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„Már néhány hetesen elmehettünk az
Alapítvány Korai Fejlesztő Központjába:
az elmúlt négy évben biztos támaszt
jelentett, hogy jó kezekben tudhattuk
kisfiunk fejlesztését.”

Nemrég mindannyian megtapasztalhattuk, milyen az, amikor napokat, heteket kell
elszigeteltségben tölteni. Egy sérült gyermeket nevelő családnak, különösen vidéken, gyakran
járvány nélkül is hasonlóak a hétköznapjai, hiszen segítség nélkül nem jutnak el a sorstársakhoz
és a szakemberekhez, emiatt fokozatosan elszigetelődnek, és ez a bezártság a járványhelyzettel
jó néhány család esetében csak fokozódott.
Egy Down-babát nevelő szülő számára a legfontosabb, hogy első kézből kapjon
információt arról, hogy mi mindent lehet tenni a kihívások leküzdéséhez. Mert kihívás a
Down-szindrómás gyereknél van elég, amihez nehezen feldolgozható lelki problémák is adódnak.
Miklós anyukája szerencsés volt, hiszen hála a Down Dada szolgálat hálózatának,
fia születése után pár héttel eljutott a gyerekkel a Down Ambulanciára és a Korai
Fejlesztőbe. A gyógypedagógusok és a szülők közös munkájának köszönhetően Miklós mára
kiscsoportos a körzeti oviban, ahová normál fejlődésű társaival jár.
A család számára az elmúlt négy évben biztos támaszt jelentett a Down Alapítvány Korai
Fejlesztő Központja, ahol kisfiuk gyógypedagógiai és mozgásfejlesztése a legjobb kezekben van.
Célunk, hogy ugyanezt a biztonságot nyújtsuk másoknak is, a most születő Down-szindrómás
babáknak és családjuknak is.
A korai fejlesztő éppen ezért a járvány ellenére töretlenül működik, kombinálva a
digitális távoktatást a ritkított személyes találkozással. Nem szakíthatjuk meg a fejlesztést,
nem hagyhatjuk magukra azt a több száz családot, akikkel évek óta együttműködünk. Azért
dolgozunk, hogy a ma még óvodás gyerekek egyszer majd dolgozni járhassanak,
önálló keresetük és lakásuk legyen, mint mindenki másnak. Azért, hogy az életük ne egy
intézménytől vagy egyre idősödő szüleiktől függjön, hanem a saját lábukon állhassanak.
Most az lenne a legnagyobb segítség, ha az előttünk álló informatikai beruházások
megvalósulnának. Legalább egy tucat korszerű számítógépet szeretnénk venni, amelyek
alkalmasak a videokonferenciák, a távoktatás zökkenőmentes és folyamatos bonyolításához.
Minél előbb tudjuk eszközparkunkat korszerűsíteni, annál hamarabb kapcsolhatjuk be az összes
családot ismét a rendszeres online oktatásba, vagy nyújthatunk számukra egyéni fejlesztési
konzultációt!
Üdvözlettel:

dr. Gruiz Katalin
elnök

UI.: Többéves munka eredménye mutatja, hogy a Down-babák fejlődésének a kulcsa a
mielőbbi – 1-2 hónapos korban megkezdett – korai fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy egy hétre
sem állhatunk le ezzel a munkával.
Jelen hírlevelet az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapitvány (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 tovabbítja 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 cimzése, 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 irt 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).
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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.
A COVID vírus miatti rendkívüli helyzet komoly kihívások elé állította
munkatársainkat, hiszen a korai fejlesztés olyan bizalmi munka, amelyhez
elengedhetetlen a személyes kapcsolat.
A fejlesztésnek folyamatosnak kell lennie, hiszen a babák
előrehaladása nem várhat a vészhelyzet végéig: az a gyermek, akivel
1-2 hónapos korában elkezdhetjük a korai fejlesztést, sikeresebb lesz
az integrált óvodában. Munkánk eredménye sok családot segít át a
mindennapok leküzdhetetlennek tűnő akadályain.

