
www.downalapitvany.hu 
Adószám: 18005282–1–42 
Számlaszám: 10800007–56240003

•	 2500	forintból	újabb,	az	
oktatáshoz	fontos	eszközöket	

vehetünk	a	Korai	Fejlesztőbe,

•	 5000	forint	egy	fogyatékos	

gyermek	egyhavi	korai	
fejlesztéséhez	járulhat	hozzá,

•	 50	000	forintegy	új	férőhely	

kialakításának	az	eszközigénye.

Csak az olyan segítőkész emberek 
támogatásával, mint Ön, tudunk igazi 
segítséget nyújtani a Down-szindrómás 
kicsiknek. A képen látható Blanka is nagyon örül annak, hogy 

bekerülhetett intézményünkbe, hála az olyan adomá-
nyozóknak is, mint Ön, hiszen ha programunk nem 
lenne ingyenes, nagyon sok szülő sohasem hozná el 
gyermekét. 

Jól	felkészült,	
gyermekcentrikus	emberek

Down Alapítvány Hírlevele 
2012/2.

Életre	szóló	
megelőzés

Minden	adomány,	amivel	a	Down	
Alapítványt	támogatja,	a	sérültek	
életminőségét	javítja!

„Nagyon jól felkészült, gyermekcentrikus, elkötelezett 
szakemberek dolgoznak itt, akik tudnak egymással is, 
és a nagyon különböző szülőkkel is együtt dolgozni. 

A gyermekeket alaposan megismerik, olyan jellemzést, 
értékelést adnak évente a gyermekről, amilyet mi 
magunk sem tudnánk alaposabban és pontosabban 
megfogalmazni. Soha nem láttuk még Őket fáradtnak 
vagy közömbösnek. 

Tudjuk, ha ide jövünk, mindenkit valóban érdekel, 
hogy vagyunk, hogy haladunk, mik a gondjaink-
nehézségeink. Sokan járnak ide, mégis megőrizték a 
családias légkört, ahol mindig biztatást kapunk ‒ mi 
is és a gyermekünk is. Visszajelzést kapunk arról, mit 
csinálunk jól, ill. rosszul, nem megfelelően; segítséget 
kapunk, hogy merre lépjünk tovább, mit erősítsünk. 
Ezenkívül rengeteg plusz információt kapunk, 
lehetőségekről, programokról, és alkalmunk van  
a többi szülővel való találkozásra. 

Minden probléma megoldására van ötletük. Biztos, 
hogy nélkülük sokkal kevesebbre jutottunk volna.”

Szülők 
mondták!

Köszönjük!



A Down Alapítvány Korai Fejlesztője olyan oktatási in-
tézmény, amely elsősorban értelmi fejlődésükben akadá-
lyozott, sajátos nevelési igénnyel bíró, Down-szindrómás 
és más értelmi fogyatékossággal született csecsemők és 
kisgyermekek mozgásfejlesztését, értelmi fejlesztését  
és családban nevelését segíti. 

Egyéni és csoportos formában speciális fejlesztéssel, terá-
piás eljárásokkal, gyógytornával, tanáccsal valósítjuk ezt 
meg. Kihasználjuk a gyermekek első három évének fejlő-
dési sajátosságait, és a munkánkat a szülőkkel együtt,  
a család igényét, lehetőségét figyelembe véve végezzük. 

A foglalkozásokon arra törekszünk, hogy a kicsiknél ki-
alakítsuk és fejlesszük azokat a képességeket és készsége-
ket, amelyek a nagymozgásokat, a finommotorikát,  
a kommunikációt és az értelmi fejlődést szolgálják.  
A szolgáltatás ingyenes.

Ha egy gyerek jár a korai fejlesztésre, nem válik magate-
hetetlenné, és nem kell intézetbe adni, hanem be tud il-
leszkedni a családi életbe. A Down-babák kis életében en-
nek a fejlesztésnek kulcsszerepe van. Néhány napos, hóna-
pos korban lehet a legjobb eredményt elérni. Ha a babák 
mozgása fejlődik, az az értelmi képességeiket is javítja. 

A korai fejlesztés célja az, hogy az értelmi fogyatékos 
gyermeknél jelentkező lemaradást ellensúlyozza, egyes 
kiesett vagy gyenge funkciókat kipótoljon és bizonyos 
tünetek kialakulását, nagyobb mértékű megjelenését 
megelőzze, és hogy mindezzel szakszerűen elősegítsük  
a sérült picik jobb fejlődését.

A fejlesztésre, gyógytornára, tanácsadásra nem járó,  
vagy nem megfelelő fejlesztésben részesülő Down-
szindrómás gyerekek végérvényesen lemaradnak, ne- 
hezen tudnak majd helyet találni az oktatási rendszer- 
ben, és életük végéig kiszolgáltatottak maradhatnak. 
Egész életre szóló megelőzést jelent a Korai Fejlesztő.  
Köszönjük, hogy támogatásával segíti a Down-babákat!

További céljaink:
•	 Segítséget szeretnénk nyújtani a Down-gyermeket  

nevelő szülőknek.
•	 Szeretnénk elősegíteni, hogy a gyermek majd integrált 

oktatásban tanulhasson.
•	 Ezáltal elősegítjük a későbbi társadalmi integrációját is,
•	 így csökkennek a társadalom és az egyén terhei is,
•	 javul a sérült gyermek és felnőtt életminősége.

     A szülők megalapozzák gyermekeik jövőjét

Még	lehet	önálló!

Alkalmazott	módszerek	a	Korai	Fejlesztőben:
•	Gyermek állapotfelmérése
•	Egyénre szabott fejlesztési terv készítése
•	Komplex gyógypedagógiai fejlesztés
•	  Konduktív terápia
•	  Beszédbeindítás
•	  Gyógytorna
•	  DSGM-szakgyógytorna
•	  Neurohabilitáció
•	  Csoportos fejlesztés: 5-8 gyermek és szülő
•	  Egyéni fejlesztés 3 év felett

A	Down-babák	fontos	segítőtársa		
a	Korai	Fejlesztő,	mert:

•	 itt zajlik az első 3 évben mozgásfejlesztés,
•	 segít a kisgyermeknek a beilleszkedésben,
•	 segít a gyermeknek bekerülni az 

iskolarendszerbe,
•	 segít a szülőknek a gyermeknevelésben,
•	 speciális eszközöket kölcsönöz a családoknak,
•	 ingyenesen vehetik igénybe a rászorulók.


