Erken teşvik nedir?

Benim için yetkili erken teşvik merkezini nasıl bulabilirim?

 Erken teşvik, gelişmelerinde dikkat çeken sorunlar olan ya da gelişmesi geciken
veya engelli olan tüm çocukların, doğumlarından okula başlama çağına kadar tüm
yaşamlarını kapsamaktadır. Programlar çocuğun ebeveyni ve diğer onunla ilintili
diğer kişiler (aile, çocuk yuvası ve diğerleri) için danışmanlık hizmetini ve refakati
içermektedir.

Sizin için yetkili erken teşvik merkezinin adresini çocuk doktorunuzdan, çocuk yuvanızdan,
yetkili sağlık ve sosyal hizmet dairesinden Hessen Erken Teşvik Ofisinden alabilirsiniz
(bkz. aşağı).

 Erken teşvik merkezleri* çocuk doktorları, sosyal pediatri merkezleri, akredite
terapistler, klinikler, danışma merkezleri, çocuk yuvaları ve çocuk ve gençlik yardım
merkezlerinin programları ile birlikte çalışmaktadır.

Erken teşvikle ilgili diğer bilgileri nereden alabilirim?

 Erken teşvik programları
aileler için ücretsizdir.
Buradaki giderler
belediyeler, hastalık
sigortaları ve Hessen
eyaleti tarafından
karşılanmaktadır.

Erken teşvik konusundaki tüm sorularınız için Hessen Erken Teşvik Ofisi hizmetinizdedir:
Adres:

Arbeitsstelle Frühförderung Hessen
Ludwigstraße 136, 63067 Offenbach

Telefon:

(069) 8 09 09 69 60

E-Mail:

asff@fruehe-hilfen-hessen.de

Taşıyıcı kurum:

LAG Frühe Hilfen in Hessen e. V.
Grünberger Str. 222, 35394 Gießen
www.fruehe-hilfen-hessen.de

* Görme veya duyma engelli
çocuklar için şehirlerdeki ve
ilçelerdeki genel erken teşvik
merkezlerinin yanı sıra
bölgesel erken teşvik
merkezleri ve otizm tedavi
enstitüleri bulunmaktadır.
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„Erken tesvik çocugunuzun
gelismesini destekler“
www.asffh.de

Erken teşvik ve erken danışmanlık için programlar

Bir erken teşvik merkezine ne zaman başvurabilirim?

Erken desteğin temel ilkeleri nedir?

 Çocuğunuzun, örneğin hareketlerinin, konuşmasının, davranışlarının,
oyun oynamasının gelişmesi ile ilgili
veya ruhsal gelişmesi konusunda
endişeleriniz varsa.

 Erken teşvik gönüllü bir programdır.
Hedefi, çocukların mümkün olduğunca
iyi gelişmesine destek olacak yardımları
sunmaktır. Programlar çocukların güçlü
yanlarından yararlanmaları, yeteneklerini
geliştirmeleri ve çevrelerindeki yaşam
dünyasına katılmaları için destek verir.

 Disiplinler arası
Çocuktaki gelişmenin çok yanlılığına
karşılık verebilmek için çeşitli branşlardan
uzmanlar birlikte çalışmaktadır. Katılan
bu uzmanlarla birlikte ve ebeveynle
mutabakat sağlanarak bir destek ve

 Gelişme seviyesinin
belirlenebilmesi için erken teşhis
 Kişisel teşvik ve tedavi planlarının
oluşturulması
 Gelişmenin tedavi edici teşviklerle
desteklenmesi
 Tedavi [İş ve uğraşı terapisi
(ergoterapi), konuşma terapisi,
fizyoterapi]
 Ebeveyne, diğerlerinin yanı sıra,
çocuğun gelişme olanakları,
destek olanakları, çevre oluşturma,
yardımcı araçlar, yasal dayanak, bir
çocuk yuvasını veya okulu ziyaret
etmesi hakkında danışmanlık
hizmeti ve destek vermek
 Ebeveyni de katarak çocuk
yuvasına danışmanlık yapmak

„Erken tesvik çocugunuzun
gelismesini destekler“
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 Çocuğunuz çocuk yuvasında
zorluk çekiyor ve oradaki uzmanlar
danışmanlık ve destek hizmeti almak
istiyorlarsa.

tedavi planı hazırlanır. Erken teşvik
merkezlerinde özellikle pedagoji ve
terapi uzmanları çalışmaktadır. Akredite
terapistlerle işbirliği yapılmaktadır. Çocuk
doktoru ile işbirliği ise esastır. İşbirliği
yapılması istenen diğer uzmanlar ihtiyaca
göre konuya dahil edilir.

 Aile odaklılık
 Ağ oluşturma
Her aile farklıdır. Erken teşvik çocuğun ve
Erken teşvik çocuklara ve ailelere yaşam
ailesinin kişisel olanaklarına odaklanır ve
ve öğrenme ortamlarında refakat eder.
kendini tüm aile için bir yardım programı
Bunun için çocuğun sosyal ortamındaki
olarak görür.
diğer programlarla ve kuruluşlarla bir ağ
oluşturmak koşuldur. Erken teşvik erken
 Bütüncül
yardım programlarının bir bölümüdür.
Bir çocuğun çeşitli alanlarda desteğe
ihtiyacı olsa bile kişiliği bölünemez.
Programlar çocuğun özel eğilimlerini ele
alır ve günlük yaşamını buna dahil eder.
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 Çocuğunuz erken doğduysa ve

 Çocuk doktorunuz erken tanı
kapsamında erken teşvik merkezlerinden birine ilk görüşme yapmak için
başvuruda bulunmanız önerisinde
bulunduysa.
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 Çocuğunuza bir engel teşhisi
konulduysa ve ona gelişmesinde
nasıl destek olabileceğiniz ve hangi
yardımlardan yararlanabileceğiniz
konusunda sorularınız varsa.

sizin onun gelişmesi veya destek
olanakları hakkında sorularınız varsa.

Erken teşvik hangi
programları kapsar?

Erken teşvik ailede, çocuk
yuvasında veya erken
teşvik merkezinde sunulabilir.