Óriási segítséget jelentett a Down
Alapítvány támogatása

Miklós édesanyja mesél
Miklós harmadik gyermekünkként született, váratlanul ért
minket a Down-szindróma diagnózisa. Az ijedtségben és
kétségbeesésben óriási segítséget jelentett a Down
Alapítvány támogatása: azonnal időpontot szerveztek
nekünk fejlődésneurológiára, a Down Ambulanciára,
ahol Miklós egészségi állapotát kontrollálják. Miklós még
csak pár hónapos volt, amikor a Down-szindrómásokra
jellemző szívrendellenességet és emellett fül-gégészeti
rendellenességet diagnosztizáltak nála. Nagyon kétségbe
estünk, hiszen több műtétet helyeztek kilátásba. Ebben
a helyzetben hatalmas segítséget jelentett a mi
személyes Down dadánk, aki lelket öntött belénk,
hogy megbirkózzunk az előttünk álló nehézségekkel.
Már néhány hetesen elmehettünk az Alapítvány Korai
Fejlesztő Központjába, mely az elmúlt négy évben
biztos támaszt jelentett. Jó kezekben tudhattuk kisfiunk
gyógypedagógiai- és mozgásfejlesztését. Több új
barátunkat is a Down Dada Szolgálatnak köszönhetjük,
nagyon jó érzés, hogy nem vagyunk egyedül a problémákkal.
A Down Dada szolgálat az Alapítvány sorstárs segítő
közössége: tapasztalt, gyakorlott szülők, akik
egymásnak segítenek és felkarolják az alapítványhoz
újonnan érkezőket. Mára Miklós kiscsoportos lett a
körzeti oviban, ahová normál fejlődésű társaival jár, kiváló
óvodapedagógusok foglalkoznak vele a mindennapokban.
Boldog tagja családunknak, amely azóta egy kislánnyal
bővült.

A fejlesztő munka karantén idején
sem állhat le

A Korai Fejlesztőben a kisbabák az első három életévükben
kapnak segítséget, amikor olyan kulcsfontosságú készségeket kell megtanulniuk, mint az érzékelés, a mozgás, a
beszéd vagy a társakkal való együttműködés. E kiemelten
fontos szolgáltatásunk az egész országból fogadja a
gyermekeket, mára a létszám meghaladta a 150 főt.
A szülők többsége akár az ország másik végéből is elhozza
hozzánk gyermekét, mert látja a fejlesztés eredményét.
Épp ezért fontos, hogy karantén idején se álljon
le a fejlesztő munka, hiszen ha nem gyakorolják a
gyermekek a feladatokat, a mozgásformákat, az lassítja a
fejlődésüket. A szülők is elbizonytalanodnak, hiszen a korai
fejlesztő munkatársai és a szülőtársak komoly motiváló
erőt jelentenek. Folyamatosan dolgozunk a digitális korai
fejlesztés kialakításán, rengeteg ötlet és tapasztalat gyűlt
már össze arról, hogy hogyan kell ezt jól, hatékonyan
csinálni. Újragondoltuk és adaptáltuk a tananyagot.
Fokozatosan teremtjük meg a távoktatás, és egy játékés fejlesztőeszköz-kölcsönző alapjait.

Alapítványunk Prima Primissima
elismerésben részesült!
Óriási öröm és büszkeség számunkra, hogy a magyar kultúra
támogatásának ünnepén Prima Primissima Díjjal jutalmazták a Down
Alapítványt. Idén tíz társadalmilag kiemelten hasznos, ám a világjárvány
miatt hátrányos helyzetbe került szervezet kapta meg a díjat és az azzal járó
anyagi támogatást. A kuratórium több mint 200 jelölt közül választotta ki azt
a tíz szervezetet, köztük bennünket is, amelyek a járványhelyzet idején is
bizonyították helytállásukat; ott álltak a rászorulók mellett.

Segítse Ön is a Down Alapítvány Korai Fejlesztőjét: az Ön támogatásával minden értelmi
fogyatékos kisbaba esélyt kaphat arra, hogy óvodába járhasson és megfelelően fejlődjön.

→ 10 000 Ft-os támogatással

jelenleg életmentő informatikai fejlesztésekhez;

→ 5 000 Ft-os támogatással

pedig a korai fejlesztést végző gyógypedagógusok
órabéréhez járulhat hozzá.

képünk illusztráció

Köszönjü k seg ítségét!

IMPRESSZUM ■ Kiadó: Down Alapítvány Felelős kiadó: Dr. Gruiz Katalin ■ Lapalapító: Down Alapítvány ■ Példányszám: 25 000
Nyomdai előállítás: Prime Rate Kft. ■ Szerkesztőbizottság: Dr. Gruiz Katalin ■ Kiadó és szerkesztőség címe: 1145 Budapest, Amerikai út 14.
Telefon: 06–1 327–0356 (H–P: 9–12h-ig)
Adományát átutalással is elküldheti! (Közlemény: az Ön befizetőazonosító száma)

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