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Ugye ő is járhat majd
iskolába?

Foglalkozás a
Korai Fejlesztőben

Ezt kérdezik a hozzánk érkező szülők, és reméljük, hogy igent
mondhatunk. A Korai Fejlesztőbe már egy-két hónapos kortól lehet
jelentkezni ingyenes fejlesztésre, így biztosítjuk, hogy a hátrányos
helyzetű gyerekek is részt vehessenek a terápiában. Ezen múlik, hogy
megtanulnak-e olvasni, időben járni, beszélni, később járhatnak-e
iskolába.
Ha a fejlesztő foglalkozásokon nem dolgozna együtt a szülő és a gyermek,
sokkal lassabban fejlődne a sérült pici, nagy lenne a kockázata annak, hogy
a gyermek el sem jut 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 kezdi el egy Down-baba az életét. Rosszabbak az
életesélyei, felnőtt életének minősége, ha nem juthat el korai fejlesztésre.
Ha élete első három évében rendszeresen jár a foglalkozásokra, és otthon
is tornázik, gyakorol, akkor nagyobb eséllyel végzi el az általános iskolát,
jobb lesz a kapcsolata a környezetével, a családjával, és amikor kikerül
az iskolából, könnyebben találhat munkát, élhet önálló életet.

Egy szülő mondja a Korai Fejlesztőről

A Kor ai Fejlesz tőben

„A korai fejlesztő egy fantasztikus dolog! Az,
hogy itt hisznek a gyerekekben, és megpróbálnak
belőlük minél többet kihozni, lelket önt belénk,
szülőkbe is. Nélkülük nem is tudom, hogy hol
lennénk. Tényleg, rengeteget köszönhetünk Nekik,
rengeteget tanultunk Tőlük mind szakmailag,
mind emberileg.”

• az észlelés-érzékelés fejleszté
se,

• a nagymozgás fejlesztése,

• a finommotorika fejlesztése,
• a kognitív képességek fejleszté
se

zajlik nagy tapasztalattal rendelke
ző
gyógypedagógusok vezetésével
csoportos és egyéni terápia
keretében.

Segítség az otthoni fejlesztéshez
A hatékony otthoni fejlesztés érdekében arra
van szükség, hogy a szülők a foglalkozások aktív
résztvevői legyenek. Csak így tudják később otthon
önállóan is gyakoroltatni, beszéltetni, fejleszteni,
tornáztatni a picit, ezzel nagyban növelve a fejlesztő
munka hatékonyságát.
Ehhez otthoni eszközökre, tananyagokra, filmekre,
könyvekre van szükség, amelyeket a rászoruló
szülőknek kölcsönzünk. Sok esetben nem érdemes
egy-egy drágább fejlesztő eszközt mindenkinek
megvennie, hiszen pár hónapig van rá szükség,
így igyekszünk ezeket megosztani egymással.
A létszámok és igények növekedésével újabb
eszközökre van szükségünk.

Kérjük, segítsen Ön is, hogy minél több Downgyermek kezdhesse el időben a korai fejlesztést!

2000 forinttal újabb, az oktatáshoz fontos eszközök vásárlásához,
5000 forinttal egy fogyatékos gyermek egyhavi korai fejlesztéséhez,
50 000 forinttal egy új férőhely kialakításához nyújt segítséget!

Köszönjük!
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