
Нейропсихолог Альбина Грибаева инвалид балаларга булыша

Мордовия эшкуары Альбина Рафаэль кызы Грибаева 2022 елда икътисад, сәүдә һәм
эшкуарлык министрлыгының социаль эшкуарлар реестрына кертелгән кече һәм урта
эшкуарлык субъектларына грантлар рәвешендә финанс ярдәме күрсәтү конкурсында
катнашты.
Конкурста җиңү аңа «Тоз мәгарәсе» («Соляная пещера») исемле бизнесны үстерүгә
дәүләттән 395 мең сум акча китерде. Бу беренче вице-премьер Андрей Белоусов
җитәкләгән «Кече һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм»
илкүләм проектын гамәлгә ашыру ярдәмендә мөмкин булды.      Грант алуга Мордовия
Рес-публикасының «Минем бизнес» үзәгендә уку ярдәм итте. Социаль эшмәкәрләр
«социаль эшмәкәрләр өчен акселерация программасы» кысаларында социаль өлкәдә
бизнес алып баруның иң яхшы халыкара һәм Россия тәҗрибәсе белән таныштылар,
бизнесның хокукый һәм финанс нигезләре өлкәсендә белем алдылар. Алынган тәҗрибә
«Тоз мәгарәсе» сәламәтләндерү үзәгендә коррекция дәресләре» социаль проектының
нигезен тәшкил итте, ул мөмкинлекләре чикле балалар өчен булган нейропсихологик
диагностика методикаларын җайлаштыруга юнәлдерелгән иде.
Альбина Рафаэль кызының бизнес дөньясына юлы шәхси тарихтан башланды. Аның
балалары еш авырый иде, шуңа күрә кискен сорау туды: аларның иммунитетын ничек
ныгытырга? Нәкъ шул вакытта тоз мәгарәсендә сәламәтлекне ныгыту буенча бизнес ачу
идеясе туды. Коронавирус чорында булачак эшкуар нейропсихология буенча укулар
узды һәм шуннан соң Саранскта тоз мәгарәсен ачты; бу ике юнәлешне уңышлы
берләштерде.
Бүгенге көндә кечкенә пациентлар сәламәтләнү сессияләренә һәм югары психик
функцияләрне төзәтү дәресләренә йөриләр. Коллектив рәвештә, бу балаларга салкын
тию куркынычын киметергә һәм социаль адаптация алырга мөмкинлек бирә. Мордовия
өчен проект уникаль, чөнки мондый комплекслы хезмәт күрсәтү аналоглары юк.
- Нейропсихология-неврология һәм психология киселешендә булган өлкә. Мин
логоневроз (тотлыгу-заикание), хат, уку һәм счетны үзләштерүдә кыенлыклар, сөйләм
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һәм психологик үсешне тоткарлау, шулай ук мәктәпкә әзерлекне диагностикалау белән
шөгыльләнәм, - дип билгеләп үтә эшмәкәр. - Әмма шунысын аңларга кирәк,
нейропсихолог медикаментоз дәвалауны билгели алмый, ә коррекцион план төзү һәм
махсус дәресләр һәм күнегүләр үткәрү ярдәмендә булыша. Мәсәлән, сулыш алу һәм
артикуляция гимнастикасы, зур һәм яхшы моторика осталыгын үстерү күнегүләре, сенсор
интеграциясе өчен.
Грант ярдәмендә Альбина Грибаева махсус балалар белән дәресләр, шулай ук инвалид
балалар тәрбияләүче ата-аналарның психологик халәтен тотрыклыландыру буенча
консультация эшләре, иҗади терапияләр оештыра. Бу бик мөһим мизгел, чөнки
ата-аналар иң көчле эмоциональ стресс кичерәләр, алар гына эшли алмыйлар.
Нейрографикның иҗади ысулын кертү олыларда эмоциональ киеренкелекне
җи-ңеләйтергә, үз проблемасын аңларга һәм махсус алгоритм аша, рәсем аша чишелеш
табарга ярдәм итә.
Грант акчасын эшкуар җиһазга сарыф иткән: телевизор - рәхәт мохит булдыру һәм
дәресләр үткәргәндә махсус видеороликлар уйнау өчен, ноутбук, буклетлар бастыру
җайланмасы һәм күнегүләр башкару өчен кирәк булган башка материаллар.
Нейротренажерлар, сандугач белән якты өстәл сатып алынды. Эшмәкәр якын арада
җиһазларның бер өлеше килүен көтә, бу аңа киләчәктә мөмкинлекләре чикләнгән
балалар белән эшләүдә ярдәм итәчәк.
Исегезгә төшерәбез, «Минем бизнес» үзәгенә төрле юнәлешләр буенча ярдәм сорап
гамәлдәге, шулай ук яңа гына эшли башлаган шәхси эшмәкәрләр һәм юридик затлар
мөрәҗәгать итә ала. Ярдәм «Кече, урта эшкуарлык һәм индивидуаль эшкуарлык
инициативасына ярдәм» милли проекты кысаларында гамәлгә ашырыла.
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