden Down-baba időben kaphasson korai fejlesztést, akár távoktatásban!   
A Down Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában egy esetleges újabb járványhullámra készülve    
kölcsönözhető eszközparkot hozunk létre digitális és gyógypedagógiai fejlesztő eszközökből. 

Számlaszámunk: Unicredit Bank 10918001–00000013–38730148
Adószám: 18005282–1–42 ■ email: down@downalapitvany.hu

Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

További információk →
www.downalapitvany.hu

A kulcs a szülő megtanítása

Munkatársaink nem csak a gyerekekkel dolgoznak együtt, 
de a szülőkkel is foglalkoznak: tanácsokkal látják el őket, 
illetve motiválnak. Eddig is támaszkodtunk a szülőkkel 
tartott kapcsolatra, hiszen a Fejlesztőben átadott tudást, a 
bemutatott gyakorlatokat a szülők otthon is gyakorolták, 
de az, hogy egyáltalán nem volt lehetőség a személyes 
találkozásra, teljesen új, egyénre szabott módszereket 
igényelt.

Új: a távmódszertan kialakítása

Minden kolléga a munkaidejében, órarend szerint tartotta 
az online órákat, a videó-kapcsolatot a családokkal. A 
videóhívások alkalmával gyakran el kellett térni a tervtől, 
ahogy a találkozások alkalmával is, hiszen a gyerek és szülő 
pillanatnyi állapotát mindig figyelembe kellett venni. Most 
azonban a helyzet bonyolultabb volt, mert a család többi 
tagja, a testvérek, a családtagok is folyamatosan jelen 
voltak. 

A legnehezebb feladatot a felmérések és bevizsgálások 
távkivitelezése jelentette. A szülőt akkor és azonnal 
kellett megtanítani például a mozgás-állapot tesztelésének 
lényegére, amit a fejlesztés során általában csak a legjobb 
szakemberek végeznek el megbízhatóan. Ezért féltünk tőle, 
de meglepően jól sikerült: a gyereküket jól ismerő szülők 
gyorsan ráéreztek a tesztelés mikéntjére, és magabiztosan 
és eredményesen helytálltak ebben a számukra is szokatlan 
helyzetben. 

A távfelmérés után megbeszéltük a nehézségeket, 
a gyakorlás menetét, a továbblépést, és ehhez 
feladatokat javasoltunk a családnak. A következő 
alkalommal a szülők megmutatták, hogy hogyan sikerült 
megvalósítani a feladatokat, és elmondták, hogy hol van 
elakadás. A pedagógiai munkában kiemelt szerepet kapott 
a gyerekek kommunikációfejlesztése, a testvérek bevonása 
a közös játékba, az evési nehézségek kezelése, az otthoni 
játékterek kialakítása, valamint az önkiszolgálás.

Mit tanultunk?

Számos tapasztalatot szereztünk, és bár a személyes 
találkozás hiánya nehezítette a szakmai munkát, 
viszont új lehetőségeket is kínált. Otthoni helyzetekben 
láthattuk a gyermekeket, a saját játékaikkal, a saját 
játékterükben. Megismerkedtünk a család többi tagjával, 
a testvérekkel, illetve jobban ráláthattunk a gyerekkel 
dolgozó szülő hozzáállására is. Igyekeztünk kihasználni 
az ebben rejlő lehetőségeket, a családtagok jelenléte 
új ötleteket adott a gyakorlatok kialakításánál, és 
a feladatokat is könnyebb volt beépíteni a család 
mindennapjaiba így, hogy láttuk őket otthoni 
környezetben.

Ugyanakkor hosszú távon nagyon hiányzott a csoportos 
mozgásfejlesztés, előtérbe kerültek a családtagok 
lelki problémái, amelyeket a táv-óra során minden 
alkalommal kezelni kellett. Az új helyzetben némi idő 
elteltével készítettünk egy protokollt, távfejlesztéshez, 
távfelméréshez, amelyet a messzebbről hozzánk érkező 
családok esetében a jövőben is alkalmazhatunk a ritkább 
személyes találkozások kiegészítésére. 

Vili feladatai között  rengeteg olyan szenzoros gyakorlat szerepelt, 
amelyeket otthoni környezetre alakítottunk át. Egyrészt a testvére bevonása 
is komoly motivációt jelentett, másrészt a feladatok könnyen kivitelezhetők 
voltak a háztartásban fellelhető dolgok  segítségével. 

Az idejáró kisbabák sorsa múlik azon, hogy a Korai Fejlesztőben folyamatosan lehessen 
foglalkozásokat tartani, akár távoktatásban, digitálisan!

  Digitális korai fejlesztés!   
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 sokan még az óvoda mellett 
is visszajárnak hozzánk. A COVID vírus miatti rendkívüli helyzet azonban 
komoly kihívások elé állította munkatársainkat is. Folyamatosan kell 
működnünk, hiszen a babák növekedése nem vár a vészhelyzet végéig: az a 
gyermek, akivel néhány hónapos korában elkezdhetjük a korai fejlesztést, 
sikeresebb lesz az integrált óvodában, járhat az általános iskolába, és 
majd szakmát is tanulhat. Munkánk eredménye sok családot segít át a 
mindennapok leküzdhetetlennek tűnő akadályain. 
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