
 
 

 

Fenntartónk a Down Alapítvány, mely kiemelten 
közhasznú nonprofit szervezet. Alapítványunk 
számára a személyi jövedelemadója 1%-át 
felajánlhatja. 

 
Adószámunk: 18005282-1-42 

 
Számlaszámunk: 
UniCredit Bank 

10918001-00000013-38730007 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Down Alapítvány 
1145 Budapest, Amerikai út 14. 

Tel: (06 1) 363-6353; Fax: (06 1) 273-1170 
e-mail: down@downalapitvany.hu 

 

 
 
 
 
 

 

Bemutatkozik a Down Alapítvány 
Korai Fejleszt ő Központja 

 

 
 
 
 

 
 

Cím: 1143 Budapest, Ilka u. 26. III/4. 
Telefon: (06 1) 222-3208 

E-mail: downkorai@downalapitvany.hu   
www.downalapitvany.hu 

 



Rólunk 

Az 1991-ben, szülői összefogással létrehozott Down 
Alapítvány legújabb szervezeti egysége. Olyan 
közoktatási intézmény, amely elsősorban értelmi 
fejlődésükben eltérő, sajátos nevelési igényű, Down 
szindrómás csecsemők és kisgyermekek családi 
nevelését kívánja segíteni speciális fejlesztéssel, 
terápiás eljárásokkal, tanácsadással. A fejlesztő 
munkát a szülőkkel együtt, a család igényét, lehe-
tőségét figyelembe véve valósítjuk meg. 

Tevékenységeink  

• 0-5 éves, elsősorban Down szindrómás 
csecsemők és kisgyermekek komplex 
gyógypedagógiai fejlesztése 

• integrációban résztvevő gyermekek speciális 
segítése 

• gyógypedagógiai vizsgálat, tanácsadás 
• szülőcsoport szervezése 
• az otthoni foglalkozás megkönnyítésére esz-

közkölcsönzés 
• tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása 

különböző szakembereknek 
• hallgatói gyakorlatok vezetése, képzés, 

továbbképzés 
 

Hogyan kerülhetnek hozzánk? 
 
Az első vizsgálatra a családok telefonon előre 
egyeztetett időpontra érkeznek. A várakozási idő 
néhány hétnél hosszabb időt nem vesz igénybe.  
A fejlesztés érvényes szakvélemény esetén 
ingyenes! 

Szolgáltatásaink 

• Egyéni fejlesztési terv készítése saját 
gyógypedagógiai megfigyeléseink és a 
szakértői vélemény alapján. 

• Év végi állapotfelmérés alapján gyógy-
pedagógiai jellemzés készítése 

• Egyéni és kiscsoportos-, illetve speciális 
mozgásfejlesztő foglalkozások. 

• Neurológiai szakrendelés és a Down 
Ambulancia szolgáltatásai 

• Az Alapítvány által szervezett táborokban 
való részvétel. 

Csoportos fejlesztés 

A szocializáció szempontjából különösen fontos 
foglalkozási forma. Csecsemőkortól a járás 
kialakulásáig a foglalkozások gerincét a közös játék, 
az éneklés és a mozgás adja. A szülő aktív 
résztvevője az alkalmaknak. A játékok ebben a korai 
életszakaszban az anya-gyerek páros viszonyára 
épülnek, segítve ezzel az elfogadást, erősítve 
kapcsolatukat. A szülők ötleteket kapnak az otthoni 
játékhoz, beszélgethetnek más szülőkkel, tapasz-
talatokat cserélhetnek. 

Egyéni fejlesztés 

Minden gyereknek a saját fejlődési üteme, képessége 
határozza meg a foglalkozások tartalmát. Játékos 
formában történik a nagy- és finommozgások, a 
kommunikáció, illetve az értelmi képességek fej-
lesztése. Az együttlétek a szülő jelenlétében, az 
eredményeket és a tennivalókat megbeszélve zaj-
lanak. 
 

 

Dévény-féle terápia (DSGM) 

Egy, a hagyományos gyógytornától eltérő, új szem-
léletet magában hordozó eljárás. A kezelés célja a 
mozgásfejlődés felgyorsítása, az aktivitási szint nö-

velése; a mozgásfázisoknak megfelelő izomerő és 
helyzet kialakítása. 

Szenzomotoros fejlesztés  

A látás, hallás, tapintás és egyensúlyérzékelés 
integrációjával az idegrendszer érési folyamatainak 
beindítása, a kéreg alatti szabályzás javítása történik. 
A szükséges időközönként betanított feladatokat a 
szülők home-training formájában végzik a gyer-
mekkel. 
 

 
 
Mikrocsoportos mozgásfejlesztés 

Fő cél a tartási rendellenességek és az alsó végtagok 
rendellenességeinek megelőzése, valamint az egyen-
súly és mozgáskoordináció fejlesztése. 
 

 


