H αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία για άτοµα µε κώφωση και συνοδές αναπηρίες
“Βρεφοκρατούσα”, δηµιουργήθηκε από γονείς παιδιών µε κώφωση και συνοδέs
αναπηρίεs, για κάθε παιδί ανεξαρτήτως φύλου και εθνικότητας για να διεκδικήσει το
αναφαίρετο δικαίωµα στην εκπαίδευση και τη διαρκή µάθηση µε στόχο την αυτονοµία,
κοινωνικοποίηση, τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και την ελπίδα αποδοχής και
ένταξης στο ευρύτερο κοινωνικό και επαγγελµατικό πλαίσιο για µελλοντική εξέλιξη.
Τα παιδιά µε κώφωση και συνοδές αναπηρίες φωνάζουν, µερικά µε τη λιγοστή
φωνούλα τους, µερικά µε το εκφραστικό τους βλέµµα και άλλα µε τη γεµάτη πόνο
κίνηση τους:
~ΕΧΩ ΚΙ ΕΓΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ~
Οι ανάγκες των παιδιών µας λοιπόν, πολλές και καθοριστικές για το µέλλον τους!
`Eχουµε παιδιά που δεν είναι έτοιµα ακόµα να αυτοεξυπηρετηθούν, λόγω της
διαφορετικότητας τους. ∆εν υπάρχει λοιπόν κανένα σχολικό πλαίσιο που να
µπορούν να ενταχθούν. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά? Θέλουµε λοιπόν εµείς οι
γονείς να τουs δώσουµε το δικαίωµα αυτό δηµιουργώντας:
•
πρόγραµµα Ηµι-Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης µε στόχο την εκπαίδευση σε
καθηµερινές δεξιότητες όπως, αυτοεξυπηρέτηση, προσωπική υγιεινή, καθαριότητα
και τακτοποίηση χώρου
Tα ασφαλιστικά ταµεία δεν καλύπτουν τις πιο ουσιαστικές παρεµβάσεις για τα
παιδιά µε σύνοδες αναπηρίες, όπως αυτό της εργοθεραπείας και της ειδικής αγωγής ,
οπότε πολλοί γονείς να µη µπορούν να αντεπεξέλθουν και παιδιά που έχουν
δυνατότητα για µια διαρκή εξέλιξη, να µένουν χωρίς εκπαίδευση.
Σε πολλά παιδιά µας έχει εµφυτευτεί κοχλιακό εµφύτευµα για να ακούν.
Είναι αναγκαία λοιπόν η υποστήριξη τους και η ενίσχυση τους, µετά το χειρουργείο
γιατί επακολουθούν ρυθµίσεις και χρειάζεται ιδιαίτερη αντιµετώπιση αλλά και
εκπαίδευση. Παρόλο που τα σχολεία καταβάλουν προσπάθειες, υπάρχουν τροµερές
ελλείψεις µε αποτέλεσµα τη µη βέλτιστη απόδοση των παιδιών.
Είναι πολύ σηµαντικό τη στιγµή που το κοχλιακό εµφύτευµα παίζει µε όρια ηλικίας και
η λεκτική επικοινωνία των παιδιών εξαρτάται πλέον από τιs σωστές ρυθµίσεις και τη
σωστή εκπαίδευση! Εµείς θέλουµε να στηρίξουµε τα σχολεία µας γιατί είναι το Α και
το Ω µαζί µε την οικογένεια και παράλληλα µέσα από τη συλλογική µας δουλειά, την
απαραίτητη βοήθεια συµπολιτών µας και τη συνεργασία µε αρµόδιους φορείς να
στηρίξουµε τα παιδιά για να βγει ένα καλό αποτέλεσµα, δηµιουργώντας:
•
Τµήµατα ατοµικά, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και τµήµατα ειδικής αγωγής
προσαρµοσµένα στις ανάγκες του κάθε παιδιού.
•
Υποστηρικτική διδασκαλία για τη βελτίωση µαθησιακών προβληµάτων,
τµήµατα Noηµατικής γλώσσας αλλά και εναλλακτικής επικοινωνίας(pecs,Macaton..)
•
Ατοµική θεραπεία µε βάση την Εφαρµοσµένη Ανάλυση Συµπεριφοράς
( Applied Behavior Analysis- ABA ) κι οποιαδήποτε άλλη µέθοδο συµβάλλει στη
πρόοδο και βελτίωση της ποιότητας ζωής του κάθε παιδιού.
