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A Down Alapítvány Korai Fejlesztőjének érzékenyítő programja

Bemutatkozás
A Down Alapítványon belül 2003-ban létrehozott Down Alapítvány Korai Fejlesztő
Központja egy olyan köznevelési intézmény, amely elsősorban értelmi fejlődésükben
eltérő, sajátos nevelési igényű és Down szindrómás csecsemők és kisgyermekek
családi nevelését kívánja segíteni speciális fejlesztéssel, terápiás eljárásokkal,
tanácsadással. A fejlesztő munkát a szülőkkel együtt, a család igényét, lehetőségét
figyelembe véve valósítjuk meg.
A

kisgyermekek

korai

gyógypedagógiai

és

pszichológiai

fejlesztésén

kívül

neurohabilitáció, gyógypedagógiai tanácsadás és sorstársi segítő szolgálat is tartozik
a

szolgáltatásokhoz

és

szorosan

kapcsolódik

a

Down

Ambulancia

egészségprogramjához, a megelőző és gyógyító orvosi tevékenységhez.
Szolgáltatásaink megtervezésekor egyénre szabott megoldásokat keresünk, és a
holisztikus szemlélet gyakorlati megvalósítását tartjuk szem előtt. Alapelveink a
normalizáció és az inklúzió, hogy a fogyatékos embertársaink köztünk és velünk
élhessenek, mint bárki más.
Érzékenyítő projektünk hármas célú
1. A fogyatékos gyermeket nevelő családok élete iránt érdeklődő családok
számára kívánunk lehetőséget biztosítani arra, hogy közel kerüljenek olyan
szülőkhöz és gyermekekhez, akik egy kicsit másképp élik meg a szülői
örömöket, gyerekük aprócska fejlődési lépéseitől boldogan, a nehézségek
leküzdése

miatt

elégedetten

élik

életüket.

Elégedettek

fogyatékos

gyerekükkel, és ugyanúgy szeretik és a legcsodálatosabb gyereknek látják,
mint minden más szülő. Nagy tanulságokkal szolgálhat minden család
számára egy ilyen, a gyermekvállalás és gyermeknevelés szépségeit és
azonosságait kiemelő találkozás.
2. Az Alapítványtól szolgáltatásokat (korai fejlesztés, mozgásfejlesztés, gyógytorna, tanácsadás, stb.) igénybe vevő szülők és gyermekeik olyan családi
programokon vehessenek részt erre nyitott családokkal, ahol 'gyakorolhatják'
a kommunikációt a gyerekről, a Down-szindrómáról, a családról, kidolgozhatják azokat a viselkedésformákat, ami nem elriasztja, hanem inkább felkelti
mások érdeklődését egy Down-szindrómás gyerek és a család iránt, és hogy
megtapasztalhassák hogy ha ők képesek jól kommunikálni gyerekükről,
problémájukról, akkor nem fognak szegregálódni, könnyebben reintegrálódhatnak közösségeikbe, a társadalomba.
3. A fogyatékos gyermek

testvérének és a

családok nem

fogyatékos

gyermekeinek bevonásával a fogyatékosság közelhozása és elfogadtatása. A
gyerekeknek ismerkedési lehetőség, irányított játékok és élményt jelentő
programok állnak rendelkezésre.
A program megvalósítása
Minden évben több alkalommal rendezünk cégek CSR tevékenységéhez kötődően
ilyen családos megmozdulásokat. A program szervezését általában összekötjük a
karácsonyi,

a

mikulás,

a

farsang,

vagy

gyereknap

alkalmából

rendezett

eseményekkel, így a CSR program egyfajta szponzorációt is jelenthet a fogyatékos
gyermeket nevelő családok programjaihoz, de további szponzorok bevonására is
gyakran nyílik lehetőség.
A program menetét, az aktuális lehetőségeket az érzékenyítési programban részt
vevő cég képviselőjével egyeztetjük, szervezzük és bonyolítjuk le, figyelembe véve a
sérült gyermekek képességeit és a szülők igényeit.
A cég dolgozói és családjaik aktív résztvevői a programnak, illetve gondot fordítunk
arra is, hogy megfelelő számú munkatárs legyen jelen a különböző programok

lebonyolításához, a szülők tehermentesítéséhez, pl. sérült gyermek kísérése a
programokon, míg a szülők kávéznak, beszélgetnek, vagy a testvérrel más játékban
vagy tevékenységben vesznek részt.
Nincsenek sablonok egy-egy alkalomra, mert nagyon izgalmas, mikor a cégek
dolgozói hozzák a saját ötleteiket, majd az egyeztetéskor végig beszéljük, hogy mi
az, ami a sérült gyermekek esetében nem működik, vagy túl nehéznek bizonyul – ez
segíti számukra is a ráhangolódást, megértik, milyen nehézségekkel állnak szemben
időnként a szülők – és közösen gondolkodunk tovább a megoldáson.
Javasolt programok:
1. Karácsonyi színház: egy kisgyermekek számára rendezett interaktív színházi
előadás előtt és után ismerkedés, kezdetben moderált majd szabad beszélgetések,
játékok. A gyerekeknek külön mozgás-élmény és alkotás, játékos vetélkedő,
beszélgetés.

Karácsonyi színházi előadás
2. Családi farsang a Korai Fejlesztő helyiségeiben, gyerekek jelmezversenye,
vetélkedő, szülők számára moderált beszélgetés, kvízjáték fogyatékosságokról,
jelmezekről. Gyerekeknek arcfestés,, közös festmény készítése.
3. Gyermeknap: hajóval érkezünk a Margit-szigetre. A szigeten piknik, csoportos
mozgás-élmény, Zumba mindenkinek (vezeti Janzsó Cili, aki Down-szindrómás),
festés

kézzel,

temperával,

lufihajtogatás,

gyöngyfűzés,

óriás

buborékfújás,

kókuszgolyó

készítés.

A

szülők

közben

beszélgetnek

és

asszisztálnak

a

gyerekprogramokhoz.

A képek a legutóbbi gyereknapi piknik eseményeit mutatják, amit a Ford Magyarország
dolgozóinak családjaival együtt töltöttek a Down-szindrómás gyermeket nevelő családok a
Margitszigeten.

