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■ 2000 forinttal 
 a felújítók munkabéréhez, 
■ 5000 forinttal felújításhoz 
 szükséges festékek, 
■ 10 000 forinttal szerelvények 
 és burkolatok megvásárlásá- 
 hoz járul hozzá! 

Ezt kérdezik a hozzánk érkező szülők,  
és reméljük, hogy igent mondhatunk. 

 Csak az olyan segítőkész emberek támogatásával, mint 
 Ön, tudunk igazi segítséget nyújtani a Down-szindrómásoknak.

Köszönjük!

A Down Alapítvány Korai Fejlesztője olyan oktatási intéz-
mény, amely elsősorban értelmi fejlődésükben akadályozott, 
különböző, sajátos nevelési igénnyel bíró, Down-szindrómás 
csecsemők és kisgyermekek mozgásfejlesztését, értelmi 
fejlesztését és családi nevelését segíti. A Korai Fejlesztőbe 
már pár hónapos kortól lehet jelentkezni ingyenes fejlesztés-
re, így biztosítjuk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is részt  
vehessenek a terápiában.

 Ugye ő is járhat majd iskolába? 

 Kérjük, segítsen  
 Ön is, hogy minél   
 több Down-gyermek  
 kezdhesse el időben  
 a tanulást! 



Ha egy sérült babával néhány hetes vagy 1–2 hónapos korban elkezdjük  
a korai fejlesztést, kevésbé marad majd el a nem Down-szindrómás gye-
rekektől, ellenkező esetben viszont rosszabbak lehetnek az életesélyei, 
felnőtt életének minősége.

Az első 1–2 éven sok múlhat, például hogy később milyen óvodába, iskolába 
járhat és hogy fiatalként meg tud-e tanulni egy szakmát, képes lesz-e mun-
kát végezni, önállóan közlekedni, saját életet, saját családot alapítani. Tehát 
az egész életére kihat ez az időszak. Az órákon együtt dolgozik szülő és gyer-
mek, így gyorsabban fejlődik a sérült pici, és kisebb a kockázata annak,  
hogy a gyermek nem jut el az integrált óvodáig, általános iskoláig. ■

Kisbaba korban az agy még annyira plasztikus, hogy 
ki lehet építeni hiányzó funkciókat, meg lehet erősíteni 
a renyhe működést, ezért nagyon fontos az, hogy hogyan kez- 
di el egy Down-baba az életét. Rosszabbak az életesélyei, fel-
nőtt életének minősége, ha nem vesz részt korai fejlesztésben. 

Ha élete első három évében rendszeresen jár a fejlesztő 
foglalkozásokra, és otthon is gyakorol a szüleivel, testvéreivel, 
akkor felkészülten indulhat az óvódába, iskolába, jobb lesz a 
kapcsolata, a családjával, a környezetével. És amikor kikerül  
az iskolából, könnyebben találhat munkát, élhet önálló életet. 

A Korai Fejlesztőben felkészítjük a szülőket is, szemléletet 
és módszereket tanulhatnak, hogy hatékonyan végezhessék  
az otthoni fejlesztést. ■

„A Korai Fejlesztő egy fantasztikus hely!  
Az, hogy itt hisznek a gyerekekben, és meg- 
próbálnak belőlük minél többet kihozni, lel- 
ket önt belénk, szülőkbe. 
Az itteni szakemberek hite és szaktudása 
nélkül nem is tudom, hogy hol lennénk. 
Tényleg, rengeteget köszönhetünk Nekik, 
rengeteget tanultunk Tőlük mind szak- 
mailag, mind emberileg.”

A Korai Fejlesztőben:
•	 az észlelés – érzékelés fejlesztése,
•	 a nagymozgások fejlesztése,
•	 a finommozgások fejlesztése,
•	 az értelmi képességek és a
•	 beszéd, illetve a kommunikáció 

fejlesztése zajlik nagy tapasztalattal 
rendelkező gyógypedagógusok veze-
tésével, csoportos és egyéni terápia 
keretében. ■

Korai fejlesztés = jó életesélyek!


