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A szülők érzik azt, ha gyermekük másként fejlődik és 
segítségre szorul. 
Ha a szülőket egyedül hagyják kérdéseikkel, annak 
következményeként aggodalmak, félelmek és kétség-
beesés érzései keletkezhetnek. 

Korai támogatás és családsegítés. A kezdetektől 
fogva.

„Éjszaka nem tudtam aludni. 

Egyedül éreztem magam.  

A korai segítő meghallgatott.“

Helene W., Landeck

BIZTONSÁG NYÚJTÁSA
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A szülők gyakran élnek át olyan helyzeteket, melyek 
kihívást jelentenek számukra. 

A korai segítő tapasztalataival és tudásával elkíséri 
Önt útján.

„Itt éreztem először, hogy 

megértenek. Nem küldtek egyik 

ablaktól a másikhoz.“

Elke J., Hall

TAPASZTALATOK  
FELHASZNÁLÁSA
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Abból kiindulva, hogy mit tud a gyermek és mi okoz 
örömet számára, a korai segítő ügyességi, koordi-
nációs, mozgási, nyelvi, koncentrációs és önállósági 
feladatokat végez vele. 

A gyermekek játékosan fejlesztik képességeiket és 
tudásukat. Így bizalommal kezdik az életet.

„Sabine mindig örül, ha a korai segítő 

megérkezik, mert mindig remek 

játékok vannak nála. Ma sokkal 

jobban képes koncentrálni.“

Paul M., Landeck

A GYERMEK SEGÍTÉSE
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A korai segítő otthon, ismert környezetben segíti a 
gyermeket. Együtt küzdik le a gyermek mindennap-
jainak nehézségeit. Együtt fedezik fel a világot: érzik, 
megfogják, megértik, felismerik és megnevezik a 
dolgokat. 

Ez segítséget nyújt a szülőknek, a gyermekeknek és a 
testvéreknek is. 

A GYERMEK KÍSÉRETE 

„A korai segítő Annát 

az iskolakezdésig kísérte.  

Ma jól van!“  

Sylvia A., Innsbruck
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Minden látogatás során van idő a szülők kérdéseinek 
átbeszélésére. Legyen az táplálkozás, alvás, testvérek, 
óvoda, iskola vagy bármi más. Van idő a diagnosztika 
megbeszélésére és közösen új lépések szervezésére. 

Mert a szülők erősítése a gyermekek erősítéséhez 
vezet. 

„Andrea nélkül tavaly nem  

jutottam volna tovább.“  

(Manuela L., Kitzbühel)

A CSALÁD KÍSÉRETE
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A szülők kérésére a korai segítő megadja a szükséges 
kapcsolattartási adatokat vagy elkíséri a családot az 
orvoshoz vagy a terapeutához. Tudja, hogy hol és 
hogyan lehet segítséget kapni, és hogy hogyan lehet 
igényelni a költségek átvételét. 

Hogy a gyermekek megkapják azt a segítséget, ami 
jár nekik.

„Ursula elkísért minket a 

szakorvosokhoz és szakértő 

segítséget szervezett.“ 

Maria G., Innsbruck

HÁLÓZATÉPÍTÉS 
SZAKÉRTŐKKEL



12



14

INFORMÁCIÓK BESZERZÉSE 

Helyszíni tanácsadás:
Innsbruck város  0043 676 88509 316
Innsbruck tartomány, kelet és dél  0043 676 88509 397
Imst & Innsbruck tartomány, nyugat  0043 676 88509 451
Kitzbühel 0043 676 88509 428
Kufstein 0043 676 88509 603
Landeck 0043 676 88509 165
Lienz 0043 676 88509 492
Reutte 0043 676 88509 125
Schwaz  0043 676 88509 417

Ha aggodalmai vannak afelől, hogy gyermeke más-
ként fejlődik, mint más gyermekek, lépjen kapcso-
latba a régióban lévő kapcsolattartóval. 
Itt tudhatja meg, hogy mit kell tennie a korai támoga-
tás és családsegítség igénybe vételéhez. 
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lebenshilfe

Lebenshilfe Tirol gem. GmbH
Ing. Etzel Str. 11 | 6020 Innsbruck

�� Otthon: A gyermekek és a család segítése ismert környezetben 
�� Erősít: A gyermek és az egész család számára 
�� Segítő: Támogatás és segítség a szülők kérdései esetén 
�� Életközeli: Segítség a mindennapok leküzdésében 
�� Közvetítő: Terápiák, orvosi látogatások, segédanyagok, pénzügyi 

segítség 
�� Hálózatépítés: Szakismeretek különböző szakterületekről 
�� Támogatott: Tirol tartomány által diagnosztika esetén 
�� Kompetens: 30 év tapasztalat a korai támogatásban és 

 családsegítésben 
�� Bizalmas: Információk továbbadása csak a szülőkkel való 

 egyeztetés szerint történik 
�� Támogató: A születéstől az iskolakezdésig

frühfördern.at

Korai támogatás és családsegítés 
korlátokkal élő vagy fejlődési késedelemmel 

rendelkező gyermekek számára

info@fruehfoerdern.at  
www.fruehfoerdern.at
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