NACD - A Face Ce Functioneaza pentru
Leziunile Cerebrale
Daca aveti un copil cu leziuni pe creier sau lucrati cu un copil cu leziuni cerebrale sunteti
constient ca provocarile viitoare sunt descurajante. De asemenea, stiti ca comunitatea medicala
tinde sa fie foarte pesimista in ceea ce priveste viitorul. Terapiile standard pot parea
insuficiente si prea fragmentate pentru a avea ca rezultat o imbunatatire semnificativa. NACD
poate ajuta.
Abordarea NACD se bazeaza pe efectuarea unei evaluari a dezvoltarii neurologice care ofera
informatii privind functionarea copilului in toate domeniile cheie, incluzand procesarea auditiva
si vizuala, dezvoltarea tactila, dezvoltarea verbala, competente manuale, mobilitatea, limbajul
si dezvoltarea educationala. Pe baza rezultatelor aceastei evaluari detaliate, un program
individualizat NACD este conceput pentru a lucra la realizarea urmatoarei etape de dezvoltare
in fiecare dintre aceste domenii. Programele sunt concepute astfel incat sa fie foarte eficiente,
foarte relevante pentru nevoile specifice ale fiecarui copil. Folosind dezvoltarea tipica ca ghid,
programul NACD urmareste sa antreneze creierul pentru a purta copilul prin fiecare stadiu de
dezvoltare. Pentru a tine pasul cu schimbarea permanenta in evolutia copilului, programele
sunt "in curs de desfasurare", fiind in mod constant evaluate si actualizate.
Pe parcursul acestui proces parintii sunt instruiti si sprijiniti. Parintii sunt invatati cum sa
implementeze programul si apoi sunt sprijiniti de personalul care le este atribuit si care este in
masura sa raspunda la intrebarile lor in orice moment. NACD vede parintii ca experti pentru
propii lor copii si le ofera toate cunostintele pe care NACD le detine. In schimb, parintii
furnizeaza NACD informatii esentiale pentru a ajuta la o mai buna evaluare si ajustare a
programului fiecarui copil.
NACD este mandra de reputatia sa in a ajuta parintii sa-si ajute copiii sa progreseze. Desi
abordarile NACD sunt inovatoare, ele nu sunt statice. NACD este interesata de rezultate si de
viitor. Cu o atitudine de tipul "daca functioneaza o vom integra", NACD exploreaza in mod activ
metode noi pentru a ajuta copiii. Rezultatele sunt sunt criteriile pe care le folosim pentru a
stabili ce metode vor fi folosite. Lucrand cu parintii si respectand angajamentul de neegalat al
parintilor fata de copiii lor, NACD se potriveste de minune familiilor pentru a crea un viitor mai
bun pentru copiii lor.

