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Aileler çocuklarının farklı geliştiğini ve yardıma 
 ihtiyacı olduğunu hissederler.
Anne babalar sorularıyla baş başa kaldıklarında, 
 endişeler, korkular ve şüpheler oluşabilir.

Erken yönlendirme & aile refakati.  
En başından itibaren.

“Artık geceleri uyuyamaz 

olmus, tum, kendimi yalnız 

hissediyordum. Erken 

yönlendirme beni dinledi.”

Helene W., Landeck

GÜVEN VERMEK
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Anne babalar sıklıkla zorlayıcı durumlarla karşı karşıya 
kalıyorlar.

Erken yönlendirici deneyim ve bilgisiyle onlara yolla-
rında refakat ediyor.

„Ílk kez burada beni anlayanların 

olduğu hissine kapıldım. Oradan 

oraya gönderilmedim.“

Elke J., Hall

DENEYÍMLER KAZANDIRMAK
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Çocuğun neleri yapabildiğinden ve onu nelerin 
 eğlendirdiğinden yola çıkılarak erken yönlendirici ile 
kabiliyeti, koordinasyonu, hareketi, dili, konsantras-
yonu ve bağımsızlığı üzerinde çalışır.

Çocuklar oyun oynarken yeteneklerini ve becerilerini 
geliştirirler. Böylece hayata güvenle başlarlar.

„Sabine erkenden yönlendirici  

geldiğinde çok seviniyor, çünkü her 

zaman sahane oyunlar getiriyor. Bugün 

oldukça konsantre olmus durumda.“

Paul M., Landeck

ÇOCUĞU YÖNLENDÍRMEK
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Erken yönlendirici çocuğa evinde tanıdık  çevresinde 
refakat eder. Birlikte çocuk günlük hayatı koşullarının 
üstesinden gelirler. Birlikte dünyayı  keşfederler: his-
setmek, kavramak, anlamak, tanımak adlandırmak.

Anne baba, çocuklar ve kardeşler için bir destek.

ÇOCUĞA REFAKAT ETMEK

„Erkenden yönlendirici Anna’ya 

okula baslayana kadar refakat etti. 

Bugün durumu çok iyi!“  

Sylvia A., Innsbruck
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Her ziyarette anne baba soruları için zaman  ayrılmıştır. 
Beslenme, uyku, kardeşler, anaokulu, okul ve daha 
fazlası. Tanıları görüşmek ve birlikte başkaca adımlar 
organize etmek için zaman.

Anne babaları güçlendirmek, çocukları güçlendirmek 
anlamına gelmektedir.

„Eğer Andrea olmasaydı geçtiğimiz 

yılla bas edemezdim.“  

(Manuela L., Kitzbühel)

AÍLEYE REFAKAT ETMEK
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Erken yönlendirici anne babanın istemesi üzerine 
gerekli bağlantılara aracılık etmektedir ya da aileye 
hekime veya terapiye gitmelerinde refakat etmektedir. 
O, nerede bir yardımın olduğunu, bunun nasıl elde 
edildiğini ve masrafların üstlenilmesi talebinde nasıl 
bulunulduğunu bilmektedir.

Çocukların hak ettikleri yardımı almaları için.

UZMANLARLA BAĞLANTI KURMAK

„Ursula bize uzman hekime 

gitmemizde refakat etti ve uzman 

yardımı organize etti.“ 

Maria G., Innsbruck
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BÌLGÌ ALMAK

Çocuğunuzun diğer çocuklar gibi gelişmediğin-
den endişe duyuyorsanız, bölgenizdeki ilgili kişiyle 
 bağlantı kurun.
Burada erken yönlendirme ve aile refakati almak için 
ne yapmanız gerektiğini öğrenirsiniz.

Bulunduğunuz yerdeki danışma merkezleri:
Innsbruck Stadt 0043 676 88509 316
Innsbruck Land Ost & Süd 0043 676 88509 397
Imst & Innsbruck Land West 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
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lebenshilfe
Sunan:

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

�� Evde: Çocuklara ve aileye tanıdık çevrelerinde refakat eder
�� Güçlendirici: Çocuk ve tüm aile için
�� Refakatçi: Anne baba sorularında danışmanlık ve destek
�� Gerçeğe yakın: Günlük hayatın üstesinden gelmede yardım
�� Aracı: Terapiler, hekim ziyaretleri, yardım, maddi yardımlar
�� Ağ: Çeşitli uzmanlık alanlarından Know-how
�� Finansman: Teşhis konulması durumunda Tirol eyaletinden
�� Ehil: Erken yönlendirme ve aile refakatinde 30 yıllık deneyim
�� Güvenli: Bilgi iletimi sadece anne baba ile anlaşarak
�� Destekleyici: Doğumdan itibaren okula başlayana kadar 

frühfördern.at

Engelli veya 
gelisim gecikmesi olan çocuklar için 

erken yönlendirme ve aile refakati

info@fruehfoerdern.at  
www.fruehfoerdern.at  
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