Είναι απαραίτητο και θέλουν οι γονείς να µάθουν τη νοηµατική γλώσσα για να
µπορούν να επικοινωνούν µε τα παιδιά. Στουs στόχους µαs λοιπόν είναι και:

•
Τµήµα εκπαίδευσης στη νοηµατική γλώσσα για τουs γονείς και τους
εθελοντές της εταιρείας καθώς επίσης και ,Τµήµα ψυχολογικής υποστήριξης
συµβουλευτικής και ενηµέρωσης γονέων µε στόχο τη καλύτερη προσέγγισηαντιµετώπιση των παιδιών.
•
Αναγκαία κρίνεται επίσης η δηµιουργία ενόs παιδότοπου όπου τα παιδιά
ελεύθερα, µέσα από το παιχνίδι θα αναπτύξουν τις κοινωνικές τους ικανότητες και
την επικοινωνία, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στους ήδη υπάρχοντες παιδότοπους,
εφόσον η κύρια µέθοδος επικοινωνίας των παιδιών µε κώφωση είναι η νοηµατική
γλώσσα .
Η αναπάντητη ερώτηση των γονέων για το που θα πάνε τα παιδιά που τελειώνουν
το ειδικό δηµοτικό ,ενώ δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εκπαιδευτικές δοµές για την
ένταξη τους στο γυµνάσιο, αποτελεί την ανασφάλεια όλων των γονιών, για το πως
θα στηριχτούν τα παιδιά µας, για το πιο βασικό, την ΕΠΙΒΙΩΣΗ τους. Επειδή είναι
εφικτό, µε τη κατάλληλη εκπαίδευση και την εκµάθηση κάποιαs τέχνης ,να
κερδίσουν τουλάχιστον το αυτονόητο στη ζωή και την ίση µεταχείριση στη
κοινωνία ,το ΜΟΝΟ που ζητάµε είναι να τους δώσουµε εφόδια δηµιουργώντας:
•
Προ-επαγγελµατικά εργαστήρια ( ξυλουργείο, µαγειρική, ραπτική κ.α ) µε
απώτερο σκοπό την ένταξη των παιδιών σε ένα επαγγελµατικό πλαίσιο
Τα παιδιά µας οδηγούνται προς το περιθώριο και τη µοναξιά, λόγω της ανεπαρκούς
κοινωνίαs, σε πολλά επίπεδα, µε αποτέλεσµα να µη µπορούν να έχουν επαφή µε
συνοµήλικους και άλλα παιδιά. Στεναχωριούνται γιατί βιώνουν συνεχώς ένα διαρκή
πόνο και άγχος ,που πηγάζει από την ίδια την αγωνία των γονέων να επιτύχουν ΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ, µε τις οποιεσδήποτε οικονοµικές δυνατότητες και αντοχές έχει ο καθένας.
∆ε µπορούν να νιώσουν ότι ανήκουν και αυτά στη µεγάλη οµάδα που λέγεται κοινωνία.
Μέσα στο χώρο λοιπόν µπορούµε να προσφέρουµε στα παιδιά:
•
∆ηµιουργική απασχόληση και ψυχαγωγία µέσω προσαρµοσµένων
προγραµµάτων µουσικοκινητικής αγωγής, θεατρικό παιχνίδι και αθλητικές
δραστηριότητες.
Ο χώρος του συλλόγου µας θα είναι για τα παιδιά αυτά, ένα δεύτερο σπίτι κι εµείς, η
πολύ µεγάλη οικογένεια τους. Στην αγκαλιά της τα παιδιά θα αποκτούν όλες τις θετικές
βάσεις για αυτονοµία, όλη την απαραίτητη αγάπη και ψυχαγωγία.
Η ανταπόκριση Η∆Η υπάρχει από κατάλληλους εκπαιδευτές, εθελοντές και ανθρώπους
που αγαπούν τα παιδιά µας. Με τη συµβολή τους ανοίγει ο δρόµος για την ΕΠΙΤΕΥΞΗ
των στόχων µας. Βοηθείστε µαs ώστε αυτή η οικογένεια να γίνει ακόµα µεγαλύτερη και
να αποφέρει καρπούς, για να ζήσουν τα παιδιά µας µε ελπίδα και ~ΑΞΙΟΠΡΕΠΩΣ~
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